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HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN

Isteni és em beri 
fosszíliák
A november az emlékeké. Emléket állítani — ez már 

önmagában nagy felelősséggel járó gesztus. Személyes 
gesztus: implikálódnom kell, ha valamire, valakire 
emlékezem, akkor én emlékezem, ha emléket állítok, 
érintett vagyok, közöm van hozzá, az alanyhoz, elkerül
hetetlen, hogy az az emlékmű valamiféleképpen ne tükröz
zön engem -  az emlékmű egyszerre értelmezi újra a múltat 
és mutat meg valamit jelenéből.

Általános gesztus: a múlt nem csak engem érint, az 
emlékmű a közös múltra emlékezik, azt idézi meg, és 
alkotóként nem sajátíthatom ki magamnak, bármennyire 
is személyes nézőpontból ragadom meg, a múlt: rejtély, 
amit egyedül fel nem foghatok, és nem egyedül tartom 
életben. Livius írja A római nép történetének előszavában, 
hogy az inkább költői történetekkel megszépített, mintsem 
megbízható történelmi tényekkel igazolt eseményeket, 
amelyeket a hagyomány a régi időkről elmond, nem áll 
szándékában se igazolni, se cáfolni, mert „legyen előjoga a 
régmúltnak, hogy az emberi és isteni dolgokat összevegyítve 
még méltoságteljesebbé teszi a városok eredetét.”

A régmúlt homályos, nyelve árnyaltabb az élő nyelvnél, 
beszéde kódolt beszéd. Kódol a természet is, emléket állít: 
a fáktól a sziklákig, a fosszíliáktól a csillagokig mindenütt 
fellelhető a kézjegye, olvashatók a történetei. Kőből, tűzből, 
mindenféle anyagokból készült emlékművek, síremlékek 
ezek. Ahogyan bolygónk is az: tudósok, történészek, 
régészek, elemzők hosszú sora fejtegeti kódjait.

A régmúlt névtelen -  és mégis számtalan neve van. 
„Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb...” -  mondja 
Horatius. „Felejtsd el arcom romló földi mását” -  mondja 
Dsida. Horatius emléke a költészetben (nyelvben és formában) 
él tovább, akárcsak Dsidáé: arcuk romló, földi mása már rég 
nincs köztünk, nem az arcuk miatt emlékezünk rájuk, nem 
abból tanulunk, a szobor vagy fénykép csupán érdekesség. 
Az ő fosszíliájuk, emlékművük az irodalom dimenziójában 
van jelen. „Külön világot alkotok magam” -  így József 
Attila a Kozmosz éneké ben. A kozmosz emlékművei egyként 
és egyenként is külön világok. Az irodalom dimenziója 
hasonlít a novemberi temető dimenziójához: időtlen 
légkör, pislákoló gyertyák mindenütt, lebegés, csendesség, 
homályosság. És minden kis fény külön világot takar a maga 
titkaival, rejtélyeivel, örökségével, elveszett kéziratokkal, 
legendákkal, isteni és emberi dolgok homályosságával. Ahol 
megállók, újabb és újabb csarnokok nyílnak meg előttem. 
Nem csak engem érint, mindannyiunk tükrei, emlékei ezek, 
az időtlenségből beszélnek hozzánk: egyként és egyenként 
értelmezik újra a múltat, és mutatnak rá a jelenre.

• Kosa András Lászlóval beszélget 
Papp Attila Zsolt

• Tar Károly: A fiam halála
• Végh Attila: A vér útja
• Selyem Zsuzsa: Vályogtéglahattyúfa
• Franz Hodjak: A levél
• Király Farkas: A lábjegyzeteit metálmítosz
• A NAGY KILOMETRIK
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Beszélgetés Kosa András Lászlóval, a 
bukaresti Balassi Intézet igazgatójával

A kultúrdiplom ata élete, 
bürokrácia és kulturális 
pezsgés között
-  Hogyan telik egy kultúrdiplomata át

lagos napja?

— A kultúrdiplomata élete csupa kul
túra és művészet. A kulturális élet ren
geteg kiemelkedő személyiségével talál
kozik nap mint nap, izgalmas és érdekes 
beszélgetésekre kerül sor, projekteket 
tervez és lehetőséget teremt ezek megva
lósítására, esténként pedig élvezi az elő
adásokat, kiállításmegnyitókat, koncer
teket, a műhelyek eredményét.

Természetesen ez így mind igaz is, 
de azért valljuk be, hogy mégsem a 
kultúrdiplomata a közönsége saját ren
dezvényének -  hála istennek hanem 
minden rendezvény, eredmény mögött kő
kemény, egész napos, igen gyakran egész 
éjszakás munka van. Sokan panaszkod
nak a pénzszerzés nehézségeire, a szer
vezési buktatókra, s ez is mind része az 
életemnek, de az esti közönségsiker, taps, 
művészek méltatása és nem utolsósorban 
az Intézet szempontjából a közönség és a 
művészek elégedettsége a fénypont. Ami 
pedig mögötte van, az természetes vele
járója, hiszen verejték nélkül nincs siker 
egyetlen területen sem...

Ugyanakkor nem szabad letagadni azt 
sem, hogy a weberi értelemben vett jóté
kony bürokrácia igen gyakran túlzások
ba esik, egy-egy adminisztrációs folya
mat felőröli az ember energiáját, sok eset
ben tapasztalható, hogy a bürokrácia ön
álló és önmagát éltető folyamattá válik, 
ahol már a megvalósuló kulturális prog
ram inkább a „működő adminisztráció” 
kerékkötőjeként jelenik meg. Ez hangsú
lyozottan van jelen akkor, amikor két or
szág néha egymásnak is ellentmondó sza
bályozásának egyszerre kell megfelel
ni. Nos, az ezzel való küzdelem, megfele
lés és kulturális programok mint öncélért 
való kiállás is része a mindennapoknak. 
Sőt talán ez van túlsúlyban, de a progra
mok eredménye mégis kárpótol. Egyszer 
nagyon örülnék annak, ha a központi ad
minisztráció is örülne a programok sike
rének.

-  Erdélyiként magyarországi kulturális 
intézményt vezet a román fővárosban: ho
gyan néz ki dióhéjban az a pályaív, ame
lyet Marosvásárhelytől Budapesten ke
resztül Bukarestig leírt?

-  Marosvásárhelyen születtem, ahol 
még középiskolásként belecsöppentem az 
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfeszti
vál szervezésébe. A kilencvenes évek kö
zepén magyar filmszemleként indult ese
mény Románia legrégebb óta évente meg
szervezett filmfesztiváljává vált. Közben 
Kolozsváron szociológiát végeztem, majd 
1999-ben Budapestre kerültem, előbb a 
Századvégen tanultam közpolitikát, majd 
a Corvinus Szociológia Doktori Iskolájá
ba jártam. Közben persze továbbra is ré
szese voltam az Alter-Native szervezőbi
zottságának. Budapesten pedig a 2001- 
ben létrehozott Oktatási Jogok Biztosá
nak Hivatalában dolgoztam külsős ta
nácsadóként, az volt a dolgom, hogy a 
kormányzati intézmény tevékenységét 
minél inkább közelebb vigyem az okta
tás szereplőihez, vagyis ne egy bürokra
tikus budapesti minisztériumi intézmény 
legyen, hanem egy olyan jogvédő társa
ság alakuljon ki, amely elmegy a legki
sebb vidéki oktatási intézményekbe, vagy 
éppen a Sziget Fesztiválra, ahol rengeteg 
egyetemista megfordul, s emberközelből 
néz rá az oktatás szereplőinek jogi prob
lémáira. Én nem vagyok jogász, ezért is 
nem a jogszabályok oldaláról, hanem a ci
vil kurázsi felöl közelítettem meg a dol
gokat, amire a Hivatal vezetője, Aáry- 
Tamás Lajos és jogász kollegái is nagyon 
nyitottak voltak. Egy kormányzati intéz
mény felépítését és az oktatást igénybe 
vevők körében való elfogadottságát kel
lett felépítenünk, s azt gondolom, hogy si
keres volt a folyamat. Természetesen en
nek előzménye az volt, hogy már bolyais 
középiskolás koromban részt vettem a di
ákmozgalmakban, vásárhelyi, erdélyi, 
majd később magyarországi szinten is.

Közben pedig a Pro Minoritate negyed
éves kisebbségpolitikai folyóirat szer

kesztőbizottságának tagja lettem, majd 
2008 óta főszerkesztője a lapnak, amely 
egy kifejezetten termékeny kisebbségpo
litikával foglalkozó műhellyé vált, s nem
csak a szűkén vett társadalomtudományi 
kisebbségkutatással foglalkozik, hanem 
egyre nyitottabb lett a kisebbségi kultú
ra, a kelet-közép-európai kultúra irányá
ba is. Ez a lapszámok tematikájában, a 
szervezett rendezvényekben is megmu
tatkozik.

Itt ért a Balassi Intézet pályázati felhí
vása a Bukaresti Magyar Intézet igazga
tói állására. A pályázatot 2012 januárjá
ban nyújtottam be, májusban nevezett ki 
Navracsics Tibor, az akkori, a Balassi In
tézet felügyeletét ellátó miniszter, majd 
szeptember elején foglaltam el állomás
helyemet.

-  A Balassi Intézet működése, program
ja nagyon széles spektrumot ölel fel: az 
irodalomtól a képzőművészeten és zenén 
át a futballig és a gasztronómiáig (és még 
sok minden másig) terjed a magyar kultú
ra felmutatandó értékeinek sora. Hogyan 
képes ezt a sokféleséget egy kulturális inté
zet országimázzsá, „nemzetimázzsá” kon
vertálni?

-  Mindenképpen fontos, hogy legyen 
egy egységes víziója annak, amit a Ba
lassi Intézet Bukarestben és Romániá
ban meg akar valósítani — s azért szorít
kozom csak erre, mert országonként vál
toznak a hangsúlyok. Itt például bizonyos 
értelemben néha egymásnak feszül az or- 
szágimázs és a nemzetimázs, ha úgy tet
szik, a nemzetpolitikai célok megvaló
sítása. Ezek nem zárják ki egymást, de 
vannak ütközések.

Amint én feltétlen fontosnak tartok, s 
már a pályázatom címe is ez volt: Megér
teni és megértetni, vagyis úgy kell a hosz- 
szú távú stratégiát megalkotni, s hozzá 
a rövid távon megvalósuló programokat 
hozzárendelni, hogy azok a magyar-ro
mán megértést és megértetést szolgálják. 
Olyan Magyarország- és magyarságképet 
igyekeztem az elmúlt három évben a Bu
karesti Magyar Intézet stratégiájába ül
tetni, amely egy hagyománytisztelő mo
dern Magyarország és magyarság képét 
erősíti és hirdeti. Ennek része a borkul
túra és gasztronómia bemutatása is, amit 
a Magyar Turizmus Zrt.-vel együttműkö
désben valósítunk meg, s természetesen 
része Zalai Antal hegedűművész buka
resti fellépése a román Rádiózenekarral 
a Nemzeti Ünnepünk alkalmával. S fel
tétlen része a magyar irodalmi művek ro
mánra fordítása, magyar-román fordítói 
műhely megvalósítása a Magyar Fordító
házzal és a Román Kulturális Intézettel 
együttműködésben, kiadókkal való folya
matos kapcsolattartással, vagy a jelentős 
romániai könyvfesztiválokon való részvé
tel, a Duna-menti országok irodalmának 
részeseiként, a Donau Lounge projekttel.

Az egységes magyar kultúrára fóku
szálva pedig a Bukaresti Magyar Inté
zet számára fontos a magyarországi kép
zőművészek mellett az erdélyi magyar 
festők, szobrászok, grafikusok megjele-
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nítése, jelentse ez akár a 20 . századi er
délyi képzőművészet jeles személyisége
inek bukaresti kiállítását (Román Vik
tor, Plugor Sándor, Molnár Dénes, nagy
bányai iskola -  fó'leg az Erdélyi Művé
szeti Központtal együttműködve), vagy 
a fiatal tehetségeknek teret és lehetősé- 
get biztosítani (Részegh Botond, Kuti Bo- 
tond, Kolumbán Antal, Nagy Andrea).

S akkor még nem is beszéltem a dizájn, 
a fotóművészet, a filmművészet újszerű 
oldaláról. Valóban színes és összetett fel
adat ez, de örülünk annak, hogy a ma
gyar kultúra ennyire sokoldalú.

-  A kulturális intézetek hálózatának fel
adata jellemzően az, hogy a világ különbö
ző pontjain, eltérő kulturális közegben úm. 
népszerűsítse a magyar kultúrát. Utalt 
azonban rá, hogy Romániában a kulturá
lis intézetek sajátos helyzetben vannak, hi
szen nem tekinthetnek el a nagyszámú ma
gyar közösség jelenlététől, az itteni nemzet
résszel való kommunikációtól. A Balassi 
Intézet vezetőjeként hogyan sikerül lavíroz
ni a kétirányú „elvárás” között'?

-  Ha Bukarestet vesszük alapul, akkor 
elsőre rá lehetne vágni, hogy van Balas
si Intézet, amely a román közönség felé 
nyit, és van a Petőfi Ház, amely a buka
resti magyarok kulturális intézete 1857 
óta. Ha pedig Romániáról beszélünk, ak
kor Magyarország kultúrdiplomáciai je
lenlétét biztosítja a sepsiszentgyörgyi fi
ókintézet, a két főkonzulátus (Kolozsvár 
és Csíkszereda), s igen gyakran a tiszte
letbeli konzulok szerepvállalása is. Eny- 
nyivel azonban nem lehet hátradőlni, hi
szen — nevezzük nyugodtan annak — az 
intézményrendszer együttműködésére is 
szükség van. Az elmúlt három évben azt 
tapasztaltam, hogy ezen diplomáciai je
lenlétek valóban összehangolhatok, s eh
hez jönnek még a további intézményes 
partnerek, akár az erdélyi magyarsághoz 
kapcsolódóan, akár a román nemzeti in
tézményekkel. Nem is tudnánk jelen len
ni az ország különböző pontjain ilyen „sű
rűn”, ha nem lennének ezek az intézmé
nyes együttműködések.

Ami pedig a vezetői „lavírozást” illeti, 
itt természetesen vannak azért tudatha
sadásos pillanatok, amikor a törekvések

egymásnak feszülnek, s patikamérleggel 
kell egyensúlyozni, hogy a magyar közös
ség számára is biztosítva legyen a ma
gyar kultúrához való hozzáférés, például 
a szórványterületeken, ugyanakkor ezen 
események megszólítsák a helyi román 
közösséget is. Például a nagyszebeni, te
mesvári, Hunyad megyei Magyar Film
napok azt mutatják, hogy összeegyeztet
hető tud lenni a két „elvárás”.

-  Hozzá kell ehhez tennünk, hogy Bu
karestben egykoron virágzó és nagyszámú 
magyar közösség élt, az utóbbi években-év- 
tizedekben azonban ez a helyzet megválto
zott. Tapasztalatai szerint milyen szerepet 
tölt be a Balassi Intézet a megfogyatkozott 
bukaresti magyarság életében?

-  Amint azt már említettem, Bukarest 
kapcsán könnyebb helyzetben van a Ba
lassi Intézet, hiszen a Petőfi Ház sok eset
ben ellátja a bukaresti magyarság kultu

rá l is  életének szervezését. Azonban ezzel
nem pipáltuk ki a feladatot, hanem olyan 
klubjellegű eseményekre is fókuszálunk, 
amely találkozási pont a bukaresti ma
gyarok számára. Egy ilyen folyamat ge
nerálása volt a Bukarestben élő magyar 
közgazdászok összegyűjtése, amely for
málisan az RMKT Bukaresti Fiókjának 
megalakulását hozta, illetve a nagysike
rű, Azaszép nevű, székely termékeket be
mutató eseményt szervezi. Ilyenek voltak 
az erdélyi néprajzi tájegységeket bemuta
tó havi táncháznapjaink (gyerektáncház, 
gálaműsor, tánctanítás és táncház), ez a 
rendezvény ma már a Petőfi Házban heti 
táncházzá alakult.

S természetesen ezen folyamatgene
ráló szerepünk mellett a klasszikusnak 
mondható események is fontosak: Nem
zeti Ünnepeink, a novemberi Bukaresti 
Magyar Filmhét vagy a májusi Magyar 
Zene Fesztivál.

Ezek mind-mind identitáserősítő prog
ramok is egyben, amelyek kapcsán össze
gyűjthető és erősíthető a bukaresti ma
gyar közösség. Nem egyszer találkozom 
olyan helyzettel, amikor a bukaresti ma
gyarok román ismerőseiknek büszkén 
hirdetik az Intézet egy-egy rendezvényét.

-  Hogyan hat ki a kulturális intézetlek) 
működése a román kulturális közvéle
mény Magyarország- és magyarságképére, 
illetve az interetnikus viszonyokra -  külö
nös tekintettel a román-magyar irodalmi 
kapcsolatokra?

-  A román-magyar irodalmi kapcsola
tok kifejezetten termékenynek mondha
tók. Nagyon szoros a kapcsolat a magyar 
és román irodalmárok között — amikor 
felmerült Dragomán György decemberi 
jelenléte a Bukaresti Nemzetközi Irodal
mi Fesztiválon, akkor beállított a Balassi 
Intézetbe három román irodalmár, hogy 
ők egy külön estet is szeretnének barát
jukkal, Dragomán Györggyel, s adjunk 
helyet ennek a kezdeményezésnek. Ez a 
példa is jelzi, hogy valóban van kapcsolat 
a két ország kulturális személyiségei kö
zött. Amikor a Bukarestben végzett, Pá
rizsban élt Román Viktor emlékkiállítá
sát megnyitottuk, akkor hétvégén is bent

voltunk a kollégákkal, mert állandóan 
érkeztek látogatók, érdeklődök, egykori 
egyetemtársak, a párizsi években együtt 
dolgozó kollégák, vagy olyanok, akik a vi
lághírű szobrászművész munkásságát jól 
ismerték. Ugyanez mondható el a dzsessz 
területéről is, ahol Sárik Péter és Gyár
fás István rengeteg alkalommal lépett 
már fel Bukarestben, kifejezetten román 
zenésztársakkal. S ebbe a sorba tartoz
nak a román-magyar koprodukcióban 
születő filmes alkotások is. Nem véletle
nül törekszünk arra, hogy olyan filmes 
alap jöjjön létre, amely kifejezetten támo
gatja ezeket a koprodukciókat.

-  Melyek azok a rendezvények, esemé
nyek stb., amelyekre legbüszkébb, amire leg
inkább felhívná a figyelmet a Balassi Inté
zet eddigi (és elkövetkező) tevékenységéből?

-  Talán meglepő lesz, amit mondok, de 
a 2012 decembere óta havonta sorra ke
rülő Vinum hungaricum estek éppen új
szerűségük miatt a borkultúra kedve
lőivel ismertették meg a magyar borré
giókat, borászatokat, kifejezetten ma
gyar szőlőfajtákat. Ma már 40-50 olyan 
borblogger, borszakíró, sommelier, borke
reskedő van Bukarestben, aki napraké
szen ismeri a magyar bort. Ez egy telje
sen új áttörés.

Természetesen ki kell emelni az Inté
zet két legjelentősebb eseményét: május
ban Magyar Zene Fesztiválra, kerül sor, 
melynek célja, hogy a fiatal román ko
molyzenét játszók repertoárjába minél 
több magyar mű bekerüljön. Megbecsü
lendő eredménynek számít, hogy a Fesz
tiválnak köszönhetően ma már nemcsak 
Bartókot vagy Lisztet ismerik és játsz- 
szák a fiatal román zenészek, hanem jó 
néhány olyan zeneszerző műve kerül be 
a koncertprogramokba (Goldberg Ká
roly, Weiner László, Ligeti György), akik 
kevésbé voltak ismertek. De azt is ki 
kell emelni, hogy a Magyar Zene Feszti
vál egy évtizedes múltja ma már befu
tott komolyzenészeket tudhat maga mö
gött, akik román létükre büszkén hirde
tik, hogy a Magyar Intézetnek köszönhe
tik karrierjük egy bizonyos szegmensét.

A Magyar Filmhét pedig igazi ma
gyar kulturális hétté alakult: a filmve
títések mellett kiállításokra, koncertek
re, workshopokra, szakmai konferenciák
ra került sor, s nem utolsósorban ezek ko
produkciókat eredményeztek.

-  Ha már szó esett a borkultúráról: egy 
alapállásban Bukarestben székelő, de ál
landóan mozgásban lévő kultúrdiplomata 
életébe hogyan fér bele a hivatásszerű 
borászkodás?

-  Azért ezt nem mondanám hivatás- 
szerűnek, inkább műélvezőnek. Kolonics 
Károly barátom a hivatásszerű borász, 
aki a somlói borvidéken alkotja a kiváló 
borokat, én ennek csak kis mellékszerep
lője vagyok, aki hisz abban, hogy a ma
gyar borvidékek jelentős szerepet kap
hatnak Magyarország kulturális téren 
való megjelenésében is.

PAPP ATTILA ZSOLT
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TAR KÁROLY

A fiam  halála*
A fiam halálával haltam magam is. 

Csodálkozva tapasztaltam, hogy, mint 
máskor, reggel hatkor kelek, gépiesen 
megteszek mindent, mint azelőtt, es
te fáradtan dólök ágyba, napról napra 
zsibbadtan folytatom taposómalom- éle
tem. Addigi életemben valahogyan elke
rült a félelem, a fiam halála után nem 
fogott rajtam, életemben nem következ
hetett nagyobb fájdalom. Élő halottnak 
hittem magam, akinek nem árthat sem
mi, megkönnyebbülés lehet akármilyen 
baleset, nem fenyegethet a hatalom, szí
jat hasíthatnak a hátamból, rugdoshat
nak, testem, lelkem darabokra hasít
hatják, minden törvényen kívül állok. 
Álmatlan kínos éjszakák következtek. 
Éjfél után holdkórosként jártam  a teme
tőt, órákig ültem a fiam behavazott sír
jánál, töprengtem, mit rontottam el, mi
ért nem voltam képes megelőzni a bajt. 
Nappal, fiam levelezésére építve, re
gényt írtam  Az ismert katona címmel. 
Sírkövére, kérésemre, egy öreg kőfara
gó rovással ezt gránitba véste. A szer
kesztőség kíméletből megengedte, hogy 
otthonülő feladatként a viselkedésja
vító rovatunkat lássam el anyagokkal. 
Ekkor jött az ötlet, hogy Illemszótárt 
alkossak. Évszázadokra visszatekintve 
felhasználtam ehhez az erdélyi nagyja
ink szövegeit és a polgári illem minden 
fellelhető kézikönyveit. Segített ebben 
lányom és a rendszerezésben kitűnő 
Bendel Józsi is. A Feleki fivérek gyak
ran látogattak. A designer Károllyal la
kásberendezéshez tanácsadó-, Istvánnal 
pedig másfél esztendőn át fotórovatunk 
szövegeit írtam.

Fiam regénye két évvel később csak 
cenzúrázva jelenhetett meg. Feleki 
Károly a fiam utolsó, stilizált fényké
pét másolta a borítón látható filmsza
lagra.

A mottóként választott Illyés Gyula- és 
Lászlóffy Csaba-idézeteket is törölték:

„Pedig mint kizöldült vetés 
még te szorulnál védelemre 
nagy manőver ez -  a jövőt 
idézik fenyegetve 
zabszemlelkű zupás 
őrmesterek a békében 
te vagy a hadisarc

ne hidd hogy az leszel 
ami lehetnél
szaros újonc vagy egy rühes 
reményű entellektüel 
a képedre van írva 
egy kis masírozás 
s a sarkadból genny robban 
apád anyád mire megérti 
belerokkan”
Lászlóffy Csaba: Rekviem T. Zs.-ért

„Higgyétek, hogy a halál legyőzhető, 
ha én, lám, elestem is.”

Illyés Gyula

A tehergépkocsi a négy hátsó kere
kével felhajtott a vasúti sínre, hogy kö
zelebb kerüljön a tehervagon feketén 
tátongó szájához. Az apa felismerte a 
helyszínt: a vasúti csomópont állomásán. 
Járt fönn az irányítótoronyban, ahol vil
lanyfényes vonalkák és mindenféle szá
mok és betűk mutatják az állomásra ér
kező vonatok helyét. A barátja szólt a 
vonatirányítónak, hogy az állomásépü
let magasságába engedje a második va
gont, és amíg a kirakodás tart, ne enged
jen szerelvényt az első vágányra. Aztán 
visszatértek a váróterembe. Az apa nem 
érezte a váróterem hányásszagát. Fázott. 
Mozdulatlanul ült a fapadon. Mellette 
egy nyugdíjazás előtt álló őrnagy a fele
sége halálát mesélte. Az apa nem értet
te, miért éppen neki mondja el a szomorú 
történetet. Az asszony rákos volt, min
den elképzelhetőt megpróbáltak, renge
teg orvosságot beletömtek, mégsem se
gíthettek rajta. „Valakinek csak el kell 
hogy mondja” -  gondolta az apa, és nem 
a férfit, hanem az ismeretlen asszonyt 
sajnálta. Mielőtt az őrnagy részletekbe 
bocsátkozhatott volna, az apa felállt, el
ballagott az üveges ajtóig, és kinézett az 
éjszakába. Látta, hogy akár egy tartály
hajó, lassan és megborzongtatóan egy 
szennyes tehervagon úszik be az állomás 
előtti térre. Idős vasutas nyitja az ajta
ját. Lámpája ide-oda imbolyog a sötétség
ben. Fiúk jönnek, és óriási ládát emelnek 
le a vagonból.

— Csak lassan! — figyelmezteti őket a 
gépkocsivezető. -  Csak lassan!

Az apa látta, hogy ezek a fiával egy
idős fiúk erőtlenek, nyápicok. A láda való
ban nagy volt, és nem nekik való. Indult 
segítségükre, de a barátja visszatartotta. 
Elébe tartott karral megállította. A láda 
ólomból volt. Körvonalai elmosódtak a sö
tétben. Barátja karja ólomnehéz. A láda a 
vagonnál is nagyobb.

Valaki kinyitotta a kocsi ajtaját, és be
segítette az ülésre. Az apa csodálkozva 
vette észre, hogy nem ő vezet. Egy idegen 
kocsijában ült. Az idegen nagyon hason
lított az özvegy őrnagyra. Az időjárásról 
beszélt.

-  Fekete karácsonyunk lesz... Fél év
százada nem volt ilyen enyhe telünk...

Az apa nem válaszolt. Befordultak a 
vasrácsos temetőkapun. Azt gondolta, 
jobb, ha az ember álmában sem beszél 
zöldségeket.

Fürösztgess álom, vasderes lovak 
szügye párállik télben, 
utolsó vágtakor
fekszünk kiterítve, test mellett test 
egymást kézen fogva, s lám 
sehol a pap, sehol a siratóasszonyok 
jajongó hada
csak vasderes lovak vágtáznak 
félreállni már nem lehet: 
előttük vágtázunk vagy eltaposnak

Az apa némelykor verset álmodott. 
Úgy álltak egymás mellé a sorok, mint 
magasodó téglafal a kőműves keze alatt. 
Lüktetett, hömpölygött benne a vers. 
Olykor csak miután felébredt, és próbál
ta emlékezetében felidézni a sorokat, döb
bent rá, hogy fáradt agya olvasmányél

ményeiből vetített ki sorokat, valamiért 
fontos részleteket.

Lassan, méltóságteljesen kitárult a 
kapu. Tudta, hogy felfelé kapaszkodó lép
csők következnek, és az előcsarnokból 
kétfelé, folyosókra vezet az út. A kapu fö
lé írt latin feliratról, az ajtó vastag üve
géről ráismert az iskola bejáratára. De 
a nyitott kapu mögött nem a felfelé vi
vő lépcsőket, hanem a fia sötétkék ruhás 
képét látta. A tablójukon az ismert Ady- 
versrészlet:

Mi vagyunk: Jövő és Igazság,
Engesztelés és nagy ítélet,
És mi vagyunk, csak mi vagyunk
Jó Sors, ha kell, s ha nem kell: Végzet.

-  Jó idézet -  mondta az apa a fiának.
-  Valamelyik tanárunk választotta -  

mondta a fiú, és látszott rajta, hogy unja, 
nem szereti a nagy szavakat. Minden tá
volinak tűnt: Jövő, Igazság, Engesztelés, 
ítélet, Jó Sors és Végzet. Az apának ked
ve lett volna ebbe a sokismeretlenes 
egyenletbe behelyettesíteni egyet s mást. 
A jövő fogalmát csakis gyermekeinek bol
dogulásával értette meg, az igazságot a 
maga igazságaival. Engesztelés és íté
let hidegen hagyták, a sorsot formálható- 
nak, a végzetet elkerülhetetlennek tudta. 
Megmutatta a fiának azt a halálfejes fe
dőlappal készült könyvet, amelynek mot
tóját Simone de Beauvoir Szelíd halál cí
mű művéből választotta az író: „Világos 
lett, hogy a halál sehol, semmilyen élet
korban sem valamilyen természetesség. 
Hogy mindnyájan halálra vagyunk ítél
ve, azt tudjuk, de ennek az osztályré
szünknek elcsépelt általános érvénye és 
minden egyéni halál magányos tapaszta
lata közt nyomasztó ellentét van.” A fiú 
elolvasta a mottót, és utána elolvasta a 
könyvet.

-  Jó könyv -  mondta az apjának. -  Egy 
apa haláláról szól. Szomorú könyv. De 
azért jó könyv. A fiú nem látszott szomo
rúnak. Komoly volt.

Az apa örült, hogy az ajánlott könyv el
gondolkoztatta a fiát, és úgy érezte, sike
rült még egy lépéssel közelebb kerülniük 
egymáshoz.

Becsukta a súlyos iskolaajtót, és ráta
pasztotta a kezét. Az ajtó kifelé nyílott, 
minduntalan kitárult. A kicsengetési 
kártyán látható ajtó volt. Készült össze
sen 8200 példányban. Ebből kétszáz ju
tott a fiának. Tizennyolc éves korban 
ennyi barát és ismerős: kerek számban 
kifejezett népszerűség. Mi sincs ennél tá
volabb, mint a halál gondolata.

Álmainkat nem válogathatjuk. Meglep
nek minket, fölemelnek és letepernek.

Valaki leemelte a koporsó fedelét. A ko
porsóban a fia feküdt, és lélegzetvétel nél
kül aludt.

Az apa barátja, mozgékony, szemüve
ges ember, forgalomirányító a vasútnál. 
Alit a koporsó mellett, és a megdöbbenés
től nem tudott szóhoz jutni.

„Ilyen lehet a vasutas, amikor téved. 
Amikor megtörtént már a vasúti szeren
csétlenség.”
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-  János! -  rezzent fel a forgalmista, 
mint aki gondolatokban olvas. — János! 
Fel kell öltöztetni a fiút. -  Szürke mun
kaköpenyes öregember mozdult, valahon
nan a kápolna mélyéből jött, megállt az 
apa előtt, és mozdulatlan arccal, nagy lé
legzetet véve, kijelentette:

-  A nők jelenlétében nem tudom felöl
töztetni. ..

-  Menjetek ki -  mondta az apa a nők
nek, és sírva bontogatni kezdte a szíjat, 
amivel a fia kezét összekötötték valami
féle ismeretlen szertartás szerint.

Az anya átadta a szürkeköpenyes em
bernek a fiú galambszürke ruháját, ked
venc nyakkendőjét és mindent, amit a 
ballagáskor hordott.

-  A nyakkendőjét én szeretném meg
kötni -  mondta fojtott hangon B.

-  Nyakkendőjét majd ez a lány fogja 
megkötni! — mondta az apa, miután végre 
sikerült kibontania az erősen összehúzott 
szíjat. Aztán szótlanul fia lapáttenyerét 
nézte.

A fiú húga dühösen belerúgott a feke
te, ormótlan bakancsokba.

-  Ha nem mennek ki a nők, hozzá sem 
fogok az öltöztetéshez! — mondta szigorú
an az ember.

Az apa kikísérte a nőket. Átölelte őket 
és vitte, vitte magával. Sötétség és sajgó 
fájdalom áramlott a temető sírrengetege 
felől. A temető rácsos kapuján belül áll
tak összeborulva. Fölöttük csillagos volt 
a decemberi ég. Különös év, különös de
cember, különös látomás.

Az apa fölnézett a csillagokra, és arra 
gondolt, ha nem emeli ki a koporsóból a 
fia sebes bal lábát, melynek láttán ször- 
nyülködve-nyögve elborzadtak a körülöt
te állók, akkor most és talán mindörök
re elhiszik neki, hogy egy nagyon szép, 
egészséges fiatalembert láttak mélyen 
aludni.

-  Láttad, milyen kék az ajka? — Láttam.
-  A szívbajosoknak ilyen...
-  A mi fiunk nem szívbajos. Viszont 

minden bizonnyal alaposan átfázott a 
jéghideg vízben.

-  Fürdött.
-  Átúszta a tavat. Oda-vissza lehet 

vagy másfél kilométer.
-  Meggondolatlanok ezek a gyermekek.
-  Egyedül úszta át. Próbára tette az 

erejét. Estére otthon lesz, beledugjuk a jó 
meleg vízbe...

-  Szeret fürödni... Vajon mikorra érke
zik? -  Estére otthon lesz. Nem hagyhatta 
a többieket. Gyalogolnak vagy tíz kilomé
tert, és elkapják az esti buszt...

-  Jó, hogy ideadta a csomagjait.
Kanyargós úton jártak. Visszafelé jöt

tek a hegyekből. Az út bal oldalán, lenn 
a mélyben kéken csillogott a gyűjtőtó vi
ze. Körülötte fenyvesek, patinás sziklák 
és üde zöld tisztások.

„Képeslap.” Az apa egy nyár végi va
sárnap délutáni autós kirándulás emlé
kein kérődzött. Nem szerette a céltalan 
utakat, a csupán távolságért véghezvitt 
benzinfogyasztást.

Az anya a hátsó ülésen ült régi, gye
rekkori barátnőjével. Az apa mellett a 
férj. Négyük barátsága házasságuk előt

ti. Kirándulásuknak kettős célja volt. 
Kocsikázni a barátok kedvéért, és közben 
meglátogatni a tóparton a barátaival sá
torozó fiút.

Kanyar előtt álltak meg az út szélén, 
kiszálltak, és leereszkedtek a tópart
ra, ahol kilométer hosszan sátrak sora
koztak. A tó vizén motorcsónakok szá
guldottak föl s alá, vízi síelőket húztak 
maguk után. A táborozok kiültek a me
redek partra felhúzott sátrak közelé
be. Nézték a motorcsónakok futását, 
vidultak a kezdő vízisízők ügyetlensé
gein, amikor minden igyekezetük elle
nére megmártóztak a pisztrángos lében. 
A naplemente szépnek ígérkezett, és az 
apa látta, hogy a tavat bámuló jómódú 
városi emberek áhítattal várják, hogy 
a nap aranykorongja a szemközti hegy 
mögé bukjék, és jóleső fáradtságukat, 
napközben felforrósodott testüket eny
hítse a közibük lopakodó este.

A fiút sehol sem találták.
Felkapaszkodtak az útra, beültek a 

kocsiba, és tovább hajtottak felfelé a he
gyi úton. A következő tábornál sem ta
lálták a fiút, hiába kérdezősködtek utá
na.

Visszafordultak. A csónakosok táborá
nál az apa lekiáltott az útról. Hosszan, 
elnyújtott hangon szólította fiát. A tó túl
só oldalán sötét foltként fenyves állott. 
Mintha minden kiáltása után nőtt volna 
a csend.

Aztán mintegy kétszáz méternyi
re, jobbra, az út és a tó közötti bokorsor 
alól szőke, szemüveges srác indult fölfelé. 
Csak egyszer intett. Kopott farmernad
rágot és villámzáras pufajkát viselt.

-  Ó az! -  mondta tompán az anya.
-  O az! -  szólt kislányos örömmel az 

anya barátnője.
Elébe mentek. Aztán a fiú visszakísér

te őket a kocsihoz, és átvette a műanyag
zacskóba csomagolt süteményeket.

Kék volt az ajka, de nevetett.
— Estére otthon leszek.
— Az jó! — mondta az apa, és arra gon

dolt, hogy általában minden vasárnap es
te van meleg vizük a tömbházban.

Kissé szédült. Azt hitte, nyitott szem
mel járkál, fátylak között kering. Valaki 
baráti hangon azt magyarázta, amit nem 
tudott megérteni.

-  Zárt város -  zárt temető! Hogy nem 
érted?!

-  A régi köveket rendre kidöntik...
-  így is zsúfolt már ez a kert...
-  Apám azt mondta, hogy legalább 

négyszáz éve élünk ebben a városban.
-  Ez most nem számít!
-  Most mit kell tennem?
-  Majd mi elintézzük. Szólunk a bará

tunknak, ő az igazgatójának, és így to
vább. írd meg a kérvényt!

-  Mit kérjek?
-  Sírhelyet.
-  Nekem nem kell a sírhely!
-  Muszáj!
Az apa egy irodában állt. Jött az igaz

gató. Az apa barátja odanyújtotta a kér
vényt. Az igazgató aláírta. Áz apa meg
köszönte, és kifordult az ajtón.

Kocsiba ült. A zárt temető vasrácsos 
kapui maguktól kinyíltak a kocsi előtt. 
Felrobogtak a dombtetőre. A gondnok 
magyarázott.

-  Ez itt egy száraz hely...
Az apa körülnézett, és továbbment.
-  Itt források vannak. Nedves hely...
Az apa körülnézett. Úgy tűnt, a fák kö

zött látja a várost. Anyanyelvén írott sír
feliratokat látott. Ismerős, tiszteletet pa
rancsoló neveket. Intett.

A sírásók sietős munkába kezdtek.

A szobában enyhe orvosságszag ter
jengett. A fiút estére befektették a húga 
szobájába. Már mind átestek a járványos 
influenzán, csak ő tartotta még magát. 
Lucskos ősz volt. Az edző kétnaponként 
felhajtotta a vízilabdázókat a város köze
péig húzódó hegyre. Az erdő mellett kel
lett leereszkedniük, aztán átvágtak a fo
lyó fölötti hídon, és kikötöttek a fedett 
uszodában.

-  Nem fog rajta a betegség -  mondta 
az apa.

Néhány nap múlva furcsán fénylettek 
a fiú szemei.

-  Lázas -  állapította meg az anya, és 
ágyba parancsolta. Lázcsillapítót ad
tak neki, de estére mégis negyven fölé 
emelkedett a hőmérséklete. Újabb adag 
gyógyszert kapott, éjfél után pedig az 
anyja hideg vizes borogatást te tt a fiú 
bokájára és karjára. Addig cserélte a 
borogatást, míg vissza nem húzódott a 
láz.

A fiú tágra nyitott szemmel, szótlanul 
nézte a körülötte sürgölődő szülőket.

Másnap felkelt, és időnként titokzato
san mosolygott serkenő bajuszkája alatt. 
Az apa olykor azon tűnődött, miféle ál
mot láthatott a fia azon a lázas éjsza
kán.

Az idős tanító házából egyenesen a te
metőbe lépett. Kicsi, kalotaszegi temető 
volt, tele korhadó kopjafákkal.

-  Szépek ezek a kopjafák -  mondta az 
apa.

-  Szomorúságosak -  szólt a barátja.

» » >  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról
— De azért valamiért nagyon szépek 

-  erősítette az apa, és kijelentette, hogy 
csináltat egyet, hazaviszi, és beállítja va
lamelyik szobasarokba.

— Nálunk faragják -  sietett segítségére 
az idős tanító. Elvezette őket a beteg asz
taloshoz.

— Diófából kellene.
— Azt lehet -  mondta a mester, és kö

zelebbről megvizsgálta a kopjafa rajzát, 
amelyet az apa barátja készített a teme- 
tó'ben látott sírfák mintájára.

Két hét alatt elkészült vele.
Az apa hümmögött. A mester földbe ál

lítható kopjafát készített.
— Állnia kellene ennek a szobám sar

kában — nézett a faragóra.
— Azt is lehet — mondta a mester. 

Szeme megakadt egy görcsös szilvafa ki
száradt törzsén. Két végét laposra vág
ta, felsó' részébe négyszögű mélyedést fa
ragott, és beleállította a kopjafát. Aztán 
csendesen megjegyezte:

— Szobába valót még egyet sem csinál
tam.

A kopjafa nehéz volt. Szilvafából ké
szült aljáról időnként lefeszítettek egy- 
egy kéregdarabot. A látogatók így is szép
nek vagy legalábbis érdekesnek tartották.

A ravatal a kápolna melletti téren áll. 
Szól az ünnepélyes gyászzene. A nagy
templomban delet harangoznak. Felszállt 
a köd, fényes-hidegen ragyog a nap.

Az apa nyögve forgolódik. Előbb a 
kopjafát állítja a halott fejéhez. Aztán 
a fenyőfát, amelyet barátja küldött a 
Hargitáról.

„Most mit csináljak? Mihez kezdjek?”
Egymagában áll a betonlapokkal fe

dett téren. A lapok között fű nőtt.
„Nagyhét közepén, Viktória napján?”
Jönnek a rokonok, barátok, ismerősök, 

ismeretlenek. Elébük siet, aztán földbe
gyökerezett lábbal áll. Hozzálépnek, meg
ölelik, megcsókolják. Pedig tudják, hogy 
nem szeret csókolózni.

Valószínűtlen minden. Gyűlnek a ko
szorúk, nő a temetéseken szokásos illat.

„Sohasem szerettem a temetéseket! 
Hogy kerülök én ide? Hányszor megígér
tem, hogy a saját temetésemre sem me
gyek el.”

Az anya szótlan és halottsárga.
Kisírt szemű lányok állják körül a ko

porsót.
„Mikor vették le a koporsó fedelét?”
A díszőrség mozdulatlanul áll. Patak

zik a könny a fővárosi fiú arcán.
„Ballagáson vagyok. Ott annyira ün

nepélyes a csend.”
Az iskola igazgatója beszél.
„Ballagáskor szépen beszélnek az isko

laigazgatók.”
Az igazgató a fiúról beszél.
„Nagy megtiszteltetés: a fiamról külön 

szól az iskolaigazgató. Vajon mivel érde
melte ki?”

Szép búcsúbeszédet mondott az igaz
gató.

„Különben csöndes, halk szavú ember. 
Az ilyenek mind jó nevelők. Miért tett 
most mégis kivételt?”

Egy okos lány beszél, az első tanuló. 
Sírás fojtogatja.

„Ez mégsem a ballagás. Mikor ott be
szélt, mi hatódtunk meg. 0  pontosan és 
szépen mondta a búcsúszót.”

Beszél a család barátja is. Máskor sza
badon beszél, most szöveget olvas.

A fiú kinyújtózva fekszik a koporsó
ban. Mozdulatlan. Szeme félig nyitva.

-  Le kell fogni a szemét... -  suttogja 
egy tanárnő.

A fiú hangtalanul tűri ezt is. Fekszik 
mozdulatlanul. Körülötte legjobb, legked
vesebb ismerősei.

Homokos parton ütötték fel a két sát
rat. Az apa, a fiú és a lány tíz perc alatt 
elkészültek háromszemélyes sátrukkal. 
Nem először sikerült a teendőket össze
hangoltan és szabályszerűen, rövid idő 
alatt elvégezniük. Külföldi útjukon volt 
alkalmuk begyakorolni a gyors sátorve

rést. Itt a homokon pedig minden egy
szerűbb. A sátorkötelek sorra kifeszül
nek.

Barátaiknak nehezebb a dolguk. Köl- 
csönsátruk nem engedelmeskedik, nem 
találnak a merevítő cövekek. Az apa és a 
fiú segítségükre sietnek. Végre áll a sá
tor. Készül a közös vacsora. Mindannyian 
éhesek. Hosszú utat tettek meg a Duna- 
deltáig. Négy felnőtt és öt gyerek forgoló
dik a nagyobbik sátor előtt, ott terül a kö
zös asztal.

A fiú is segíteni akar: konyhakéssel 
bontja a konzervet. A konzervnyitókat el
nyelte a föld. Senki sem látja, mit csinál 
a fiú. A kés megcsúszik, és hüvelykujja 
tövénél a tenyerébe szalad.

A két család minden tagja összefut, né
zik a sebet. A négy centiméteres vágás 
nyomán kettényílik a hús: látszik a csont.

Felkötik a fiú karját, kocsiba ültetik. 
Az apa beviszi a közeli faluba. A nővér 
összevarrja. A fiú szótlanul tűri. A fájda
lomtól félig lehunyja a szemét.

Másnap indulnak haza. Hosszú az út
juk. Otthon a sebész kijavítja az elsőse
gély tökéletlenségeit. A seb összeforrt.

Az apa nézi a fia kezét.
„Erőskezű ember lesz belőle. Minden

hova kell az erőskezű ember.”

Olvassa búcsúbeszédét a család barát
ja. Az apa látja, hogy mindegyre felemeli 
tekintetét a fél oldalakra gépelt szöveg
ről.

„Ez az őszinte, tiszta lelkű és kék sze
mű gyermek dolgos családban nevelke
dett, ahol megtanulta szeretni a becsüle
tet, az igazságot és az életörömöt nyújtó 
munkát. Szerette és tisztelte szüleit és 
húgát, akinek bátyja, barátja és bizal
masa volt. Szerette és tisztelte rokonait. 
Tiszta szívvel szerette a lányt, akitől sze
relmet kapott.

Szerette iskoláját, tanárait, barátait és 
osztálytársait, akikkel együtt élte át ser
dülőkora legszebb pillanatait.

Szerette csapattársait és edzőjét, akik
kel együtt szervezetét, akaratát és szelle
mét edzette.

Boldog volt, mert még nem ismerte a 
megvetés és a gyűlölet érzését.

Érettségizik, és merész terveket sző. 
A műegyetemre készül. Verejtékezve ké
szül erre a próbára. És sikerül bejutnia. 
Győzött! Első és utolsó nagy győzelme ez 
az életben. Felhőtlen az égbolt, ragyogó
an süt a nap. Diáktársaival együtt indul, 
hogy teljesítse kötelességét. Szorgalmas 
és komoly. Néhány hónap alatt érettsége 
kiteljesedik.

És ekkor egy kezdetben banális láb
seb elindítja a tragédiát. Betegsége elha
talmasodik visszafordíthatatlanul. Távol 
szüleitől, távol a szülői háztól. Nem pa
naszkodik, bízik magában és a körülötte 
lévőkben. A tragédia felé vezető utat a jó
indulat kemény köveivel rakták ki. Az ég 
felette végleg beborul.”

(Folytatása következő számunkban)

*Részlet a szerző emlékirataiból: 
SUMMA III. kötetének második, Ezer- 
kilométerekkel-2 című könyvéből
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VÁRI ATTILA

H intáztató

szoknya libben 
hinta száll 

száll a szoknya
hinta libben 

hintáztatnak egy leányt 
messze száll 

és szemében
mint fészekben 

kiül a vágy két szemében
ül csak néma énekével 

mintha dalra vágyakozna

m in t m a d á r  
a z  a  vá g y

szerelem ül két szemében 
száll a hinta 

de a vágy
m in t egy  fé sze k a lj m a d á r  

k i-k iröppen
s visszaszáll

átok az
s fejére száll

v á g y a ib a n  fo g y a tk o zv a
szerelmében megcsalatva 

ül a hintán
sors botozza

teste lélek
harangnyelve 

ül a hintán
messze száll 

le sem száll
végzete hogy 

a szerelme 
le-

s elszállt
fészkét elhagyó

madár
két szemében 

a szerelem
galamb-pár 

de csak egy
csak egy madár

HAJÓS JÁNOS

Bagatellianus legjobb pillanatai Âz utolso piBanat)

(A néma folyó)

A királyság,
amiről szolgai személyem álmodik, 
összeomlik minden pillanatban. 
Romokban heverő folyó.
Pattog az elme, hallani, 
mit visz a pillepalack. 
Olyasvalamit keres a vak király, 
amihez jobban értenek 
a füvek, a fák...

(Rövidzárlat)

Egy pillanat az egész.
Egy lényegretörő viperamarás. 
A túlélés érdekében 
a felejtés szérumát 
választja az ember.
Egy kulcslyuk az időben, 
átragyog rajta az utolsó nyár. 
Valami végérvényes, 
használhatatlan boldogság.
A túlélés érdekében 
a másolat árnyékába menekül 
az ember.

(Xerxész is xerox)

A király most nincsen itt.
Rejteke távol. De az igazi trónus 
mégiscsak ez. Ez a pillanat.
A városalapító szemrebbenés. 
Kiráyok tehát nincsenek. 
Másolat ő is, a Nap fia.
Atyja is kópia, de ki tudja kiél

(Hiénák honvágya)

Életemet,
ezt a telhetetlen és dagályos pillanatot, 
a holdon költöttem el.

Ugyanaz a mágnes vonzott engem is, 
ami a farkasüvöltést köti össze az éggel. 
Ugyanabból az anyagból voltak

az álmaim,
mint az értelmetlen mélység az űrben, 
mint a barlangrajz a féreglyukban, 
vagy mint az emberarc, 
a hiénák könnyétől kocsonyás holdon.
A valószerűtlenség hajlamos

a ragyogásra.
Van ilyen hazája másnak is.

(Saját Valhalla)

Ha a hazám ember lenne, 
honvágya vajon lenne-e?
S ha én lennék az az ember, 
ha én volnék 
ez az emberi haza, 
elköltöznék-e innen valaha?

Parázna csillagállás: 
az emlékek személyes eklektikája. 
Az utolsó pillanatban 
dönteni kell:
az ügyeletes nővér fülbevalója, 
vagy az ismeretlen galaxis holdja. 
A távozó szemében 
a különbség elenyész.

(A király kutyája)

A kutyává lomposult farkas 
szemébe nézek.
Házőrző tükröm ő.
Egy megcukrosodott példaképet 
nyalogat ez a nézés -  
a kietlenség hajdani királya 
néz reám így. A király most 
én vagyok. Ezt teszi velem 
az állati képzelet. Nem tudom, kié.
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VÉGH ATTILA

A vér útja
( r é s z le t)

TŰZ
A kukoricás mellett tántorgó dűló'út vá

rosi aszfaltúiban folytatódott; a szántó
föld azonnal lakótelepbe ment át. Vicces 
látvány volt a kukoricaföldtől néhány mé
terre átmenet nélkül meredező panel
fal, a semmiből kinövő város. Krisztián 
Nyíregyháza centruma felé tartott, arra 
mutatott a jel. Fáradtság nélkül haladt, 
szinte a levegőben úszva, mint egy lassí
tott szívlövés. „Mint a vámpírfilmek em
berfölötti, halhatatlan vérszopói, akik re
pülni is tudnak. De ha kimennek a napra, 
szénné égnek.” A lakótelepi lakások abla
ka sötét volt. A lakók jól kitévézték ma
gukat, és most az igazak álmát alud- 
ták. Egy-két kisebb, lámpafényes ablakot 
azért felfedezett Krisztián, de nyilván ott 
is aludtak, csak azért hagyták égve a vil
lanyt a konyhában, hogy a svábbogarak ne 
mászkáljanak túl magabiztosan. „Nyirkos 
éj volt és hideg sötét volt, Péter aludt, 
János aludt, Jakab aludt, Máté aludt és 
mind aludtak... Kövér csöppek indultak 
homlokomról s végigcsurogtak gyűrött ar
comon.” Krisztián ment előre a semmibe, 
s közben fennhangon szavalt a panelfalak 
éjszakájában. Erezte, hogy a költőnek iga
za volt: az élet olyan, mint az éjszakai vá
róterem a székelykocsárdi pályaudvaron. 
Nincs csatlakozás. Már csak egyetlen rí
tusa maradt az emberek találkozásának, 
a meghitt, sokatmondó, létfontos együtt- 
létnek, és Krisztián ennek az üldözött rí
tusnak lett papjává, az áldozatot neki kell 
bemutatnia a vér oltárán, hogy egyszer ta
lán bemutathassa a legnagyobb áldozatot, 
amire ember csak képes. Ezen épp megha
tódott, amikor egy lámpaoszlopon cellux
szal felragasztott hirdetést vett észre.
HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS HIVATÁSOS 

ASZTROLÓGUSNÁL.
MEGMONDOM A JÖVŐT.

A CSILLAGOK MINDENT TUDNAK.
A cetli alja be volt vagdosva, a papír

rojtokon pedig ez állt: 06-20-366-6330 
Bánrévy Nándor, Rigó utca 8. Krisztián 
letépett egy fület és eltette. Fogalma sem 
volt, miért gyűrte zsebre a fecnit, de már 
rég túl volt azon, hogy érteni próbálja sa
ját tetteit. Alig ment azonban néhány ut
cát, egy sarokház falára csavarozott ut
canév-táblát pillantott meg.

RIGÓ UTCA
Amikor a ház előtt megállt, Krisztián 

felnevetett. A nyolcas házszám valahogy 
elferdült, és végtelen lett belőle. Álmos 
hang szólt a kaputelefonból.

„Ki a fene az?”
Krisztián az utcalámpák fényudvará

ból behúzódott a kapualj puha sötétjébe.
„Elnézést... tudni szeretném a jövőt... 

a horoszkópom... maga hivatásos asztro
lógus.” A kaputelefon prüszkölni kezdett.

„Maga szórakozik? Éjszaka van. Nem 
tud várni reggelig? Ezt nem hiszem el!”

Krisztián azon morfondírozott, hogy 
egy asztrológust érdekelhet-e a pénz. 
Gondolta, megpróbálja.

„Százezer forintot fizetek, ha megcsi
nálja most a horoszkópomat. Élet-halál 
kérdése!”

A prüszkölés elhalt.
„Miért ilyen fontos?”
Krisztián érezte, hogy megnyerte a 

játszmát.
„Az mindegy. Maga csak csinálja meg, 

és én már itt sem vagyok, nyugodtan al
hat tovább.”

Az asztrológus megnyomta a gombot, a 
kapu zárja fölberregett.

„Második emelet.”
Se sötétkék bársonypalást, se csillagos- 

napos-holdas süveg. Csíkos frottírköpeny, 
műanyag papucs, vastag keretes szem
üveg. Bánrévy hatvan körüli fazon volt, 
az a típus, akiről azt is hihetnénk, hogy 
egy hivatalban húzta az igát egész életé
ben. És ha nem tud aludni, elővesz egy 
régi kimutatást, és újra végigszámolja, 
rendben van-e. Ez a képzet egészen ad
dig tartotta fogva Krisztiánt, amíg a csil
lagok rabja asztalhoz nem ültette pácien
sét, és az ütött-kopott laptopot felnyitva 
rá nem emelte szürke tekintetét. Akkor 
aztán a fürge kis ember megszűnt hiva
talnok lenni. Átható szemei voltak, olyan 
szürkék, amilyen akkor áll elő, ha egy 
pálcikára szúrt papírkorongra felfestjük 
a szivárvány színeit, és a pálcikát gyor
san megpördítjük. Bánrévy szemeiben 
ott pörgött az egész csillagrendszer, és ő 
a kozmikus pörgést -  ezt Krisztián hatá
rozottan érezte -  képes átlátni, megszelí
díteni, és egyetlen pupillasugárban a pá
ciens leikébe küldeni. Pedig még semmi 
nem történt, csak ültek szótlanul, egy
mással szemben a kis asztalnál, és mére
gették egymást. „Nagy arcismerő lehet.” 
Az ég zseblámpafénye úgy kotorászott 
Krisztián bensőjében, mint a terhelő kar
totékok után kutató Derrick.

„Szóval horoszkópot szeretne. És mi
ért?”

Krisztián nem tudta, mi a helyes vá
lasz, de kezdte úgy érezni, hogy tényleg 
nem lenne hülyeség, ha ez az ürge meg
csinálná a horoszkópját.

„Mert nem ismerem magam eléggé.”
Az ürge megértőén bólogatott.
„Hát igen, sokan vannak így manap

ság. Na, kezdjük is el. Mikor született?”
Hatalmas hó volt, amikor Krisztián 

született. Ha elképzelte, mindig a Simon 
Menyhért születése jutott eszébe. A film
ben szinte úsznak a hóban a Bükk őzei, 
szarvasai, vaddisznói. A kis hegyi faluban 
vajúdó asszonynak csakis a párttitkár és a 
lelkes élmunkás csapat jelentheti a segít
séget. Nélkülük még szülni se lehet. Igazi 
propagandafilm, Krisztián mégis szerette, 
mert az a nagy fehérség gyönyörű, és mert 
mindig saját születését juttatta eszébe.

„Hatvankettő, február negyediké, dél
után fél kettő.”

Az asztrológusnak fennakadt a szeme, 
mint akit fejbe vágtak.

„Talán mondtam valami rosszat?”
Amaz nem felelt. Lassan összeszedte 

magát, és pötyögtetni kezdte laptopját.

Amíg a csillagász dolgozott, Krisztián 
szemügyre vette a szobát. Könyvek min
denütt. „Mutasd a könyveid, és meg
mondom, ki vagy. Nem buta ember.” 
Asztrológia, pszichológia, filozófia, meg 
mutatóba egy kis szépirodalom. Persze az 
is Borges, Pessoa, Musil. „Elméleti ember. 
Semmi szépelgés, semmi könnyedség. 
Csak a bolygók nyugodt, egyenletes röp
te. A kiszámítható világ.” Krisztiánnak 
régi élete jutott eszébe. Egyetlen ívben 
látta most zuhanását -  amit nyilván ez 
a kis ember is nyomban kiderít a csilla
gok alapján. Eredetileg filozófus szeretett 
volna lenni, de az irodalom is érdekelte. 
Filozófiát olvasott, és közben „metafizi
kus” verseket, novellákat írt. Hitt ben
ne, hogy képes bejárni azt a mezőt, ami a 
gondolat és az érzés között terül el. Aztán 
az életét kezdte elönteni valami későn 
felismert, ellenállhatatlan lustaság. Már 
egyre kevésbé akarta megváltani a vilá
got, összes rokona néhány év alatt meg
halt. Amikor aztán épp aktuális főbérlője 
az egyre inkább elmaradozó befizetések 
miatt kirakta az utcára, és életébe be
bólintott a hajléktalansors árnya, meg
emberelte magát, és elkezdett fordítani 
gyorsan és sok pénzért eladható könyve
ket. „Filozófusból leninista vámpír, szép 
kis történet.”

Amikor idáig ért a szomorkodás- 
ban, Bánrévy felsikoltott, olyan hangon, 
ahogy a tévévetélkedők nyertesei szok
tak örülni a főnyereménynek.

„Uram, magát a mélység erői fűtik! 
Soha életemben nem láttam még ilyen 
horoszkópot! A hagyomány hét bolygó
ja a Vízöntőben, és mind a nyolcas ház
ban! Mind kvadrátban a Neptunnal, ami 
az illúzióit letarolja. Magának közvet
len kapcsolata van a halállal, hiszen az 
ascendens ura, a Hold a halál házában 
áll; ugyanakkor — és itt Bánrévy oktató- 
an felemelte görbe mutatóujját -  nagyon 
magasrendű ember. Az ascendens ura 
ugyanis együtt áll a kilences ház urával.”

Krisztián érezte, hogy ez az ember 
nem viccel, de fogalma sem volt, mit je
lentenek a kvadrátok és ascendensek. 
Hirtelen keresztrejtvénynek érezte ma
gát, amit ez az akkurátus ember most 
egy nagy, szürke ceruzával szépen kitölt.

„Na és az mit jelent?”
„Hogy mit jelent? Hát azt jelenti, hogy 

az ég alja és az ég közepe között feszülő 
tengely gyökerén álló Plútó olyan, mint 
egy nagyon mély kút. Ez közvetíti magá
nak a mélység erőit. Persze mindannyi
an a mélység erőit lélegezzük, hiszen a 
Plútó, az alvilági isten bolygója a föld mé- 
hében rejtőző ásványokban van jelen. A 
kőolajban, földgázban. A városi szmoggal 
az alvilágot tüdőzzük le. Maga viszont el
indult, hogy kiigya ezt a kutat. Mert ma
gát a sötétség érdekli. Maga lát a sötét
ben, sőt, látja a sötétet. Pillanatok alatt 
kiismer bárkit. Én is észrevettem, hogy 
jól megnézett magának, amikor belépett 
az ajtón.”

Krisztiánnak tetszett ez a beszéd. 
Úgy ült a hokedlin, mint trónján a sötét
ség fejedelme. Amit az asztrológus sze
mében látott, az most igazolást nyert. 
Végre itt egy ember, aki ismeri őt, aki ér
zi rezdüléseit, tudja minden gondolatát.
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Krisztiánnak kedve támadt, hogy tesz
telje Bánrévy tudását.

„Azt találja ki, mi hozott engem ide, 
milyen jel?”

De ahogy kimondta, megijedt, hogy a 
kis ember, aki átlát rajta, megnevezi a 
vörös égi szalagot.

„Hogy mi? Hát a Mars. A dicsőséges 
hadúr, a gyilkolás istene. Mars a nyolcas 
házban. Ez a tengelye a maga horoszkóp
jának. És ez a maga tragédiája. Mert ma
ga látó ember, de minden, amit lát, vala
hogy rosszra fordul végül. Csak a rosszat, 
a sötétet érzi mindenben. Megeszi a bá
nat. Látja ezt a Hold-Neptun kvadrátot? 
Nagy veszélyeket rejt, női horoszkópban 
halálos betegséget jelez, általában rákot. 
A nők ugyanis a testükben érzik a bána
tot. Maga viszont férfi, aki ha akarna, 
úrrá lehetne a csillagain. De nem így fog 
történni.”

Krisztián felugrott a székről, és ide
gesen járkált föl-alá a szobában. A férfi 
azonban folytatta.

„Erős és konok embert farag a 
nyolcas házas Mars, fényszögben a 
Szaturnusszal. Gyilkosokat. Nem len
nék a maga ellensége! Maga konokul öl, 
jól gondolom? Egyszerre Don Quijote és 
Drakula. Lehet, hogy legtitkosabb vágya 
valakinek meginni a vérét, vagy megenni 
az agyát. A szűkölő áldozat, ahogy az éle
téért könyörög, micsoda mámor!”

Bánrévy teljesen beleélte magát páci
ense leikébe. Transzba esett, már nem 
volt ura szavainak. Már oda se figyelt 
Krisztiánra, aki úgy rohangált a szobá
ban, mint egy állatkerti fekete párduc.

„Mindenkit elpusztít maga körül, és 
végül már semmi nem marad, csak az ön- 
gyilkosság. Az lesz a csúcspont, minden
nek a kezdete, vége. A boldogság menekül 
magától, és végül semmit sem nyer, nem 
menti meg a Jupiter-Vénusz együttállás
sem. Még azt is el tudom képzelni... ”

Hogy mit tudna még elképzelni, az so
ha nem derül ki, mert ekkor már Bánrévy 
fejéből sugárban ömlött a vér. Szeme ki
meredt, hangja sipító hörgéssé görbült. 
Rikácsolása a falakat karmolászta. A kis 
kerek koponyából egy jégcsákány állt ki, 
a csákány nyele pedig Krisztián karjá
ban folytatódott. Erősen tartotta a csá
kányt, mert nem akarta, hogy a vonagló 
test kitépje magát a halál szorításából, és 
még több vér öntse el a kopott perzsasző
nyeget. Horgász volt, aki halat fáraszt. 
Fel kel venni a kontaktust a hallal, ne la
zuljon a zsinór, de ne is szakadjon el -  így 
tartják a horgászok. Krisztián elég jól fel
vette a kontaktust Bánrévyvel, aki nem 
is küzdött sokáig. Olyan pózban zuhant 
a padlóra, mint az anyja méhében fekvő 
embrió.

Nem emlékezett, hogyan került kezé
be a csákány. Leroskadt a földre a holttest 
mellé, és zokogott a boldogságtól. Sós lé 
csurgott az áldozat szürke szemeibe. A ter
mészet rítusát egy szirénázó rendőrautó 
vágta ketté. Krisztián odaugrott az ablak
hoz. Az utcai lámpákat már leoltották, de 
az éjszaka tömbje még mindig átláthatat
lan volt. A szirénahang távolodón elhalt, 
és Krisztián hozzáfogott, hogy megünne
pelje az újabb véráldozatot. Összeszedte a 
polcokról az asztrológiai tárgyú könyve

ket. Ötvennégyet talált. Nagy kört rakott 
ki belőlük a holttest körül. Szerencsére 
jó nagy volt a szoba. Ritkaság ez egy pa
nelházban, ahol üzleti megfontolásból ál
talában méterenként felhúznak egy falat, 
hogy öntudatlanul is annak a szociológiai 
kísérletnek hódoljanak, melyet úgy nevez
hetnénk: az individualista családmodell 
kialakítása. Bánrévynek nem volt szüksé
ge semmiféle családmodellre, mert a szo
ba tanúsága szerint egész életében egye
dül élt. Sehol egy családi fénykép, vagy 
bármilyen közös emléknek látszó tárgy. 
Könyvek és könyvek.

A kör alakú vérmedence gyönyörűen 
szabályos lett, de egy elem még hiány
zott, a mágikus kör záróköve. A köny
vespolchoz lépett, és hosszas keresgélés 
után kiválasztotta a megfelelő darabot. 
Nietzsche Zarathustrája volt. Az új, kék
fedelű kiadás, amelyhez rengeteg jegyzet 
is készült. Krisztiánnak is megvolt otthon 
ez a könyv. Polca legfelső sorában, közé
pen kapott helyet, és ő néha úgy érezte, 
ez a könyv nem is könyv, hanem élőlény, 
Isten szeme, ami figyeli őt, megítéli a dol
gait, fázik, ha a szobában hideg van, és 
egyáltalán: együtt él vele. Krisztián ke
zébe vette az élő könyvet. Forró volt. Az 
egyetlen hőforrás a megdermedt szo
bában. A padlón a holttest, amely -  ezt 
Krisztián tudta valamelyik krimisoro
zatból -  óránként egy fokot hűl, fölötte a 
rém, akinek pillantása bárkit jéggé der
meszt, a könyvekben a néma világűr csil
lagjelei, odakint pedig a hűvös testű dene
véreket röptető éjjel. A testet -  amelynek 
fejéből a világot kiszippantotta a jégcsá
kány, és amely már nem volt Bánrévynek 
nevezhető, hiszen nevét ugyanebben a rí
tusban örökre elvesztette — a betűkör kö
zepében szépen, ravatalosan elrendezte. 
Nietzschét a kör csúcsára helyezte.

Lassan, elgondolkodva ment végig a 
több méter átmérőjű körön, és felnyitot
ta a tizenegyedik, huszonkettedik, har
mincharmadik, negyvennegyedik, ötven
ötödik könyvet. Ha valaki megkérdezte 
volna, miért teszi, nem tudott volna fe
lelni. Mozdulatait és gondolatait már a 
nagy úrnak adta. Ő maga csak annyit tu
dott, hogy ebben a lemondásban érlelő
dött meg a szabadság igazi, ősi értelme. 
A nagy úr a bársonyszakadékból eléjött, 
és sejtelmes meghatódottsággal elfogadta 
a felajánlást. Krisztián pedig megértette, 
hogy az ő küldötte volt az ördögi üdvöz
let, a redőnytokban megfulladt denevér. 
A halál fejedelme így őrizgette az albér
let mit sem sejtő lakóját magának, hogy 
amikor eljön az ideje, beoltsa lelkét a kül
detés vákuuminjekciójával.

Az erkélyajtó bevágódott. A hirtelen fel
támadt huzat kiszippantotta a megsár
gult nejlonfüggönyt a szobából. Kísérteties 
zászlóként lobogott az éjszakában. 
Krisztián becsukta az ajtót. „Hogy a Csi 
ki ne menjen.” Azzal kiment a konyhába, 
hogy megkeresse a szükséges kellékeket. 
Hiába is próbálnánk kitalálni, honnan 
tudta hősünk, hogy mire van szüksége a 
sátáni rituáléhoz. A föld gyökérmélyéből 
párolgott föl minden, amit gondolt; ösz
tönös rögtönzés volt minden, amit tett. 
Gondolkodó vadállat éhsége, amit érzett. 
Fél üveg Napraforgó étolaj, doboz gyufa,

mosogatószivacs, zománcos fazék, elektro
mos fűrészkés, denaturált szesz, turmix
gép. Munkához látott.

A kiömlött vér nagy tócsában mosoly
gott a parkettán. Nekiállt, hogy a szivacs
csal összegyűjtse a fazékba. Fél liternél 
több nem jött össze. Belépett a mágikus 
körbe, és a fazékból keskeny vércsíko
kat öntött ki, összekötve a nyitott köny
veket. Amikor a pentagramma kész volt, 
az elektromos fűrészkésnek keresett egy 
konnektort. A szerszám fölberregett a ke
zében, ahogy a test mellé térdelt. Nem 
zavarta, hogy most is csak minták jut
nak eszébe: A pokolból című film Johnny 
Deppel, A new york-i hasfelmetsző, vagy 
Anthony Hopkins a Hannibálból. Már 
nem hitt Descartes-ban, a szokások és 
példák követése nem nyomasztotta, hi
szen minden a végzet rendelésére törté
nik. A sors aranyhíd a gondolat és a sza
badság között, hiszen tudás kell ahhoz, 
hogy felismerjük a sors rendelését, mely
nek követése a végtelen szabadság moz
dulata. „Ha pedig nem hiszünk a vég
zetben, az is a végzet rendelése. Minden 
vámpír konzervatív.” (Az a felettébb teo
retikus kérdés, hogy leninizmus és kon
zervativizmus hogyan férhet össze a nyír
ségi vámpírban, most mellékesnek tűnt.)

Nem volt könnyű a koponyatetőtől meg
szabadulni. Krisztiánban izzadó, mély 
tisztelet ébredt a boncmesterek iránt. A 
csákány nem roncsolta szét az agyat. Az 
ott remegett makulátlan szűziességében. 
Krisztián benyúlt az asztrológusfejbe, és 
előre odakészített acélkésével kimace- 
rálta az agygömböcöt. „Szegény Yorick.” 
Kivitte a konyhába, darabokra szelve a 
turmixgépbe rakta. Szürke, kocsonyás lé 
kavargóit lomhán a tartályban. Keresett 
egy pezsgőspoharat, töltött magának, és 
visszament a szobába. Bánrévyt leöntöt
te az étolajjal, majd a denaturált szesszel. 
Odalépett Nietzschéhez, és a könyvet pa
pos, kántáló hangon olvasni kezdte.

És sem elég szépek, sem elég jó  szárma
zásúak nem vagytok nekem. Makulátlan, 
sima tükrök kellenek az én tanításaim
hoz; a ti felületetek viszont eltorzítja még 
a saját képemet is. Hidak vagytok csupán: 
hogy általjussanak rajtatok a fölmagas- 
lóbhak! Grádicsok vagytok: ne fogadjátok 
hát haraggal, aki rajtatok hág fel saját 
magasába!

Miután kiengesztelte áldozatát, kiit
ta a poharat. Eltöltekezett az ünneppel. 
Meggyújtott egy gyufát, és a testre dob
ta. Bánrévy berobbant. Lángolt a szellem 
a hatalmas pentagramma centrumában, 
és Krisztián üvölteni kezdett. A Sátán 
énekét ordította, sosem hallott han
gok törtek fel gyötört szívéből, dalában 
Dionüszosz őrjöngött, és ő a lángoló szo
bában táncolt. Csak akkor tért magához, 
amikor már a lakótelepi fák hűvösében 
állt. Két szemében két dühöngő, égő ab
lak. A kisemmizett hajléktalan haragja, 
a lélekvezető kalauznő vére, a látó ember 
agya ott keringett már a vámpír szerve
zetében. Test, lélek, szellem. Mégis hi
ányzott még valami a tettek láncolatából. 
De hogy mi, azt hiába próbálta kiolvasni 
saját szívéből. A rém lehunyta szemét, és 
mély hiányérzettől űzve felszívódott a ta
vaszéjszaka árnyaiban.
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A pópa lánya hamvazószerdán azt ál

modta, hogy húsvétra feltámadnak a ma
darak. Egész pontosan azok a galambok, 
amelyek a tél eleji fagyban dermedtek 
meg különféle pózokban a víztorony előtt 
— tollászkodva, fél lábon vagy épp kitárt 
szárnyakkal - ,  és azóta is ugyanúgy áll
tak, csak időnként betemette őket a hó, 
de enyhüléskor változatlan testhelyzet
ben kerültek elő.

Álmának nem tulajdonított különö
sebb jelentőséget, de kora reggel, kese
rű teáját bágyadtan kortyolgatva mégis
csak elszólta magát a bejárónőjük előtt, 
aki aztán töviről-hegyire kifaggatta. Azt, 
hogy mekkora kalamajka, sőt, valóságos 
közegészségügyi botrány lesz a dologból, 
ekkor még egyikük sem sejtette.

Úgy esett, hogy a bejárónőjüknek, aki 
egy tisztes, mindhárom gyermekét be
csülettel nevelő középkorú özvegyasz- 
szony, van egy hatalmas hibája. Éspedig 
az, hogy egyetlen hírt sem képes félórá
nál tovább magában tartani. Az asszony
ra olyan mély benyomást tettek a jelenés
szerű álom aprólékosan elbeszélt, eleven 
képei, hogy kezeit összecsapva, hol ször- 
nyülködve, hol pedig határtalan lelkese
déssel mesélte minden szembejövő isme
rősének. Egy hét se telt bele, s már az 
egész lakótelepet bejárta a hír, és egy fé
lelemmel vegyes reményteljes várakozás 
lett úrrá az embereken. Akadtak ugyan 
kétkedők, de valami őket is megérinthet
te abból a felsőbb hatalommal szemben 
érzett alázatból, ami a többséget jelle
mezte ekkortájban, mert nézeteiket nem 
hirdették fennhangon, minden alkalmat 
megragadva a „babonás népség” kifrics- 
kázására -  mint ahogy azt általában tet
ték - ,  hanem csak otthon, szűk családi 
körben fejtették ki véleményüket, akkor 
is igen óvatosan fogalmazva.

A téli fagyok idején a pózoló madárte
temek senkit sem zavartak, néhány ije
dősebb öreg hölgyet leszámítva. Azonban

a tavasz közeledtével és a mínuszok el
múltával oszlásnak indultak a bizarr lát
ványelemek. A rothadás belülről kez
dődött, a madarak külsején, fényes 
tollazatán még semmi változás nem volt 
észlelhető, csupán a körülöttük terjengő, 
kezdetben enyhe, majd lassacskán erősö
dő, romló húséra emlékeztető szag jelez
te az elkerülhetetlent. A tarthatatlanná 
váló helyzet már a hatóságok figyelmét is 
felkeltette.

Egy langyos hétfő reggel volt, kásás la
tyakban tocsogtam a buszmegálló felé, 
mikor a víztorony előtt kisebb csődületet 
és egy naracssárgán villámcsoló szeme
teskocsit pillantottam meg, így arrafe
lé vettem az irányt. A hátsó sorhoz érve 
nyújtogatni kezdtem a nyakam, mire a 
mellettem álló öreg elmondta, a szeme
tesek el akarták szállítani a tetemeket, 
de szerencsére volt néhány szemfüles ne
gyedbeli, akik még időben közbeléptek. 
Azóta folyik a huzavona, kijött a rendőr
ség, megérkeztek a közegészségügyi inté
zet emberei, és egyre duzzad a tömeg.

-  Hát mégsem hagyhatjuk, hogy a sze
méttelepen támadjanak fel ezek a sze
gény madarak -  mondta a cigarettáját ló- 
bálva. -  Már maga a polgármester úr is 
itt van -  tette hozzá hetykén.

Kicsit előrébb tolakodtam, s tényleg, 
ott állt a polgármester a szemeteskocsi 
mellett, csípőre tett kézzel és gondterhelt, 
redős homlokkal hallgatta, amit a mellet
te álló köpcös, kopasz férfi magyarázott. 
Néha aggódó pillantást vetett a tömegre, 
aztán ismét a fejét csóváló kopaszra fi
gyelt.

A távolban nemsokára feltűnt a pópa 
alakja, néhány elöljáró kíséretében kö
zeledett hosszú, sietős léptekkel, erősen 
himbálózó mellkereszttel. Előbb a pol
gármesterhez lépett oda, aztán a tömeg 
felé fordult.

-  Testvéreim -  kezdte kenetteljes han
gon - , a húsvét Krisztus Urunk feltáma
dásának ünnepe, alkalom a hitben va
ló megújulásra és megerősödésre. Ebben 
lehet segítségünkre a böjt, ami nemcsak 
testiekben, de lelkiekben is meg kell, 
hogy nyilvánuljon. Ilyenkor különösen 
fontos -  nyomta meg ezeket a szavakat -,

hogy Istenre és az Ő útmutatásaira fi
gyeljünk, és ne essünk a bálványimádás 
hibájába, ami ördögtől való bűn.

Az összeverődött tömeg figyelmesen 
hallgatta, már-már úgy tűnt, meggyőz
te őket az intő beszéd, de amint a polgár- 
mester át akarta venni a szót, felharsanó 
kiabálás némította el.

Az általános tanácstalanságban vé
gül egy középiskolai biológiatanár fejé
ből pattant ki a mentő ötlet, hogy tegyék 
formaiinba a madarakat, így a helyükön 
maradhatnak, de a járványveszély is el 
lesz hárítva. Némi pusmogás, tanakodás 
után a közegészségügyisek is rábólintot
tak, és máris hozzáláttak a megvalósí
táshoz.

A város edényüzleteiből felvásárolták 
az őszről megmaradt nagyobb méretű 
befőttesüvegeket, és nem tudni, honnan 
szereztek ennyi formaiint pár óra alatt, 
de délutánra már konzervált madárszob
rok álltak a víztorony előtt.

A felénk lakó híres szobrászművész az 
utóbbi hónapokban feltörekvő fényképész- 
szé avanzsált, mert szerinte olyan ígére
tes volt ez a galambtéma, hogy úgy gon
dolta, ha szoborpark nem is, de világra 
szóló fotókiállítás még lehet a dologból. 
Készített képeket kora reggel, napköz
ben, estefele, hóhullásban, napsütésben. 
A madarak formaiinba kerülése pedig 
megtöbbszörözte lelkesedését és munka
bírását, hisz a befőttesüvegeken pajkosan 
tükröződő hajnalpír és a visszaverődő éj
szakai fények teljesen új dimenziókat nyi
tottak számára. Egy alkalommal például 
egy közeli díszalmafára látták felmászni, 
hogy a tavaszi virágba borulást kihasz
nálva onnan készítsen fényképeket.

Húsvét közeledtével az addigi remény- 
teljes várakozás valami megfoghatat
lanul lebegő feszültségbe kezdett átfor
dulni, talán a pópa szavainak okán is, 
hiszen a víztorony előtt tartott beszédét

B orcsa  Imola: 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A kolozsvári Iuliu Haţieganu 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészeti szakán végzett 2014-ben. 
Jelenleg Kolozsváron él.
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megszívlelve, az emberek egyre ritkáb
ban mertek arról a bizonyos álomról és 
az általa előrevetített eseményről beszél
ni, az elfojtott szavak mögött azonban to
vább burjánzottak a gondolatok.

Nagyszombaton este az egész házat be
lengő', tömény töltöttbárányszag elől „A 
régi idó'khöz” címzett kocsmába mene
kültem, ami még mindig a törzshelyünk 
volt. Gyalog indultam útnak, kellemes 
volt az este, távoli eső illatát hozta a szél, 
és a hold fénye elmosódott egy vékony fel- 
hőfoszlány mögött. A kocsmába érve most 
is ott találtam „semmirekellő cimborá
imat.” így nevezte őket anyám, ha neki 
nem tetsző időpontban léptem le otthon
ról, ahogy ma is.

A nagydarab, lomha pincérnő még 
mindig ott dolgozott, és még mindig nem 
sikerült felvennie az ehhez a munkához 
szükséges ritmust. Ezt természetesen ma 
sem hagytuk szó nélkül.

-  Nem értem, miért nem rúgja már 
ki Laci -  háborodott fel már a legelején 
Szeder, aki jól ismerte a tulajt.

-  Biztos azt várja, hogy eló'bb vigye ki 
az első napi rendeléseket — vetette oda 
hanyagul Tankó, baráti körünk új tag
ja, egy agyontetovált, álmodozó tekinte
tű, középkorú rocker.

Néhány kör után, jócskán megszédül
ve, Kopac úgy érezte, ideje, hogy megosz- 
sza velünk dilemmáját, éspedig azt, hogy 
mi lesz a befőttesüvegekben feltámadó 
madarakkal.

-  Ott fognak vergődni a szerencsétle
nek, vagy az is lehet, hogy belefulladnak 
a formaiinba. Ennyiért igazán kár lenne 
feltámadni -  mondta komoly aggodalmat 
színlelve.

Féktelen hahotázás volt a válasz, ő pe
dig folytatta.

-  Gondoltam valamire.
-  Mire ugyanbiza? -  kérdeztük, kíván

csian várva, hogy milyen őrültséggel áll 
elő.

-  Le kellene csavarni az üvegek fede
lét, hogy tudjanak elrepülni, ha úgy adó
dik...

Általános tetszést aratott az ötlet, csak 
Szeder ingatta a fejét rosszallóan.

-  Az emberek sok hülyeséget beszél
nek, és ti ezt nem veszitek komolyan, de 
vannak dolgok, amiket jobb nem boly
gatni -  nézett ránk olyan szúrós, so
katmondó tekintettel, hogy még egy 
alzheimeresnek is eszébe jutott volna, 
mire céloz.

Próbálkozott még, de nem sikerült jobb 
belátásra bírnia a társaságot, ezért az
tán kissé dülöngélve, hangoskodva elin
dultunk a víztorony irányába. Ahogy kö
zeledtünk, kicsit halkabbra fogtuk, hogy 
ne ébresszük fel az egész szomszédságot 
akciónkkal. Egymás ügyetlenkedésén és 
ötletünk nagyszerűségén sokat kuncog
va, serényen dolgoztunk, a fedeleket oda 
dobtuk, ahová értük. Miután végeztünk, 
még nevetgéltünk egy darabig, gyönyör
ködtünk munkánk eredményében, majd 
hazafelé vettük az irányt.

Másnap reggel az istentiszteletről sé
táltunk hazafelé a családdal, mikor a víz
torony előtt jókora tömeget pillantottunk

meg. Az egyik szomszédunk észrevett, és 
karjait lóbálva, már távolról kiabálta fe
lénk:

-  Megtörtént! Tényleg megtörtént a 
csoda! Nézzék csak meg, lekerültek a be- 
főttesüvegekről a fedelek, hogy a mada
rak lelke eltávozhasson.

Anyám lelkesen futott oda csodát lát
ni, apám viszont félrevont.

-  Hánykor is jöttél haza, fiam? -  kér
dezte szigorúan.

Lesütöttem a szemem, de mikor a re
akcióját várva felpillantottam, cinkos 
mosollyal találkoztam. Jó keményen 
megveregette a vállam, aztán anyámat 
és a nővéreimet meg se várva, nevetgélve 
hazaballagtunk.

Önállóság
Vettem a Brooklynból egy üveg kömé

nyest, hogy megünnepeljem, végre haza
költöztem, lelécelve abból a lakásból, ahol 
a szipusok kiették a ruhásszekrényem
ből a savanyúuborkát. Az önállósodásra 
tett első kísérletem röpke két hónap alatt 
csődölt be. Elmesélem, hogyan.

Nem sokkal húsvét után úgy döntöt
tem, ideje elköltöznöm otthonról, és ki
béreltem egy aprócska, füstös szobát egy 
központhoz közeli, enyhén lepukkant, há
romszobás lakásban, ahol rajtam kívül 
négy hegyen túli lakott. Néhányan, köz
tük családom több tagja is, óva intettek 
ettől a társaságtól, merthogy „ezek egy- 
től-egyig gerinctelenek”, én azonban a to
lerancia és multikulturalizmus nevében 
alaptalannak minősítettem minden vá
daskodást, előítéletektől elvakított, ki
csinyes, szűklátókörű ostobáknak titulál
tam a vádaskodókat, mondván, hogy egy 
ember jelleme nem annak a függvénye, 
hogy egy hegynek éppen melyik oldalá
ra pottyantotta le a gólya, és boldog lelke
sedéstől fűtötten vágtam bele a nagy ka
landba.

Elragadtatás ide vagy oda, azt azért 
tisztán láttam, hogy nem luxuskörülmé

nyek várnak rám az új helyen: a fürdő
szoba sarkában azúrkék penészfolt tere
bélyesedett, a kád és a kagylók zománca 
már régen lekopott, cserzett felületükre 
okkersárga hullámokat rajzolt a lemar- 
hatatlan vízkő, a fityegő konnektorok pe
dig már-már életveszélyessé tettek min
den hajszárítást vagy telefonfeltöltést. 
Sebaj, minden kezdet nehéz, koptattam 
tovább bizakodva az amúgy is igencsak 
elhasznált közhelyt.

A szobám sem volt éppen nagynak ne
vezhető, de az összes létfontosságú bú
tor megvolt benne. Az egyetlen elfogad
hatatlannak tűnő körülmény a mindent 
átitató, áporodott füstszag volt, amit ke
mény kocsmai edzettségem ellenére sem 
tudtam elviselni otthon. Ezért, és hogy 
komolyságom és elkötelezettségem bizo
nyítsam a szüleim előtt, még festésre is 
vállalkoztam, önköltségen. S ha már egy 
hétvégére szobafestővé lényegültem át, 
hát az eredmény se legyen mindennapi, 
gondoltam, és az egyik falra színes festé
ket spricceltem, pacákat és szeszélyesen 
hömpölygő vonalakat kanyarintottam, 
kézlenyomatomat is beillesztve az abszt
rakt kompozícióba.

A végeredmény káprázatos lett, épp 
az ágyamon fekve gyönyörködtem ben
ne, mikor Viktor, egyik újdonsült lakó
társam dugta be a fejét barátságosan mo
solyogva.

-  Király lett a falad — mondta őszin
te csodálattal -  De beszívva még érdeke
sebb lenne.

Mihelyt rájöttem, hogy ez nemcsak egy 
kósza, komolytalan megjegyzés, hanem 
konkrét felhívás, egyből felpattantam, és 
örömest csatlakoztam hozzájuk. Mint ki
derült, náluk a délutáni spangli a napi ru
tin része, és a sajátommá is vált egy időre.

Május első hétvégéjén rendeztem a 
házavatót, türelmetlenül várva, hogy el
dicsekedhessek új életem nagyszerűsé
gével. Hanyag nagyvonalúsággal intéz
tem a szervezést, vettem pár üveg sört 
meg vodkát, de nem túl sokat, tudva, 
hogy a barátaim sem érkeznek üres kéz
zel, a lámpámra pedig feltekertem egy pi
ros pólót, ezzel biztosítva a szoba sejtel
mes megvilágítását. Mi más kell még a jó 
hangulathoz?

Számításaim helyesnek bizonyultak, 
jól szórakozott a saturészeg társaság, s 
büszkén nyugtáztam, hogy milyen döc- 
cenőmentesre sikeredett a két baráti kör 
elegyítése. Ment a lököttködés meg a vi- 
horászás, a csajok fűzögetése, mikor hir
telen fülsüketítő csörömpölés szakította 
meg a társalgást. Viktor indult a kelle
ténél nagyobb lendülettel a fürdőbe, és 
megtántorodva, az ajtómnak esett, ami
nek a kétharmadát kitevő üveglap
ja ripityára tört. Rövid elképedés után 
nekiláttunk a szilánkok feltakarításá
nak, s azután még a hirtelen elillant 
bulihangulatot is sikerült felélesztenünk.

Reggel másnapos, sajgó fejjel vitat
tuk meg a teendőket. Viktor kifogás
talanul viselkedett, sokadszorra is 
bocsánatot kért, és vállalta az üveg ki-

» > »  folytatás a 12. oldalon
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fizetését. Csak volt egy bökkenő: épp 
nem volt pénze, ezért pár nap haladé
kot kért. Esetleg rakassam én be, aján
lotta fel, ő pedig a hét folyamán megad
ja a tartozást. Mivel a költségvetésem 
elég szűkös volt, kérni pedig nem akar
tam anyáméktól, inkább amellett a vál
tozat mellett döntöttem, hogy néhány 
napig elviselem az üvegmentes ajtót. 
A néhány nap végül folyamatos bocsá
nat- meg haladékkérésekkel fűszerezett 
két hétre duzzadt.

Ez idő alatt az intimitás teljes hiányát 
még csak-csak elviseltem, azt azonban 
már mély szomorúsággal vettem tudomá
sul, hogy a házat uraló áporodott füstszag 
akadálytalanul hódította vissza frissen 
meszelt szobámat, jócskán megnyirbál
va addigi lelkesedésemet. Mindezt meg
tetézve, a következő hetekben kétfrontos 
„háború” kezdődött egyre szárnyaszeget- 
tebb önállósodási kísérletem ellen.

Először is, a lélektani hadviselés meg
testesítőjeként megjelent a tömbházunk 
környékén egy idegbeteg veréb. Egy reg
gel arra ébredtem, hogy hógolyókkal do
bálják az ablakom. Az alvás és ébren
lét azon pillanatnyi, köztes állapotában, 
mikor még álmodunk, de ezt már tuda
tosítjuk, megállapítottam, hogy ez csu
pán álom, elvégre május van, hónak 
pedig nyoma sincs. Ismét elszendered- 
tem volna, de az ablaküveghez soroza
tosan ütődő hógolyók zaja csak nem 
szűnt meg. Feltápászkodtam, hogy ki
derítsem, mi történik. A sötétítőt elhúz
va, tündöklő, tavaszi napsütés fogadott, 
a párkányomon pedig egy apró, piszkos
szürke veréb kucorgóit. Mereven nézett 
befelé, aztán hirtelen nagy lendülettel 
felröppent, egyenesen az üvegnek csap
va tollas, pufók testét, tompa ütést hal
latva. Megszédülve esett vissza a pár
kányra, majd kis szünet után, erejét 
összeszedve ismét nekiszökött az ablak
nak. Megrökönyödve, tehetetlenül bá
multam a kis ügyefogyottra.

Koffein nélkül nem lehet megbirkózni 
egy ilyen helyzettel, különben is, bizto
san észhez tér, mire megiszom a kávém 
-  feltételeztem naivul, s elindultam a 
konyhába. Tévedtem. Másfél hónapon át 
minden reggel a tompa ütések kísérteti
es hangjára ébredtem, és napközben is 
több ciklusban ismétlődött az elmebajos 
mutatvány. Mondanom sem kell, hogy ez 
elvette a kedvem a délutáni füvezések- 
től, így egyre kitaszítottabbnak éreztem 
magam. Ebben az időszakban ráadásul 
szellőztetni is alig mertem, attól tartva, 
hogy a nyitott ablakon át a madár eset
leg berepül.

A bizarr esetet véleményezés végett 
részletesen felvázoltam egy állatorvos is
merősömnek, aki -  habár ilyesmiről még 
se nem hallott, se nem olvasott -  úgy vél
te, az üveglapon tükröződő, tömbház előt
ti dúslombú gyümölcsfa lehet a veréb rög
eszméjének tárgya, de sajnos, nem jön rá 
a trükkre, ami megnyithatná előtte a pa
radicsom kapuját. Szederék persze ennél 
sokkal „kézenfekvőbb” magyarázattal

álltak elő: egy régi lakó reinkarnációja 
szeretné ismét birtokba venni szobáját. 
Két lábbal állok én a földön, ilyesmik
nek nem dőlök be, de ez a jelenség még
is annyira megviselt, hogy még olyan 
őrült ötletek is eszembe jutottak, hogy 
mozsárban összezúzott nyugtatót adjak 
a verébnek. Ezt hallva, a többiek azt ta
nácsolták, hogy talán inkább én szed
jek nyugtatót, mert kezdek bekattanni. 
Ez a csúfondárosnak szánt megjegyzés 
kijózanítólag hatott rám, és elköltözésem 
óta először fordult meg a fejemben, hogy 
talán ideje visszavonulót fújni.

A lelki terror mellett ebben az időszak
ban egy másik fronton is elkezdődött 
a hadviselés, beállt ugyanis az élelmi
szerválság. A kifejezés nem azt a magá
tól értetődő szituációt takarja, hogy nem 
volt ételem. Volt, csak időnként eltűnt. 
Rájöttem, hogy a hűtő meg a kamra nem 
a legbiztonságosabb helyek ételtárolás
ra, lakótársaim ugyanis, főleg beszívva, 
megrohamozták ezeket, és tekintet nél
kül a tulajdonviszonyokra, felfaltak min
dent, amit találtak, és kijózanodva sem 
ragadtaták magukat bocsánatkérésre 
vagy az elfogyasztott ételek visszavásár
lására. Nyílt konfrontáció helyett meg
hátráltam, a lehetőségekhez mérten ki
vonultam a konyhából, és attól fogva az 
otthonról hozott zakuszka, lekvárok és 
savanyúságok számára a ruhásszekré
nyemben találtam menedéket, a pólóim 
rejtekében.

A végső csapásra egy délután került 
sor, mikor hazaérve, tárva-nyitva talál
tam nemcsak a szobám, hanem a szek
rényem ajtaját is, egy ruhakupac tetején 
pedig ott éktelenkedett egy kiürített be- 
főttesüveg, csak a torma és a fakó mustár
magok úszkáltak az ecetes lében. Feltörő 
dühömet nem is próbáltam fékezni, őr
jöngve rontottam be a lakótársaimhoz, és 
eszeveszett ordibálásba fogtam. Az erős 
fűszagot és a lelassulva vigyorgó, vihogó 
arcokat csak ezután észleltem, és tehetet
lenségem, meg nevetségességem teljes tu
datában, megsemmisülve álltam előttük.

Feladtam. Azonnal pakolni kezdtem, 
és bejelentettem családomnak a számuk
ra legalább örömteli hírt, hogy hazaköl
tözöm. Másnap, a már kiürített, élettelen 
szobámban tébláboltam, utolsó pillan
tást vetve rövid ittlétem egyetlen mara
dandó bizonyítékára, az absztrakt fal
festményemre, és már léptem volna ki, 
mikor meghallottam az ismerős, tompa 
ütést: megérkezett a veréb. Ekkor ötlött 
eszembe a leleményes bosszú: beengedem 
a szobába, szabaduljanak meg aztán tőle 
a lakótársak, ahogy tudnak. Kíváncsian 
tártam szélesre az ablakot. A veréb rám 
nézett, oldalra billentette fejét, csivitelni 
kezdett, mintha kuncogna, aztán fakép
nél hagyva engem, könnyedén röppent át 
a szemközti gyümölcsfára, és eltűnt a sö
tétzöld lombszövevényben.

Elnevettem magam, kicsit fájdalmasan 
ugyan és nem kevés öngúnnyal. Aztán el
indultam, én, a tolerancia és multikultu- 
ralizmus szószólója, hogy ismét otthonról 
hirdessem tanaimat, legalábbis egy dara
big...

SELYEM ZSUZSA
Vályogtégla-
hattyúfa
Kali Ágnes elképesztően fiatal (első

éves egyetemi hallgató a teatrológián), 
versei viszont egy olyan személy hangján 
szólalnak meg, akivel négyéves koráig -  
ahogy ezt Weöres Sándor is konstatálja 
saját élete mellett állingálva -  minden 
lényeges megtörtént. Megtörtént, per
sze, kivel nem, a költészet ahhoz kell, 
hogy ezt észrevedd és megossz belőle va
lamit a többiekkel. Ha dolgozol vele, az 
anyaggal, az anyagoddal, nyitva ma
radsz, és látod, hogy nemcsak megtör
tént, hanem újra meg újra azt csinál
ja veled, másokkal: történik. Mondjuk 
a Pilinszky-féle vágóhidak melege, ami
hez Kali Ágnesnél a másvilági elvonó és 
a kutyafalka társul. El, csak el ebből az 
emberi maszatból.

A versekből nem megtudok valamit, 
hanem meg tudok érezni valamit. Ez az 
érzés nem ellentéte a tudásnak, a tudás 
benne van az érzésben. Kali Ágnes ver
seiben ezt látom, ezt érzem: van bátor
sága tudni, kíváncsinak lenni. Nem fél
ti szívét attól, hogy meglássa az anyagot: 
az embert, a tetteit, félelmeit, menekülé
seinek útvonalait. Nem menekül bájoska 
prüntyögésbe, pedig az újra meg újra tu
ti női stratégia. Kali Ágnesnek van szava 
az émelygésre.

És van invenciózus humora: a dolgo
kat nem egymás ellen hajszolja vagy ren
dezi egy tudós agresszív rendmániájá- 
val ellentétes kategóriákba, nem, Kali 
Ágnesnél a fehér gyilkol, az angyal vetél, 
és a szeretve szeretett ember, aki érthe
tetlenül elárult éppen, na erre mondja a 
versben: „te vályogtéglahattyúfa”.

Ezt most megtanulom. Te vályog
téglahattyúfa.
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május
bizalmad, kiszáradt patakmeder, 
nagyon sűrű téli tájba zárva, 
a fehér nem tisztít, 
a fehér naponta gyilkol.

valaki fentről percenként 
borít tömény havat nyakadba, 
megfeszül ütőered, 
nincs amit kérdezned.

beszűkül a látóhatár, 
rajtad lovagol az élet,
be kell törni téged, csizmasarok oldaladban, 
síró bordák, betörhetetlenek.

valahol messze már égetik.
valahol messze kilóra árulják.
aki nem teremt, annak nem jár feloldozás.

mind megérezzük egyszer,
majd szépen lassan kiöklendezzük.
a hóra végül, a vérrel együtt, ráolvad a nevünk.

mindannyian ugyanabban
a fehér házban élünk, 

ugyanabban a pontban toporgunk, 
alattunk parázs,
ugrálunk egyik lábunkról a másikra, 
talpunk hólyagos.

gyönyörű barna lovak nyelik a havat, 
a fiúkat keresztre feszítik.

Kali Ágnes: 1996-ban született Sepsi- 
szentgyörgyön. Jelenleg a kolozsvári 
BBTE Színház és Televízió karán ta
nul színháztudományt.

ér ted
én nem akarom a másét.
több nem kell.
megtanulom érted
a hallgatás varázsát,
fogak koccanását,
melltartóm eldobását,
a cécó-nélküliséget.
egyszerű leszek, mint a búzaföld,
ketten szaladunk végig rajtam,
mint a múltkor, meztelenül,
véresen.

nárcisz
fába gémberedik az idő,
én kellek a legjobbnak, engem akar a
legszebb,
asszonykurva, emberkurva, mindenkurva,
gyomoridegem kibontva,
jól vagyok, nem jól, nem. vagyok.
összerághatsz, tényleg szabad,
véglegesen alázkodni akarok,
háziállat, vadállat,
lennék kutya tenálad.

mit szégyell a legszívesebben, 
mit szeretne túlzásba vinni, 
arányossága s aránytalansága, 
bizonyossága s bizonytalansága, 
ajkára, ajkamra.

csak az arányok számítanak.
hiába kéred, nem növesztem meg a hajam.

a baj ma az, hogy bonyolult vagyok, 
izgalmas túra, a túrát nem kedvelők körében, 
ülj rám, sétálj fel-alá, nézegesd

a csigolyavirágokat, 
agy velőpatakot, harapj almába, 
fogak koccanása, nyikorgó, fehér zománc, 
betonba, sárba tapasztott talpak, 
vádlik nyoma, 
mikor kihúzod magad, 
vér folyik a kráterből, 
vágyárnyék, 
fájdalomrózsa, 
fehér kéj.

*

utolsó széttekintés, vakuk villognak, 
isten fényképez, megörökít magának, 
talán megbánom még 
a sürgős mennybemenetelt, 
fellendülhetnék máskor is, 
lábaim lóbálhatnám, 
s fütyülhetnék rátok, 
fajankó
paprikajancsik.

tükör
nincs aki főzzön ránk, 
zabilevest eszünk, 
falom a napokat, 
a napok falnak, 
visszhangok ütköződése 
vagyok, ingem gyűrött, 
szemem nagyon kifestve, 
ha a világ anyjáról 
leveszik a koszorúkat, 
fázni fog. a föld mélye 
kínos és hideg.

PETŐFI SÁNDOR 
Az őrült
- - - - Mit háborgattok?
Takarodjatok innen!
Nagy munkába’ vagyok. Sietek.
Ostort fonok, lángostort, napsugarakból; 
Megkorbácsolom a világot!
Jajgatnak majd és én kacagok,
Mint ők kacagtak, amikor én jajgattam. 
Hahaha!
Mert ilyen az élet. Jajgatunk s kacagunk. 
De a halál azt mondja: csitt!
Egyszer már én is meghalék.
Mérget töltöttek azok vizembe,
Akik megitták boromat.
S mit tettek gyilkosaim,
Hogy gaztettöket elleplezzék?
Midőn kiterítve feküdtem:
Reám borúitok s könnyezének.
Szerettem volna fölugrani,
Hogy orraikat leharapjam.
De nem harapom le! gondolám,
Legyen orrok és szagolják,
Ha rothadok, s fúladjanak meg.
Hahaha!
Es hol temettek el? Afrikában.
Az volt szerencsém,
Mert egy hiéna kiása síromból.
Ez az állat volt egyetlen jóltevó'm.
Ezt is megcsaltam.

Ó combom akarta megenni:
Én szívemet adtam oda,
S ez oly keserű volt, hogy megdöglött tőle. 
Hahaha!
De hiába, csak így jár,
Ki emberrel tesz jót. Mi az ember ? 
Mondják: virágnak gyökere,
Amely fönn a mennyben virul.
De ez nem igaz.
Virág az ember, melynek gyökere 
Ott lenn van a pokolban.
Egy bölcs tanított engemet erre,
Ki nagy bolond volt, mert éhenhala.
Mért nem lopott? mért nem rabolt? 
Hahaha!
De mit kacagok, mint a bolond?
Hisz sírnom kellene.
Siratni, hogy oly gonosz a világ.
Az isten is felhőszemével 
Gyakran siratja, hogy megalkotó.
De mit használ az ég könyűje is?
A földre hull, a ronda földre,
Hol az emberek lábbal tiporják,
S mi lesz belőle,
Az ég könnyéből?... sár.
Hahaha!
Oh ég, oh ég, te vén kiszolgált katona, 
Érdempénz melleden a nap,
S ruhád, rongyos ruhád a felhő.
Hm, így eresztik el a vén katonát,
A hosszú szolgálat jutalma
Egy érdempénz és rongyos öltözet.
Hahaha!
S tudjátok-e mit tesz az emberi nyelven,

Midőn a fűrj azt mondja: pitypalatty?
Az azt teszi, hogy kerüld az asszonyt!
Az asszony vonzza magához a férfiakat, 
Mint a folyókat a tenger;
Miért? hogy elnyelhesse.
Szép állat az asszonyi állat,
Szép és veszedelmes;
Arany pohárban méregital.
Én ittalak, oh szerelem!
Egy harmatcseppnyi belőled édesebb,
Mint egy mézzé vált tenger;
De egy harmatcseppnyi belőled gyilkosabb, 
Mint egy méreggé vált tenger.
Láttátok-e már a tengert,
Midőn a fergeteg szánt rajta 
És vet beléje halálmagot?
Láttátok a fergeteget,
E barna parasztot,
Kezében villámösztökével?
Hahaha!
Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról. 
Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell. 
Még várok holnapig;
Ha holnap sem lesz a végítélet:
Beások a föld közepéig,
Lőport viszek le 
És a világot a
Levegőbe röpítem... hahaha! 

Szalkszentmárton, 1846. január
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SZŐCS ISTVÁN

Szabályozni 
a tenger 
mélységét? (I)
I.
Úgy hírlik, megint készül egy helyes

írási reform; ha nem is nagy, legalább egy 
kicsi. A nyelvészetben, ha nincs teremtő 
erő, van elszántság, hogy valami nyomot 
hagyjon a nyelven, ami tulajdonképpen 
nem is az övé!

Egyszer egy nyelvésszel vitatkoztam: a 
nyelvészet feladata először az, hogy leírja a 
nyelvet, de másodszor, hogy hozzájáruljon 
a propagációjához... Erre kivörösödve felug
rott: Hogyhogy? Az nem a nyelvtudomány 
feladata, hanem a nyelven megszólaló
ké! Az irodalomé, a tudományé... Ha írnak 
olyasmit, amit az idegeneknek is érdemes 
elolvasni, tudomásul venni, akkor terjedni 
fog a nyelv, mert megnő az értéke a világ 
szemében. De ez nem a nyelvészet feladata. 
Mi csak az eszközt adjuk hozzá! Hogyan? 
Úgy, hogy kisimítjuk, igen-igen, feloldjuk 
benne a görcsöket. Használhatóbbá tesz- 
szük, például a helyesírást; a nyelvtant.

Úgy érzi ön, hogy minél szabályozot
tabb lesz a helyesírás, annál jobb lesz az 
irodalom? -  Úgy, hogy annál jobb lehet, 
vagy lehetne! Am ez már nem a nyelvé
szen múlik.

Ez biztos! Azonban van még egy rossz 
lehetőség is: a szabályozás akadályoz
za a nyelv, illetve a nyelven megszóla
lók sikerességét. Az életben és az iro
dalomban egyaránt. És nemcsak az 
irodalomét, például: hanem a befogadókét 
is. Az utóbbi másfélszáz évben a sok kicsi 
reszelgetés, csiszolgatás mellett volt két 
nagyszabású helyesírási reform. Az első
nek következtében a mai olvasó nem azt a 
helyesírást használja, amit a nagyok hasz
náltak. Mondjuk, csak Csokonaitól kezdve, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany. Az olvasó úgy 
érzi, noha nem is tudatosul ez még benne, 
hogy az — egy másik világi Nem az övé! De 
tulajdonképpen senkié. Az csak az iroda
lomé, de mögüle hiányzik az élet. Amelyik 
általában nem szabályozottan szólal meg, 
legfennebb csak a pedánsoknak. Mint Ön. 
De tulajdonképpen nincs a nyelvészetnek 
a világ számára semmi mondanivalója?

Önöket közpénzen tartják el, de mit ad
nak ezért cserébe? Hiszen csak egymás
nak írnak. Mások számára műveik olvas
hatatlanok, érdektelenek!

... Ez nem igaz! És éppen a mi fáradozá
sunk következtében a magyar helyesírás 
a legtökéletesebbek közé tartozik. Az esz
mény ugyanis az, hogy egy betű: mindig 
ugyanazt az egy hangot jelölje. És minden 
hang csak azzal az egy jellel legyen kife
jezhető. A mi munkánk eredményeként 
nagyon megközelítettük ezt az állapotot, 
ha még nem is teljes mértékben. És...

II.
És érdemes lenne, ha szemügyre ven

nék ebben a vonatkozásban a világbí
ró nyelveket! Az önök mércéje szerint,

de egyáltalán is, nincs pocsékabb, tudo
mánytalanabb helyesírás az angolnál, 
vagyis az angolszásznál! Leírják például 
az i betűt, de sokszor úgy ejtik ki, hogy 
áj\ És ezzel szemben leírják azt, hogy ea, 
és i-nek olvassák; az a náluk néha á, de 
igen sokszor e, és így tovább, a végtelen
ségig! Vagyis a szó írott és a kiejtett alak
ját külön-külön kell megtanulni; olyan, 
mint feleséggel utazni: dupla költség, fél 
élvezet; és lám, mégis magtanulják; és 
milyen sokan!

... Hogy az angolszász nyelv több tekin
tetben kivételes, a sok egymásra rétegző
dés miatt? Legalól valami ismeretlen, a 
pikt, aztán a kelta brit, aztán a latin, majd 
a tulajdonképpeni angolszász, aztán a 
dán, francia', ó'szintén szólva ez valami ön
törvényű izé, nem általánosítható.

... Igen? Hát ott van a francia: tessék; 
az e betű nekik hol e, hol ö, hol nagyon 
sokszor ki sem ejtik. A tulajdonképpeni e 
hangot at-nak írják, vagy külön jellel: é, 
ákszangráv, mint ahogy néha az é-re is 
tesznek hegyes ékezetet.

A mi szótáraink néma gúnnyal keze
lik a mi nyelvünket, hogy mennyi a jöve
vény, vagy a „kölcsön” szó, és a franciák
nál, tessék, van egy ókelta réteg, a gall, 
erre rájön egy kemény latin borítás, végül 
a germán frank, ami ugyan nem vastag, 
de meghatározó. Még a „fransz” nyelvet 
is tőlük nyerték. És elárulom Önnek, van 
egy barátom, aki szerint a franciák ősei 
valaha összefutottak egy magyar csoport
tal, amely ő-ző nyelvjárást használt, de tö- 
rökös hangsúllyal, mint a régi lozsárdiak 
Hunyad megyében: felkapták a szó végét: 
ugye, szörNYŰŰÜ!

III.
Ám ami a legszörnyűbb, a legpokolibb: 

ezzel a pocsék, tudománytalan, nevetsé
ges helyesírással az utóbbi négyszázöt- 
venvalahány évben egész tűrhető dolgokat 
írtak össze! Igazán érdemes volna a mi 
nyelvészeinknek is belekukkantani ezek
be a szövegekbe! Meg lennének lepődve! 
Hogy pl. Shakespeare-től Huxley-ig, Mark 
Twainig, mennyi olvasható, sőt, mondhat
juk, elég érdekes szöveget tudtak összeka- 
pirgálni! És azok a nevetséges franciák is! 
Bezárólag a Mauriac és Camus márkané
ven forgalmazott termékekig!

És hogy én máris politizálok? Hát igen. 
Ott van Luther Márton, nemcsak ostoroz
ta a pápaságot, de le is fordította német
re a Bibliát. És hogyan? Roppant tudomá
nyosan, azaz minél merevebb nyelvtani és 
helyesírási szabályok szerint! A már ak
kor kivirágzott német bürokrácia nyelvé
re, a kancelláris, vagyis irodai nyelvre: a 
szörnyű der-die-das bebetonozásával! Ami 
miatt mai napig nincs e világon egysé
ges német köznyelv! Képzelje csak el: az 
Amerikai Egyesült Államok parlament
jében volt valaha egy szavazás: mi legyen 
az ország hivatalos nyelve? És borzonga
tó még rágondolni is: az angol nyelv egyet
len szavazattal győzött! És megbúsult, 
német történelem-nyelvészet szakértők 
több-kevesebb nyíltsággal panaszkodtak 
volt azon, hogyha a német lett volna az 
Egyesült Államok hivatalos nyelve, má
ra már megvalósult volna a japán-magyar 
közös ha..., pardon, izé, a japán-német kö
zös határ! Jól néznénk ki! És nem én talál

tam ki, hogy egyes féltitkos német törté
nelem-búvárok kesergése szerint mindez 
az átkozott derdiedas miatt alakult így, az 
gátolta a német nyelv terjedését, hogy az a 
döntő szakaszban nem lehetett olyan rob
banásszerű, mint az angol.

Szerintem azonban a sors rendelkezett 
így, vagyis ez azt jelenti, hogy van Isten! 
Ugyanis ez a kegyes életű Luther Márton, 
még mielőtt a tentásüveget az ördöghöz 
vágta volna, írt egy magyarellenes röpira- 
tot -  éppen a szörnyű mohácsivészes idők
ben, hogy a magyarokat nem szabad a tö
rök ellen támogatni. Mégpedig azért nem, 
mert a törökök vallásosabbak, mint a ma
gyarok! Persze én azért még összes luthe
ránus ismerősömre ma is nagy szeretettel 
gondolok, és a legnagyobb tisztelettel a fa
sori evangélikus gimnáziumra! Ám azért, 
úgy látom, hogy sokáig eltitkolt történel
mi áramlatok a mai napiglan búvópata
kokként továbbműködtek!

Mit mond erre a nyelvészet? Hogy ez 
már a legrútabb politizálás? Az ám!

IV.
A nyelvészet politizálásának az a mód

szere, hogy miről nem vesz tudomást. A sa
ját értékeihez lehet a legkegyetlenebb: min
dig az Erdélyi Helynév Szótörténeti Tárat 
szoktam példának felhozni. Suciu Coriolan 
műve mellé értékben semmi sem állítha
tó, ami a második világháború után ma
gyar vonatkozások tekintetében megjelent. 
Tulajdonképpen az egyetlen mű, amelyből 
a terület népességének története hitelesen 
kirajzolódik, noha a vízrajzi nevek történe
tét módszeresen nem is tartalmazza: ami
kor az első kötet megjelent, négy óra múlva 
kivonták forgalomból! S nagyon szeren
csésnek mondhatta magát bárki, ha a má
sodikhoz hozzájutott. Az akkori kormány
zatot persze meg lehetett érteni, hiszen 
némi átlapozás után is lesöpörte az asztal
ról a hivatalos erdélyi néptörténetet! Ám 
aztán eltelt két évtized és jött a rendszer- 
változás; és következett azóta egy negyed
század, és a bús feledékenység sűrű fellegei 
borítják, Magyarországon is!

Mindjárt a rendszerváltozás után oda
kint próbáltam népszerűsíteni, szerkesz
tőségekben, itt-ott; gyöngéd, tapintatos 
fejcsóválással fogadtak: jó-jó, megértünk, 
de azért nem kell annyira gazsulálni a 
románoknak; barátság ide vagy oda! Itt 
Kolozsváron egy ízben, értekezlet megkez
dése előtt a félig üres teremben Jenicsek 
professzor úr mellé kerültem, aki ná
lunk a helynévtörténet szláv vonatkozá
sainak legtekintélyesebb szakértője volt. 
Bevezetés és köszönés nélkül megkér
deztem: hogyhogy senki sem foglalkozik 
Suciu Helynévtörténetével?... Vannak sú
lyos hibái, amelyek zavaróak! Szláv vonat
kozásban? -  kérdeztem. Erre ő: Ezt hogy 
érti? Úgy, hogy szláv eredetű nevet vise
lő helységekről feltárta, hogy azelőtt ma
gyar nevük volt. Például a Hunyad me
gyei Marosdobrát évszázadokig Jófő néven 
említik az okmányok. Aztán az 1700-as 
évek elején felbukkan a Dobra és az ezer- 
hétszázharmincas évektől már kizárólag 
Dobra. Félreértve lefordították a nevét, 
és... és prof. Jenicsek szó nélkül felkelt he
lyéről, és vagy öt székkel arrébb ült le!

(Folytatása következő lapszámunkban)
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GÜNTER KUNÉRT 

A vers
(Das Gedicht)

sokáig vár
órájára, legyen az boldog 
vagy boldogtalan óra. Vár 
egy napot, egy évet, 
vár egy életen át, mielőtt 
ténylegesen élni kezdene.
Feltámadt főnix,
mely a mélységes sötétségből
repül, menekül
kőfalakon, házfalakon át, bajonettek 
és rikító homlokzatok mellett.
Újra meg újra elűzött és 
hiányolt, megvetett és újból 
szívesen látott: 
a vers.

A z üres lap
(Das leere Blatt)

Az üres laptól való félelméről a költő 
kacéran szól. Az üresség dermesztő, 
a horror vacui: gyötrő, 
vajon betöltöd-e. Hiszen oly áttetsző, 
nem érintették csekély nagyszavak. 
Elsőként fosztani meg szüzességétől

az ürességet
a költőjoga. A kapu, melyen át

betoppanhat:
az a pillanat, amely ellenáll

az értelem őrizetének.
Ekkor a kéz segíthet: 
egy sort a fehér ürességbe vet, 
akár egy szigetet, egy szárazföldet, 
amely kontinenssé tágul időközben 
egyetlen egy lapon:
a világ in nuce, senkihez sem tartozón.

A n alóg ia
(Analogie) 

így fogad
csepegő barlangokban téged 
csönd és hallgatás, 
nedvesség és sötét, 
és a titkod.
Innen, a föld méhéből 
lépsz ki,
fénytől elvakítva, 
mint egykor az emberek közé, 
akik közül való 
még nem voltál.

V alóság
(Eine Wirklichkeit)

Egy pillantás a teleszkópba,
és máris eleget tudsz. Odakint
te magad is kívülálló vagy
másoknak. Sötét anyag,
meggondolatlan szubsztancia, hústestbe
rejtve. Néha szökési kísérletek, halálosak
ennek, amannak és oly sokaknak.
Amikor még romantikusak voltunk,
homályos tükör
belsejében éltünk. Most,
hogy látjuk magunkat, kívül és
belül, megleljük a bolygókon
ama pusztaságot, amelyet
nagyon is jól ismerünk.

K orrek tú ra
(Korrektur)

A kígyók
kétágú nyelve. Csókjuk 
jól megemésztett életrajz 
ízű. Síkos bőrüket 
hányszor vedlették le?
A hibákkal teli történet 
a könyvek legunalmasabb könyvében 
folyton folyvást cseréli szereplőit 
a különféle korokban 
egészen napjainkig.

Google E arth
(Google Earth)

Hatalmas növényzet vesz körül:
megóv az Erinnüszök
ádáz pillantásától. Itt nem találhat rám
egyikük sem. A keskeny padra
telepedve a kert
észre nem vehető része
lettem. Fölöttem
finoman szőtt felhőzet, nagy kékség,
héja köröz benne,
és egy műhold,
amely fényképet küld nekem:
háztájam téglalap alakú mását
a széles térség közepette. Parányi.
Körömnagyságú.
Hogy továbbra is
fel nem ismerhető maradjak.

K órh ázi k er t
(Krankenhausgarten)

A betegek köreiket róják, 
hallgatagon, fátyolos tekintettel,

magukba fordulva. 
Némelyikük érzi már, elkezdődik 
az utazás a semmibe. És az élet 
értéke megkérdőjeleződik.
A fájdalom, a mindennapos cimbora, 
megidézi az utolsó napokat:
Kháron urat a fekete ladikkal. 
Járnak-kelnek a magas fák alatt, 
melyek gyanútlanul susognak a szélben. 
Ki merne még boldogságot remélni: 
sorsát a fákkal elcserélni.

A*
Ő szutó
(Spätherbst)

Levelek között 
megfakultan, törékenyen.
A szélárnyékban 
gyülekeznek az elveszettek.
Érthetetlen zizegés. Hangok 
a seholnincsbóí. Velőtlen, 
erőtlen sokaság.
Osszesöpörnek bennünket, 
és félretesznek. Úgy vélem, 
jobb sorsot érdemeltünk volna, 
mintsem vihartól szédülten, 
szívszorítóan szálljunk tova.

L a ss íto tt fe lvétel a z  é le trő l
(Zeitlupenleben)

Tél kezdetén
a szürkület gyöngéd keze 
eltakarja a szemed.
A természet drámai 
csodái elmosódnak, 
elenyésznek a homályos párában.
Tétova szürke óráival 
álomba ringat észak, 
a kérlelhetetlen rendező 
befüggönyözi lassan az ablakokat 
ősi sötétséggel; 
mintha már
esedékes lenne a főpróba.

BENŐ ESZTER fo rd ítá sa i
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FRANZ HOD JAK

A levél
Többnyire az állomáson időzött, ám 

csakis nyáron, szép és meleg időben, dél
előttönként és délutánonként egyaránt, 
bár esze ágában sem volt elutazni vagy 
valakire várakozni. S még csavargó
nak, tüntetőnek vagy őrültnek sem lehe
tett nevezni, de még holmi tétovázó vagy 
nosztalgiázó alaknak sem, akinek hon
vágya ugyan akadt, pénze viszont annál 
kevesebb egy nagy út megtételéhez: tel
jesen normális ember volt, aki nemrég 
vonult nyugállományba. Amikor kis há
tizsákjával, melyet minden egyes alka
lommal egy kisebb fajta kávétermosszal 
és két sajtos zsömlével megpakolva az ál
lomásra ért, leheveredett egy padra a do
hányzórészlegen, a vágányokat váltogat
va attól függően, hol álldogált több utas; 
a leginkább pedig azt szerette, ha a vo
natok sokat késtek vagy egyáltalán meg 
sem érkeztek. Nagy kávéfogyasztó volt 
és még nagyobb dohányos, ezért ücsör
gött mindig a dohányzórészlegen, a peron 
legvégén, amit azonban nem büntetés
ként élt meg, miként a legtöbb dohányos, 
hanem sokkal inkább kiváltságként: on
nan ugyanis sokkal jobb rálátása volt a 
helyzetre. A legnagyobb nyugalommal 
kávézgatott, dohányzott, és közben a vá
rakozó embereket figyelte. Sem az ál
lomáson ácsorgó emberek úti célja nem 
érdekelte őt, sem az, hogy egyszerű kísé
rők voltak-e avagy olyanok, akik nyaral
ni, szolgálati útra, látogatóba vagy csak 
spontánul, a végzetes boldogságérzés ro
hamában utaznak át a vidéken; mindez 
teljesen hidegen hagyta, a lényeg csupán 
csak az volt, hogy mindannyian a pero
non álltak és vártak, és minél hosszabb 
ideig tették ezt, annál jobb volt ez számá
ra. Szabadidőben ugyanis nem szűkölkö
dött, s nem is volt annyira türelmetlen, 
mint ezek az emberek, akik idegesen rá
rápillantottak órájukra, egyik gyümölcs
levet szürcsölgették a másik után, folyton 
telefonáltak s közben szüntelenül károm
kodtak és háborogtak. Lelke mélyén saj
nálta ezeket az embereket, akik nem tud
ják értékelni a várakozás boldogságát, 
ám azzal is tisztában volt, hogy egykor ő 
maga is ugyanígy viselkedett.

Télen, hidegben és hóhullásban, ami
kor lehetetlen volt órák hosszat a pero
non ücsörögni, a klinikára járt, a vá
ros egyedüli olyan nyilvános épületébe, 
ahol dohányzórészleg létezett. Ráadásul 
a fedett belső udvaron, ahol hasított kő
tömbök között, nagy virágcserepek
ben egzotikus növények nőttek; köze
pén kis szökőkút zubogott és elbűvölő 
vízijátékot produkált, alulról decens szí

nekkel megvilágítva. A belső udvar 
üvegfallal volt leválasztva, így mögü- 
le kényelmesen figyelhette a klinikán 
tartózkodó embereket, akik a számta
lan ajtó előtt székeken és padokon ücsö
rögve mind arra vártak, hogy végre be
szólítsák őket. Egyszerűen csak ott ült a 
pádon, melynek mindkét végén egy-egy 
hamutartó díszelgett, és a legnagyobb 
nyugalommal kortyolgatta kávéját és ci
garettázott. Itt sem érdekelte őt egy fi
karcnyit sem, hogy ki a kísérő és ki az 
érintett személy, aki diagnózisra vagy 
kezelésre vár, hasonlóképpen az sem, 
ki milyen betegségben szenved, vagy 
hogy csupán szűrővizsgálatra tért-e be. 
Várakozásuk oka teljesen hidegen hagy
ta őt. Ráadásul nem is érezte jól magát, 
sokkal inkább snasszul, amiért itt ül
dögél, épp egy klinikán -  ám ez volt az 
egyedüli nyilvános épület, melynek do
hányzórészlege volt, és ahol sok ember 
is várakozott. Természetesen szíveseb
ben látogatott volna el a bíróságra, a 
városházára, a rendőrfőkapitányságra 
vagy a munkaügyi hivatalba, ahol szin
tén rengeteg ember szokott rostokolni, 
ott viszont nem léteztek beltéri dohány
zósarkok, csak kültériek, és akkor akár 
az állomásra is mehetett volna, hogy a 
peronon, egy pádon ücsörögve, halálra 
fagyjon. Ha pedig e nyilvános épülete
ken kívül dohányozna, úgy épp az embe
rek várakozását szalasztaná el, az egye
düli dolgot, ami kedvére volt.

Ha ezen elgondolkodott — és ezt min
dig nagyon alaposan tette —, rájött, hogy 
aktív élete sokkal inkább értelmetlen vá
rakozások sorából állt, mintsem kreatív 
munkából, és amikor nyugdíjba vonult, 
boldog volt, hogy végre pontot tehetett a 
hosszú várakozás végére, mely felért egy 
megváltással — nem valamely kínos te
vékenységektől való megváltással, amit 
sosem érzékelt valódi kényszerként, ha
nem a várakozás kényszerétől való meg
váltással. Legalábbis kezdetben ezt gon
dolta. Igen ám, de hamarosan rájött, hogy 
ez az értelmetlenség nagyon is hiány
zik neki, fájdalmasan hiányzik. S arra is, 
hogy az életben sok minden értelmetlen, 
és mindenekelőtt a várakozás az, ami az 
életet igazán érdekessé teszi, és hogy az 
élet legérdekesebb dolgaihoz éppúgy hoz
zátartozik a várakozás, még ha többnyire 
értelmetlen is. A sok értelmetlen munká
val szemben ugyanis, amiket életünk so
rán elvégzünk, az értelmetlen várakozás 
egyfajta bizsergető bizonytalanság, mely
ben leledzünk, egyik sem létezik a má
sik nélkül. Keserű felismerés volt ez, főleg 
mert túl későn érkezett és végérvényes
nek bizonyult. Tudta, hogy akármeny- 
nyit is vár, ezen a felismerésen semmi 
nem fog változtatni, ez esetben bármilyen 
váratlan fordulat kizártnak tekinthető. 
Tennivalója akadt volna épp elég, ám ha

szontalannak érezte magát, mert semmi 
olyasmi nem létezett már, amire várha
tott volna. Lenne még valami, morfondí
rozott magában, amire várakozhatok, az 
pedig én magam vagyok, és így jutott ar
ra a következtetésre, hogy ő tulajdonkép
pen már rég nem is létezik. Ami számá
ra, bármennyire is utálta azt, a támaszt 
és az eligazodás lehetőségét biztosítot
ta, most végérvényesen elmúlt. Amit pe
dig megváltásként érzékelt, semmi egyéb 
nem volt egy olyanfajta szabadságnál, 
mely leginkább egy ürességre hasonlí
tott, pontosabban nem ürességre, hanem 
sokkal inkább egyfajta sivárságra, mely
ben ugyan létezett még egy s más, ami vi
szont gúny tárgyává tette a benne élőt. 
Ebben a tanácstalanságban, mely már 
hosszú hónapok óta gyötörte, egy igen 
kedvelt képesújsághoz fordult, melynek 
különrovatában egy okos ember minden
kinek, aki erre igényt tartott, jó tanáccsal 
szolgált, és ez az ismert és elismert dr. 
Mausch valóban mindig mindenben tájé
kozott volt, függetlenül attól, hogy épp mi 
nyomta az emberek szívét. Ezt írta neki: 

Igen tisztelt Mausch Úr, 
világéletemben várnom kellett min

denféle engedélyekre, határozatokra, 
melyeket folyton elnapoltak, vég nélküli 
sorokban fecséreltem el az időmet, a kü
lönböző kérvényekre, beadványokra vagy 
tiltakozólevelekre többnyire hiába vár
tam választ, és alapjában nemcsak a hét
köznapi dolgok, a csekélységek emész
tették fel totálisan a türelmem, hanem 
a jelentős, nagy horderejű események is, 
melyek az évek, sőt évtizedek során fel
őröltek: a vasfüggöny lehullására, német 
állampolgárságomra és végül a nyugdí
jazásomra való várakozás. Arra a követ
keztetésre jutottam, hogy a várakozás 
páratlan jelentőséggel bír, és sokkal több 
időt vesz igénybe, mint bármi más az em
ber életében; és arra is rájöttem, hogy a 
legtöbb dolog, persze ha egyáltalán be
következik, mindig nagy késéssel érke
zik. Ez az értelmetlenség adott értelmet 
az életemnek, ami viszont most, hogy im
már nyugdíjas vagyok, őrülten hiányzik

F r a n z  H o d ja k  1944-ben született Nagyszebenben. Elismert német lírikus, regényíró, 
elbeszélő, esszéista. Románból fordít. Jelenleg szabadfoglalkozású íróként Usingenben 
él. Munkáiból magyar nyelven eddig megjelent: Franz Hodjak versei (Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1983), Joho kutya (mesék, Ion Creangă Kiadó, Bukarest, 
1985), Papírsárkány (versek, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 1987), A folyosón (elbeszé
lések, Pont Kiadó, Budapest, 1999), Legenda a kútról (versek, novellák, mondoráma, 
Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2004), Határkövek (Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2010).
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SEBESTYÉN MIHÁLY

A C sigahegyi ütközet
nekem. Csak most veszem észre, hogy 
nem a munka töltötte ki az életem, ha
nem az örök várakozás, teljesen függet
lenül attól, hogy mikor mire vártam, és 
ma már azt is tudom, hogy minden, és itt 
teljesen mindegy, hogy épp mihez látunk 
hozzá, kötelező módon a várakozás álla
potába vezet. Ha valaha volt is hazám, 
az pontosan ez a várakozás volt, és most 
úgy érzem, hogy elveszítettem az egye
düli hazámat, és reménytelenül idegen
né váltam, mert már semmi nincs, ami
re türelmetlenül várhatnék. Az élet teljes 
sava-borsa odalett, az ember már egyál
talán nem érzékeli az időt, már azt sem 
érzi, hogy múlik, és ha ez így van, ak
kor már az idő intenzív, tudatos megta
pasztalása sem lehetséges, minden ízet
len, langyos lesz és avasan bűzleni fog. 
Az akármilyen tennivalók elintézése 
után maradt idő teljesen értelmetlenné 
vált számomra, hisz azt már nem tölti ki 
semmiféle várakozás. Ráadásul várakoz
ni, anélkül, hogy tudnánk, mire várunk, 
lefáraszt, sokkal inkább, mint a legmeg- 
erőltetőbb munka. Egyébként jó erőben, 
egészségben és igazán jó formában va
gyok. Csak éppenséggel maga a vágya
kozás, a csalódás, a türelmetlenség, a ti
tok, a düh, a felháborodás, a feszültség 
hiányzik, amiket a várakozás működés
be szokott hozni. Még ha alapjában vé
ve a fölösleges várakozás értelmetlen is, 
és nem több puszta időpocsékolásnál, leg
alább aktív értelmetlenség és aktív időlo
pás, mely az unalmat elűzi. Személy sze
rint én most azzal igyekszem menekülni, 
hogy másokat a végtelenségig figyelek a 
várakozásukban; ám őszintén szólva ez 
csak félboldogság, és ha a boldogságnak 
csak a fele az, ami szórakoztat, attól fé
lek, hogy a másik fele az őrületbe ker
get. Ezt minden bizonnyal ön is tudja, 
mert ugye ön mindent tud, erről szentül 
meg vagyok győződve, különben nem ír
tam volna önnek. Vajon tényleg olyan ve
szélyes az, ha a boldogságnak csak a fele 
szórakoztat? Nem lesz attól valami ba
junk az emeleten? Talán ön, igen tisztelt 
Mausch úr, aki ugye mindent tud, adhat
na nekem egy jó tippet arra vonatkozólag, 
hogy egy magamfajta mire várhat még, 
természetesen a végen kívül. Erre várni 
ugyanis a legszomorúbb várakozás, ami 
létezhet, hisz még csak nem is értelmet
len. Annyira üres ez a várakozás, hogy 
még az értelmetlenségét is elveszítette. 
És még valami. Ha valaki más várako
zását türelmesen és a legnagyobb nyu
galommal figyelni szeretnénk, még csak 
rendesen dohányozni sem szabad, ugyan
is a dohányzás mindenütt, ahol sok ideig 
várakozni szoktak, és ahol az embernek 
a legnagyobb szüksége lenne rá, oktalan 
módon tiltott dolog. És, őszintén szólva, 
egyszerűen csak másokat figyelni, vára
kozásuk közben, jobb ugyan a semminél, 
de azért én magam is vágyom valamire, 
amire várakozhatok, hogy a boldogság 
másik oldala is szórakoztathasson, és vé
gül ne a diliházban landoljak.

Szívélyes üdvözletemet és jókívánsága
imat küldve várom a válaszát.

SZENKOVICS ENIKŐ 
fordítása

A csigahegyi ütközet pontos körül
ményeinek felderítése hosszasan vára
tott magára. Ennek számos oka volt, 
amelyekre a tárgyalás során vagy kité
rünk, vagy elhallgatjuk, ez nagy mérték
ben függ attól is, milyen tények kerül
nek felszínre és milyen összefüggéseknek 
kell elsikkadia óhatatlanul. A Bizottság 
óvatos vélekedéséhez (utasításához?) 
simulva.

Azt mindenesetre tudni lehetett, hogy 
az ütközet a téli hónapok valamelyikén 
jött létre, talán inkább ment végbe, vált 
történelmünk vélt vagy valós részévé, er
re utalnak a csata helyszínén feltárt kor
csolyajegyek és télikabátmaradványok, 
valamint az a tény, hogy törökök vezé
re III. Szulejmán fogszabályzót hordott 
magánál. Márpedig a törökök ritkán há
borúznak zimankó idején, és ilyenkor 
kötelezően fogszabályzót viseltek. A bi
zonytalanság onnan ered, hogy a haj- 
lítgatott rozsdamentes acéldrótból ké
szült egyszerű szerkezet minden esetben 
a télikabátmaradványok zsebéből ke
rült elő, de semmmiféle említésre ér
demes írott forrás vagy parancs nem 
kísérte azt. Tanácstalanul álltak a régé
szet elismert szakemberei a jelenség fe
lett. Le voltak sújtva, nyugtalanul for
golódtak tábori ágyaikban, melyeket 
közvetlenül a kutatóárkok elmélyülé
sei mellett állítottak fel, abban remény
kedtek, hogy valami nagyszerű kollek
tív álom, ötlet kimoccanthatja őket az 
eseményelenségből, a remény sugarát 
nékülőző homályban botorkálásból. És 
ha így lenne, a nagy ötlet, a felismerés 
átcikkan a táboron, mint csatatéren a 
döglégy, akkor akár a zseblámpák vakí
tó kékesfehér sugárkévéiben is céltuda
tosan folytathatnák a rétegek vallatá
sát. Minden régész övében éjjel-nappal 
ott lóbálózott a honvédségi tábori ásó és 
tábori lapát, a kisegítőknek a békehely
őrségi segédlapát és segédige. Für alle 
fälle.

A csigahegyi ütközetet -  és talán ez
zel kellett volna kezdenünk — Tóth Pityu 
nyerte meg III. Szulejmán ellenében. A 
csata végén nem volt, aki kihirdesse a 
végeredményt, rengeteg erre felkészület
len közlegény hevert lélegzetvisszafojtva 
a fűben, a földeken és lövészárkokban, 
de ami a legbosszantóbb volt, nem volt 
aki hitelesítse Tóth Pityu másodfokoza
tú tóásómester győzelmét III. Szulejmán 
felett.

A győző és legyőzött egymást méreget
te. Csak álltak a csatatér két sarkában 
(nem tudjuk pontosan, nos, ezt sem tud
juk, hány sarka is volt a csigadombnak!) 
és azt kérdezték maguktól, egymás
tól, hol késlekedik a hitelesítő bizottság. 
Hiszen minden jelentős világtörténel
mi csata befejeztével, amikor az özve
gyek összeszedik férjeiket, anyák a csa

tákba elszökött gyermekeiket, guberálók 
a személyi igazolványokat, maradék rá
gógumit, a fegyvercsempészek a harci 
felszerelést, köztisztaságiak a rengeteg 
szart, jelvénygyűjtők a csillogó szajrét, 
nos addigra kiérkezik a Bizottság, ame
lyet a legyőzöttek és a győztesek által 
delegált tagokból állítanak össze az ösz- 
szecsapás előestéjén, elnöke mindig egy 
semleges svájci sajtmester vagy nepá
li fogtündér és hitelesít. Hitelt ad a tör
ténteknek olcsó nyolc százalékos kamat 
mellett, felveszi a tényállást és a szem
tanúk félrevezető kijelentéseit, pontat
lan csataképeit, leméri a két arcvonal 
közötti minimális és maximális távol
ságot, az ellenségeskedés fokát és va
lódiságát. Ajánlásokat fogalmaz meg a 
történetírás és a levéltárak számára, né
hány fényképfelvétel is készül. Ám eze
ket a felvételeket fellebbezés esetén a 
bíróság nem veszi figyelembe a genfi 
konvenció előírásaihoz igazodva.

Másfél napig azaz 36 órát vártak a fe
lek, vagyis Tóth Pityu másodfokozatú 
tóásómester és III. Szulejmán. Ültek az 
okafogyottá vált nyergeiken. A megma
radt lövegeket tisztogatták. Volt szidol 
elég mindkét csapat ellátmányában. 
Szunyókáltak. Hol Pityu adott tüzet a 
török szultánnak, hol a szultán kínálta 
meg egy jókaréj törökmézzel Pityunkat, 
egyáltalán nem unatkoztak, bár az idő 
csak vánszorgott a csatatér fölött, a hite
lesség nyomai pedig az időnél is gyorsab
ban romlottak. Másfél nap után félő volt, 
hogy mindent elnyel a feledés.

Pityunak fogyott el először a cérná
ja. Elszakadt. Nem volt kedve összebo
gozni, pedig éppen szakadt munkavédel
mi ruháját foltozgatta, és folyton rászólt 
a törökök császárára, ne mászkáljon, 
mert még beleeshet egy kiásott tómeder
be s aztán az isten sem húzza ki onnat. 
Akarom mondani Allah, javította ki ma
gát, ezzel is jelezni kívánta, hogy nem 
haragszik a törökre, mi több tudja, mi
féle isten játszott, babrált ki tegnapi ke
gyeltjével.

Azt mondta, menjünk be a faluba, ke
ressük meg azt a fránya hitelesítő bizott
ságot.

Nos ez volt az a pont, ahol a régészek 
teljesen összezavarodtak. Letették a la
pátot, a segédek a segédásót, a lógosók a 
kártyát a felfordított ízesládára, üresen 
elnéztek, kibámultak az időkeretek közül 
valamerre, senki nem tudta volna meg
mondani, mikor jön el a megváltó pilla
nat.

Meg azt is mondták: a kutya sem érti 
a helyzetet.

A csatateret összejárták, az állások 
és számok elmozdultak, az árkok beom
lottak, nem lehetett pontosan elkülöní-

» > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról
teni, mit ásott Pityu a csata előtt és mit 
a török utászok, amikor elfoglalták holt 
biztosnak tűnő' állásaikat. Azt sem le
hetett pontosan szétszálazni, mely láb- 
ill. gumicsizmanyomok származnak a 
tóásótól és melyek segédrégészek kínai 
lábbelijétől. A talprecézet megtévesztő
en azonos volt a kínai hamisítványok 
tökéletesedése folytán. Pityu sercin- 
téseiből, a török izzadmányokból kép
telenség volt elegendő DNS mintát ki
nyerni.

Nem volt messze a falu, de annál gya
lázatosabb volt az út. Mint az egész kö
zép- és koraújkor folyamán. Mikulszky 
tábornok, a különleges alakulatok pa
rancsnoka meg is jegyezte, életében 
nem járt alpáribb, siralmasabb műúton. 
Pontosan így mondta: „alpáribb műút”. 
Ez is lett utóbb a neve, amikor a Falu 
-  a történelem folyamán várossá hája- 
sodott -  körbenőtte a műutat, azon tar
tották a motoros és állati vontatású 
járművek vásárát, a versenyszféra in
nen jegyezte legszebb győzelmeit és leg
gyalázatosabb vereségeit. Bezzeg, ko
runkban már rendszeresen működött a 
hitelesítőállomás, nem mint a középkor 
végén, amikor Tóth Pityu vívta életha
lálharcát a török megszállókkal, jelesül
III. Szulejmánnal.

Indulás előtt Pityu, illetve minden tö
rökök fényes arcú padisahja rábízta csa
tateret az elesett harcosok még itt lebe
gő szellemére, miközben nyüzsögtek az 
özvegyek és árvák, szülők, nevelők és 
nevelőtisztek, testvérvárosi gyászkül
döttségek és tehetségkutatók. Mindenki 
ismerősök után kutatott. Szóltak min
denkinek, ne engedjék, hogy ismeretle
nek befedjék az egészet gyöptéglákkal, 
nem szabad megengedni, hogy benője a 
feledés falánk repkényhálózata.

Útközben itt-ott megálltak vizet in
ni. De valamennyi útszéli kút meg volt 
mérgezve, ezt még Tóásó Pityu rendel
te el a törökök martalócok kiszomjazta- 
tására, most bezzeg bánatosan vallot
ta be, hogy a faluban elrejtett hatalmas 
víztartályban van még valami, talán egy
két korsónyi tiszta hideg forrásvíz.

A régészek is bementek a városba. 
Beültek egy ír korcsmába, akkor íresí- 
tették éppen az összes kiskorcsmát a 
vendéglátóiparosok, mind Irish Pubnak 
nyilvánította magát, mintha ettől azon
nal a vendég Európa boldogabbik felén 
érezné magát, zöld műbőrrel húzták be 
a pamlagokat, háromszögű vastagfalu 
poharakat szereztek be és minden
be jeget tettek, ha kellett, ha nem. 
Korcsolyajegyet váltottak, mint egy
kor a törökök. Jégkorszak van, baráta
im, szólt a vezető régész, Csillám-Palla 
Ákos, miközben poharát emelte... Mire 
is? Kérdezték egymástól megbabonáz
va a segédrégészek, akik még hittek ab
ban, hogy segédletükkel sikerül megfej
teni a csigahegyi csata rejtélyét. Soha 
nem jártak ír korcsmában, soha nem it
tak még igazi árpalevet, amit hagyomá

nyos 12. századi tölgyfa hordókban tá
rolnak. Soha nem gondoltak arra, hogy a 
földbetúró tudósok is korcsmáznak. Nem 
illett bele a közízlés által elfogadott kli
sébe. Végül a köszöntő elmaradt, inkább 
Péntek Rézi vonaglásait, dombornyomá- 
sú remekeléseit bámulták a fémrúd kö
rül. Majdnem Írország. A független, és 
bólintottak hozzá.

Talpig szomjasan értek be a falu
ba. Ott málháztak le, ahol majd száza
dunkban az ír korcsma fogja fogadni a 
nyomkeresőket és rejtvényfejtőket, aki
ket Péntek Rézi idomai végül is teljesen 
elbambítottak.

A középkorban a faluban voltak ugyan 
könnyen táncrakapható menyecskék, 
de Péntek Rézi modernkori meztelensé
ge a kiátkozást vonta volna maga után. 
A kiátkozást is a hitelesítő bizottág haj
totta végre. Volt ebben némi gyakorla
ta, ugyanis nem egyszer koronás fők is 
igénybe vették szolgálataikat, felkérték, 
hitelesítsék a kiátkozás, lefejezés, akasz
tás, nyilvános kivégzés, kiutasítás tár
gyát vagy személyét. A bizottság székhe
lyén azonban zárt ajtókra leltek. Még a 
45 milliméteres vasrács is fel volt csava
rozva valamennyi nyílászáróra. Záróra.

Az asztal alól szólt fel a legértelme
sebb segédigész. Már jól hajnal felé jár
hatott, a várossá hájasodott falu legszor
galmasabb lakói ugyanis elindultak a 
reggeli műszak villanyfényes csarnokai 
felé, az utcaseprők már művészi rendbe 
halmozták a legaktuálisabb por- és sze
métrétegeket a járdaszélek közelében, a 
nap, miként már VL. M. orosz futurista 
költő is jelezte egykor, „táskájába tette” 
éjszakai „ügyeit” és aznapi uzsonnáját, 
kis szalámis-vajas kenyérét, hozzá zöld
paprikát két réteg szalvettába göngyöl
ve. (Ha valaki a hiteles részletekre len
ne kíváncsi.).

— Mester, fordult földi helyzetéből 
Csillám-Palla Ákos lábaihoz a tanítvány. 
Egész éjszaka azon gondolkoztam...

-  Na ne mondja, meglepő, maga szo
kott gondolkozni? -  kérdezte fölényesen 
CséPéÁ.

-  ...azt szeretném mondani, egész éj
szaka az járt a fejembe, miért nem vi
seltek a törökök fogvédőt. Miért a téli
kabátok zsebéből került elő az összes 
szabályzó? Hátha nem is volt csata...

Csillám-Pala a homlokára csapott. Az 
ütés zajától megzavart, a zárt bizottsági 
épületet körbejáró Pityu váratlanul III. 
Szulejmánhoz fordult:

-  Te Szüli, ne haragudj, mit is kere
sünk mi itt? Mit gondolsz, tényeg nem 
volt semmilyen harc Csigahegynél?

Nem, az nem lehet, rázta a fejét III. 
Szulejmán. A turbánja kibomlott, látni 
engedte a hódításokban megőszült fürt
jeit. Gondolj bele, Pityu. Akkor se te, 
sem én soha nem találkoztunk volna. És 
ami ennél sokkal szomorúbb, soha nem 
kerülünk be a csigahegyi gyerekek III- 
os olvasókönyvébe. Te nem lehetsz hős, 
nekem pedig senki nem fogja kifeste
ni a képemet piros ceruzával, nem raj
zolnak nekem szamárfület és mérföldes 
bajuszt...

Lóra kerekedtek. Lóhalálában vág
tattak vissza a Der Schlacht bei 
Csigahegy (Schneckenberg) című X. fe
jezethez. Mint utóbb kiderült, közönsé
ges hamisítvány volt, mint a kínai tor
nacipők. De a csata hült helyén csupán 
néhány sietve csomagoló régészt láttak. 
Még a segédlapátokat is összeszedték. 
Minden nő eltűnt, mint II. Lajos özve
gye a mohácsi csatatérről. Szelek fút
ták szerte a fosztogatók és fegyverku- 
pecek hadát, felteltek, begyepesedtek 
az árkok és lőállások. A mező egyik sar
kában, ott ahol Tóth Pityu vezéri sát
ra áll(hat)ott, egy szorgalmas és vidám 
földműves zongorán az azonos című 
gyakorlatot játszotta nem minden te
hetség nélkül, felsége és fiai pedig az 
ekét készítték elő az őszi mélyszántás
hoz.
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Ki az anya?
Ha egy film már attól jó lenne, hogy va

lamilyen közeli, ismerősnek tűnő, de so
sem végiggondolt eseményt visz színre, ki
mozdítva bennünket ezáltal a jól belakott 
komfortzónánkból, Susanne Bier Második 
esély című rendezése már akkor is kivá
ló volna. Csakhogy nem pusztán ez törté
nik. A rendező és a szintén fontos névnek 
számító forgatókönyvíró, Anders Thomas 
Jensen egy olyan traumát kezd el értel
mezni és ábrázolni, amit egy csecsemő el
vesztése jelent a család, a szülők számára. 
Ennek a kegyetlen tapasztalatnak a kö
rüljárása során pedig további olyan fontos 
morális kérdéseket érintenek, amelyekre, 
mint a film szereplőinek egy része is pél
dázza, megvannak a jól bejáratott, meg- 
kérdőjelezhetetlennek tűnő, dogmává me
revedett etikai elveink -  ezek árnyalására 
és újbóli végiggondolására pedig nincsen 
tér, hajlandóság vagy lehetőség.

A film alaptörténete két kisgyerekes csa
lád párhuzamos élettörténetének metszés
pontjából nő ki. Adott egy drogfüggő ag
resszív férfi, Tristan, a neki kiszolgáltatott, 
de ugyancsak drogos felesége, Sanne, vala
mint kettejük kisfia, Sofus, akiről látható
lag képtelenek gondoskodni, a saját több
napos ürülékében fekszik szinte teljesen 
kihűlve. Ezzel a helyzettel próbál kezdeni 
valamit a rendőrként dolgozó Andreas, aki 
szintén egy csecsemő, Alexander édesapja, 
és a feleségével Annával él együtt egy ren
dezett, modern, tágas lakásban. Andreas 
és Anna gyereke meghal, a kétségbeesett 
apa pedig kicseréli a teljesen belőtten alvó 
pár gyerekét a sajátjára.

Az innen kibontakozó, tovább fejlődő 
cselekmény erkölcsi dilemmák sorozatát 
alakítja ki, amelyekben nem csak a sze
replőknek, de a nézőnek is nehezére esik 
a tájékozódás. A felelősség és a gondosko
dás kérdésének társadalmi és jogi kódolt - 
ságát és annak tehetetlenségét mutat
ja az a kiinduló helyzet, hogy a hatóságok 
képtelenek bármit is tenni egy, a saját 
exkrementumában a fürdőszoba padló
ján fetrengő csecsemőért, mivel nem esik 
olyan jogi kategóriába (nem beteg, illetve

nem mutatja konkrét bántalmazás jeleit), 
amely indokolttá tenné a szülőktől való 
eltávolítását.

A jogi nyelv ilyetén impotenciájának érzé
kelése és természetesen a végtelen zavaro
dottságából, megtörtségéből fakadó indulat 
vezeti Andreast a gyerekek kicserélésére. 
És annak ellenére, hogy a későbbiekben is 
érezhetően az igazságtétel, Sofus megmen
tése valójában csak egyfajta önigazolást cé
loz, értelmezhetővé, jogossá akarja tenni sa
ját maga számára az ösztönös cselekvést. A 
film retorikájának bravúrja, hogy ebben a 
pillanatban Andreas érvelése mindezek el
lenére saját helyzetét, érzelmi állapotát te
kintetbe véve jogosnak vagy legalábbis ért
hetőnek tűnik, mert végső soron egyfajta 
igazságosságot céloz meg. („Nem igazsá
gos, hogy mi elveszítjük Alexandert, ők meg 
tönkreteszik őt” [ti. Sofust], mondja.)

Ezzel párhuzamosan, amikor Sanne rá
eszmél gyermeke halálára, legalább olyan 
fájdalmat él át, mint Alexander édesany
ja, és nagyon különleges az, hogy a kábí
tószer hatása alól ébredt anya mégis el
ső perctől úgy érzi: ez nem az ő gyereke, 
az ő gyereke él, ez pedig olyan megkérdő
jelezhetetlen, morálon túli elemi kapcsola
tot mutat, amibe jogtalanul avatkozik be 
egy önbíráskodó rendőr. Andreas érvelésé
vel szemben áll az ő ijedtsége és fájdalma, 
az, ahogyan próbálja elmagyarázni magá
nak, hogy mégis megérdemelte a gyerekét. 
Saját hibáit tudatosítja, egy tipikusan kí
vülről ráerőltetett kifejezéssel jellemzi vi
szonyulását, rossz anyának gondolja ma
gát, de mindvégig fenntartja, hogy semmi 
rosszat nem akart a gyerekének, és sosem 
bántotta. Az ő álláspontjára a film és a 
szereplők rendszere már korábban ráerő
sít, amikor is a testi bántalmazás nyomait 
az arcán viselve próbálja megetetni a kis
babát, de Tristan erőszakkal állítja meg 
ebben és szintén erőszakkal kábítószert 
fecskendez az ágyékába.

A két család kontrasztja során nyil
ván van egy erős és nem figyelmen kívül 
hagyható különbség a társadalmi hely
zetek terén, ez képileg főként az élettér, 
életszínvonal bemutatásával jelenítődik 
meg. Nagyon erős kép például, ahogyan 
Andreas a házkutatás után hazatér a szét
vert, kaotikus, mocskos lakásból, és az 
egész udvart és házat körülölelő karácso
nyi díszkivilágítást megigazítja.

Részben az eltérő társadalmi csopor
tokhoz való tartozásuk, részben pedig az, 
hogy a konfliktusban részt vevő alakok 
valamilyen általánosabb, sztereotipizált 
kategória megjelenítőivé válnak (felső kö
zéposztály, rendőrség, kábítószerfüggők) 
magában hordozza a didaxis veszélyét, 
azt, hogy a két fél bűnei és értékei valami
lyen hierarchiába vagy valódi érték-álér- 
ték dichotómiába rendeződjenek. Ezt a ve
szélyt megfelelően kezeli a film, egyrészt 
azáltal, hogy nincsenek teljesen kidolgo
zott, lekerekített, kész jellemek, így a vá
gás folyamatosan felcseréli a szerepeket, 
megszünteti az állandó bűnös és állan
dó áldozat megkülönböztetésének lehető
ségét. Másrészt pedig -  ahogyan fent már 
utaltam rá — a film valamifajta polifóniára 
ad lehetőséget, arra, hogy a szereplőknek, 
bármilyen kiszolgáltatottak, elkeseredet
tek is, saját szólamuk legyen, aktuális 
helyzetükre reflektálva kifejeznek egy sa
ját, sajátos látásmódot, amelyet egy másik 
szólam nem fed el, nem érvénytelenít, eset
leg újraértelmez, megvilágít. Ami ugyan
ennyire fontos, hogy ezek a szólamok nem 
rendelődnek alá valamilyen írói vagy ren
dezői célelvűségnek, nem valamilyen, az 
alkotó által egyetemes igazságnak tekin
tett konklúzió premisszái, még úgy sem, 
hogy a kialakult helyzethez képest happy 
enddel zárul a történet. Annál is inkább, 
mert a legutolsó szereplői megnyilatkozás 
végtelenül ironikus és sokértelmű.

Azt a törekvést, hogy valódi téttel bí
ró, dogmatizmusnak ellenálló etikai vitát 
lássunk, szolgálja az is, hogy a két, erősen 
szembeállított család mellett más család- 
modellek is felsejlenek, amelyek nem azo
nosíthatóak egyikkel se, de mégis tartoz
nak valamelyikhez, ezáltal az adott család 
értékrendjének homogenitását is megkér
dőjelezi.

Külön említésre és elismerésre méltó az 
a technikai megoldás, ahogyan a vágó a 
két párhuzamos, független történet között 
megteremti az átjárást, éppen a metszés
pontok képi, motívumbeli és hangzó szín- 
reviteleinek egymásmellettiségével, egy
idejűségével.

Az egész eseménysort keretezi és szer
vezőelvet kölcsönöz számára a víz motívu
ma, amely többféle szerepben is feltűnik, 
kezdve az események szerves részét képe
ző, „cselekvő” megjelenésétől az érzéki ta
pasztalatként feltűnő díszleten át egészen 
a szimbolikus jelentésrétegekig. Annak el
lenére pedig, hogy a víz motívuma ilyen 
változatos szerepekben fordul elő a törté
net különböző pontjain, a film logikáján 
belül mégsem nyújt valamilyen egyetemes 
megtisztulást. Esetleg megtisztulásokat.

Második esély (En chance til/A 
Second Chance), színes, dán-svéd film, 
102 perc, 2014. R en d ező : Susanne Bier. 
F o rg a tó k ö y v ír ó : Anders Thomas Jensen. 
O p era to r: Michael Snyman. Vágó: 
Pernille Bech Christensen. Z ene: Johan 
Söderqvist. S z e r e p lő k : Nikolaj Coster- 
Waldau, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie 
Kaas, Thomas Bo Larsen, Maria Bonnevie, 
Peter Haber.
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A zsarnok, 
a kutya és 
a csőcselék
Hajdanán március közepe táján (többek 

között a gyengéknek biztonságot nyújtó) 
Izisz istennő ünnepét ülték a rómaiak (is), 
de jó ideje már, hogy március idusán nem 
az egyiptomi istenanya merül fel a habok
ból (Apuleius Az aranyszamár című művé
ben ennek igen szép leírását találjuk), és 
inkább az jut eszünkbe: ilyenkor kell, szo
kás zsarnokot ölni, vagy, ha nincs kezünk 
ügyében: keresni és — találni. Ha nem ta
lálunk mást, legyen a neve: Julius Caesar.

Silviu Purcărete legújabb kolozsvári 
rendezése erről is szól, hogy bárkit zsar
noknak lehet tekinteni, még egy békeidő- 
ben kutyáját békésen simogató sikeres 
hadvezért is.

Az első jelenetek után azonban nem 
a zsarnokság jut eszembe, hanem Vlad 
Mugur megjegyzése arról, hogy szíve sze
rint a Hamletben (a rendezői életművet 
lezáró kolozsvári rendezésben) Horatio 
helyett inkább egy kutyát szerepeltetett 
volna. Bár mégsem tette meg, azóta is 
eszembe jut e mondat, hiszen az egyik leg
ismertebb Shakespeare-drámát értelmezi 
általa, különösen Horatio alakját.

Ezért tartom meghatározónak a Purcá- 
rete-rendezésben a kutya szerepeltetését, 
mert úgy sejtem, valamiféle nagyon is so
katmondó hiányra figyelmeztet, a hiányra, 
ami az egész színházról, az éppen látott 
előadásról, a rendező színházi látásmódjá
ról is elmond valami fontosat.

A kutya mint szereplő megjelenése 
ugyanis a színházi lét és színháziasság 
kettősségére, a természetességre, rea
lizmusra, és az elemeltségre, a stilizált 
beszédmódra egyaránt figyelmeztet, és 
arra, hogy Purcărete mostani rendezése 
igencsak eltér attól a színpadi látvány

jelenet az előadásból. Fotó: Biró István

ra fokozottan építő színházi beszédmód
tól, ami példának okáért a Gargantua és 
Pantagruel sajátja volt.

Tompa Gábor kolozsvári rendezéseit néz
ve is tapasztalhattunk egy adott pillanat
ban hasonló, általam radikálisnak érzett 
váltást, elég ha csak arra gondolok, hogy 
példának okáért A kopasz énekesnő vagy a 
Troillus és Cressida látványvilágához ké
pest mennyire más, csupán egyetlen, radi
kális képi motívmra, gesztusra épít Tompa, 
amikor a torreádorjelmezt behozza A mi
zantrópba, vagy arra, ahogy a Károlyban 
egy röpke pillanatra felvillantja a vérvörös 
színekben tündöklő pokoli túlvilágot.

A Iulius Caesar egy ilyen (a korábbiakhoz 
viszonyítva) leegyszerűsített képi világot 
hoz elénk, miközben a világ teátrális voltá
ról sem feledkezik meg. Mert a közönség, a 
nézőtér is hangsúlyos része az előadásnak, 
a karzaton, a színpad előtt, az első sor előt
ti sávban is játszanak a színészek — jelez
ve, hogy az igazi dráma a nézőtéren, „a nép 
körében” zajlik, mintegy tükreként annak 
a nézőseregnek, népnek, amely valahol a 
színpad hátsó terében, a leeresztett vasfüg
göny mögött helyezkedik el — láthatatlanul.

Ez a láthatatlan közönség azonban 
nagyon is jelenvaló része az előadásnak, 
mert azt tulajdonképpen a láthatatlan 
nézőtéren (a vasfüggöny mögött) lezajlott 
események indítják el, ahonnan Caesar 
(Bogdán Zsolt) viharverten, vérző orral ér
kezik. Ez a pillanat már előre vetíthetné a 
címszereplő végzetét, de nem tudjuk, hogy 
mindennek mekkora súlya van — hiszen mi 
a látható nézőtéren, a kulisszák mögött va
gyunk. Végül, később, ahogy ezt már meg
szokhattuk a jelenlegi politikai élettől is, 
minden a kulisszák mögött dől el.

Szemünk láttára, tehát a kulisszák mö
gött kezdődik el az előadás, a nyitójelenet
ben mintha csak „egy színházi előadásra 
készülve” jelennek meg a szereplők, és e 
kulisszákmögöttiség a továbbiakban is 
visszatérő motívummá alakul. Caesar egy 
színházi öltözőasztal előtt ül, mereven nézi 
annak tükrét akkor is, amikor kutyája már 
hosszú ideje nyüszít, veszélyt sejtve. Az ösz- 
szeesküvés már zajlik a tükröt néző „zsar
nok” háta mögött, látjuk mi is a készülő
dést, de a veszély még nem tűnik elkerülhe
tetlennek. Csak akkor döbbenünk rá, hogy 
itt az eseményeket már nem lehet vissza
fordítani, amikor Caesar egy döglött kutya 
„élethű” tetemével jelenik meg a színpadon.

A „következő” pillanatban már el is ju
tunk a zsarnokölés nagyjelenetéhez -  nem 
látjuk Caesar arcát, háttal fordul felénk, 
miközben a láthatatlan nézőtér felé tekint. 
A zsarnokölés momentuma azonban nem 
kap elég súlyt az előadásban, és ennek 
semmiképp sem a jelenet képi megkompo- 
náltsága az oka. Szép, látványos jelenettel 
van dolgunk (akárcsak később, Brutus 
megölésekor), amit nehéz elhinni, az az, 
hogy mindez tényleg megtörténhet. Mert 
nem érezni az azt megelőző jelenetekből, 
hogy itt tényleg vérre megy a játék -  pon
tosabban: egészen a zsarnokölés jelenetéig 
úgy tűnik, hogy mindez csak játék.

Nem látunk nagy, erős cselszövőket, in
kább a cselszövő típus B-kategóriás változa
tát. Nem keletkeznek igazán drámai mély
séggel bíró, tragédiába illő helyzetek. Már 
nem olyan időket élünk, amikor profi ál
lamférfiak végeznek egymással. Purcărete 
a csőcselék cselszövését mutatja nekünk, de

‘TJÍ'Em 'K llA Í
e döntésnek következményei vannak a sze
repek színészi megformálásában is.

A rendező nem engedi, hogy színészi 
„nagyjelenetek” bontakozzanak ki a játék
térben, a nagy temetési beszédek esőbe, cső
cselékbe fúlnak, idézőjelek közé zuhannak.

Mert az előadás az ideiglenességnek, a 
folyamatosan változó látszatnak (ha úgy 
tetszik: Izisz fátylának) a nem-realitását 
mutatja meg nekünk.

A káosz által uralt világban nincsenek 
már értékek, amelyekhez viszonyulni le
hetne, nincs jó és rossz, csak zsarnok 1, 
zsarnok 2 (de ez is kisbetűvel). A színpadi 
történések nem a Nagy Történet Jelentős 
Momentumát mutatják fel, hanem a közép
pont és értékhorizont nélküli kis világtör
ténet egyik szeletét, azt látjuk, ami tegnap, 
ma és holnap is megtörténik. Az ugyanaz 
posványos, ponyvaregénybe illő világát.

A színész, ebben a Purcărete által rende
zett előadásban, a rendezői koncepció szerint: 
elsősorban vergődő test, másikat gyilkoló 
állat, aki képtelen igazi mondatokra, igazi, 
mély cselekvésekre — csak tömegként van 
mélysége, jelentése, gyilkolni, élni csak tö
megként képes -  a nem-hősők szerepét nem
színészek játsszák el a nem-tragédiában. És 
Purcărete végig figyel arra, hogy fenntartsa 
e nem-tragédia értelmezési feszültségét.

Az előadás, amely már nem a „drámai 
megtörténés”, hanem a színházi előadás 
mint esszé hagyományára épül, a drámai 
feszültséget nem a színpadra, de a nézői 
értelmezés elmebéli színpadára helyezi -  a 
feszültségnek itt kell létrejönni.

A fenti konvenciónak és koncepciónak 
azonban nem minden színész tesz mara
déktalanul eleget. Bogdán Zsolt némasága, 
ahogy a tükröt nézi, Viola Gábor egy más
fajta Brutust idéző gesztusai, Bács Miklós 
tekintetének Marcus Antoniushoz méltó 
villanása jelzi, hogy az előadás egy nem
esszé típusú előadás irányába is bátran el
mozdulhatott volna.

A láthatatlan nézősereg, a vasfüggöny 
mögött uralkodó káosz és csőcselék vilá
ga okán azonban ez a valóság tárul elénk, 
Izisz és misztériumok nélkül. Egy olyan 
(kutya)világot látunk, amely inkább a 
ponyva világa, de nélkülözi Guy Ritchie 
filmjének, a Ravasz, az agy és a két füstöl
gő puskacsőnek oly üdítőleg ható humorát. 
Purcărete a csőcselék világának valóságát 
kegyetlenül és leplezetlenül mutatja meg, 
ha ezt a szót: valóság -  még egyáltalán le 
lehet írni idézőjelek nélkül.

K o lo z sv á r i Á lla m i M a g y a r  S z ín h á z .
William Shakespeare: Iulius Caesar. R e n 
dező: Silviu Purcărete. S z e r e p lő k : Bog
dán Zsolt, Bács Miklós, Viola Gábor, Bállá 
Szabolcs, Kató Emőke, Györgyjakab Eni
kő, Albert Csilla, Bodolai Balázs, Dimény 
Áron, Váta Loránd, Kántor Melinda, Far
kas Loránd, Fogarasi Alpár, Keresztes 
Sándor, Laczkó Vass Róbert, Szűcs Ervin, 
Platz János. D ra m a tu rg : Visky And
rás, d ís z le t -  é s  je le m e z te r v e z ő :  Dragoş 
Buhagiar, z e n e sz e r ző :  Vasile Şirli, r e n 
d e z ő a s s z is z te n s :  Albu István, a  d r a 
m a tu r g  m u n k a tá r sa : Biró Réka, v id eó :  
Cristian Pascariu, k o r r e p e tito r :  Horváth 
Zoltán, ü g y e lő : Böjthe Pál, Györffy Zsolt.
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KIRÁLY FARKAS

A lábjegyzeteit 
metálmítosz
Ha a gyermeked azt mondja, hogy az el

beszélő költemény unalmas és avítt műfaj, 
akkor: 1. nincs veszve minden, mert tudja, 
hogy mit jelent az avítt, 2. nyomd a kezébe 
a Titántorkú Sámsont: meg fogja érteni az e.
k. lényegét.

Toldi Miklós története, ahogyan azt 
Arany János utolérhetetlenül megírta, ko
rábban már ütközőpályára került a rock
zenével: Szarka Gyula, a Ghymes együttes 
alapítója 2012-ben előállt a Toldi -  zenés köl
temény1 című produkcióval, ami majdnem 
rockopera, illetve egy zeneileg keményebb 
egylet (ahogyan Dobai Bálint, írásunk 
tárgyának szerzője nevezné), az Arany
balladákat megzenésítő Dalriada2 is tervez
te a Toldi megzenésítését.

Sámson neve pedig sok helyen felbukkan 
a hard rock/heavy metal történetében, hogy 
csak az 1977-es alapítású brit Samson ban
dát, a NWBHM3 egyik jelentős csapatát em
lítsem -  ennek még lesz egy kevés szerepe a 
történetben. (A Neoton Família az általam 
most használt térképen nem szerepel.)

A háromszög teljessé tételéhez az hiány
zott, hogy Toldi Miklós és Sámson is valami
féle szinergikus kapcsolatba kerüljön, még 
ha csupán csak egy elbeszélő költeményben. 
Megtörtént. Tulajdonképpen jól.

Dobai Bálint derekasan ötvözte Sámson 
ókori történetét a középkori Toldi Miklós- 
sztorinak Arany János romantikája for
mázta változatával meg a heavy metál (így!) 
hiperbolikus fogalmazásmódjával. Az ered
mény egy többnyire pörgős, a dús lábjegyze
telésnek köszönhetően az előzményeket nem 
ismerők számára is teljességében befogad
ható, egy nap alatt kényelmesen magunké
vá tehető epika. Amúgy, ha már belekötöt
tem a heavy metál írásmódba, lássuk, mivel 
magyarázza a nyelvtanilag legrosszabb vá
lasztást a szerző az 1. számú lábjegyzetben: 
„Megjegyzendő, hogy a heavy metál magyar 
helyesírása -  magához a műfajhoz hasonlóan 
-  vitatott (heavy metal, heavymetal, heavy 
metál, sőt hevi metál). A vitát nem lezáran
dó, kizárólag esztétikai szempontok okán je
len műben a heavy metál formula fordul elő.” 
Különben rontana a ritmuson, világos.

Arany Toldiját4 elsősorban a költemény 
felépítése és a versforma idézi fel. A kötet 
egy Intróból (ez megfelelne az Előhangnak), 
22 Verse-ből (szemben a Toldi 12 énekével), 
valamint egy Outróból, azaz kivezetőből, 
utóhangból áll (ez utóbbihoz hasonló kódája

a Toldinak nincs). A versek előtt a Toldiban 
szereplő Ilosvai Selymes Péter-sorpárokra 
emlékeztető kis idézetek kaptak helyet, kü
lönféle rockegyüttesektől -  Iron Maiden, 
Metallica, System of a Dawn, Guano Apes, 
ZZ Top, Helloween, Aerosmith, Nirvana, 
Tankcsapda és Pokolgép —, továbbá olvasha
tunk egy-egy egy Milton-, Arany János- és 
Backstreet Boys-idézetet is. Hogy az utóbbi 
extrakontextuális entitás miért került be a 
műbe egy ’tell me why’ erejéig? Hogy előre
vetítse Sámson átalakulását Eric Piaffá -  
különlegesen rafinált szerzői megoldás ez.

Továbbá a versforma felező tizenkettes, 
ahogy az előzményé is — és szint’ oly meste
rien kidolgozott is. Dobai bizonyára nem egy
szer olvasta végig a Toldi-trilógiát -  ezt ab
ból gyanítom, hogy a Titántorkú Sámson 
szövege egy az egyben adja a Toldi lükteté
sét, jó a cezúra, nincs szótagszámhiba — bár 
eleinte zavaró, hogy az autó szóban az au dif
tongust a szerző egy magánhangzónak te
kinti -, és a páros rímek is pompásan pasz- 
szolnak:

„Hősünk dudorászik egy kis Metallicát, 
de hangja a tömeg zaján nem hallik át, 
s mikor minden arcra már egy pofont rá

kent,
akkor tart a dalban ott, hogy „die by my 

hand”
időnként pedig a megoldásai egyszerűen 

hanyatt vágják az olvasót, például ez: 
„Megszólal az egyik, nagyon határozott, 
kezében még szárad a friss határozat.” 
vagy ez:

Csökönyös kis barom! Lehetnék a 
groupie-d,

aranyhalad, amit etetsz, mint a guppit.” 
és még sorolhatnám. De a Toldi szövegsze

rűen is bevillan egy-egy szókapcsolat szint
jén, először rögtön a mű első két sorában: 

„É g a  szülőágyon egy szépasszony arca, 
kövér páracseppek le g e lé sz n e k  ra jta .” 

(Titántorkú...) 
vö.:
„É g a  napmelegtől a kopár szik sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak le g e lé sz n e k  ra j

ta ” (Toldi)
Az eposz története már inkább Sámson 

bibliai történetének remake-je, az élet elfe- 
csérlésének a példázata, avagy, ahogy metál 
környezetben mondanák, The Rise and Fali 
ofTitanthroat, magyarán Titántorkú felemel
kedése és bukása. Vigyázat, spojlerveszély!

Sámson, mint az hamar kiderül, fizikumát 
tekintve a Feláldozhatok (The Expendables) 
mindhárom része hőseinek összevont erejével 
bír, gitár- és énektudása pedig felülmúlja a 
’85-ös Hear N’ Aid összes résztvevője egyesí
tett tehetségét.5 Megvéd egy csövest, megver
ve annak támadóit, néhány maffiózóporonty 
suhancot. Persze üldözni kezdik, ő menekül, 
közben medvével hajigái, városról városra 
motorozva zenél kicsi pénzért, és szelektíven 
gyűjti a fémhulladékot. Elkapják a maffiózók, 
de aztán mégsem, nem kapja el a CIA, de az
tán mégis. Jóakarója menedzselni kezdi, zene
kart alapít, kincses Kolozsváron Orrbányászó 
Kanyewesttel is megismerkednek, aztán kon- 
certkörútra indulnak, Battonyától a Sziget 
fesztiválig vezet az útjuk. Sámson itt szétor
dítja a színpadokat, fellép a Tankcsapdával és 
végül az Iron Maidennel. A Maiden énekese, 
Bruce Dickinson sajátszájúlag invitálja: re
püljön velük New Yorkba, fellépni -  hoppá, 
hát nem Dickinson volt egykoron a korábban 
említett Samson együttes énekese? Micsoda 
összefüggések...

Sámson történetének íve itt már majd
nem a csúcson van, még egy nagy sikeres 
kaland vár rá, azután pedig, a küldetését 
fel nem adó CIA-ügynök -  kinek neve termé
szetesen Delila -  mesterkedésének eredmé
nyeképpen, leszálló ágba vált. De, az eredeti

Sámson-történet végkifejletéhez hasonlóan, 
Titántorkú rocksztárunk is egyedi, erejéhez 
(erőihez) méltó módon végzi.

Nehezemre esik eldönteni, hogy ez egy vic
ces epika, vagy éppen fordítva: egy epikus 
vicc. Inkább az utóbbi: egy sok munkával, 
igen-igen jól kidolgozott vicc — valószínűleg 
a modoros lábjegyzetelés is az oka e benyo
másomnak, bár ez sem előzmény nélküli: a 
Toldit is lábjegyzetelik manapság, hiszen mi 
van akkor, ha ösztövér kútágas, hórihorgas 
gémmel mélyen néz a kútba s benne vizet ké
mei? Persze mindkét olvasata működőképes, 
alkat és hangulat kérdése, hogy az olvasó mi
ként közelíti meg a művet. Ugyanígy nem 
tudom teljesen komolyan venni az énekek/ 
versek előtti idézeteket sem, hiszen míg a 
Toldiban az Ilosvai-szövegeknek van karak
terük, addig a Titántorkú Sámson felvezető 
szövegecskéi sokszor három-négyszavasak, 
ami enyhén szólva kevés -  úgy gondolom, 
hogy Dobai Bálintnak (még) mélyebb és ala
posabb kutatást kellett volna folytatnia a 
metálzene bugyraiban, akkor hosszúcskább 
titáni idézeteket tudott volna elhelyezni a köl
teményben. Esetleg az újításokat leghama
rabb alkalmazó irodalmi termékekből, azaz 
a gyermekkönyvekből inspirálódva az idéze- 
tecskék mellé be lehetett volna illeszteni egy- 
egy QR-kódot, amit olvasás közben használ
va az olvasó egyszerre kerülhetne egy fokkal 
előrébb a titántorkúi életérzés átélésében, va
lamint az idézett szavak eredeti kontextusá
nak feltérképezésében. Milyen az élet: valaki 
el is készítette a Titántorkú Sámson lejátszá
si listát a népszerű videómegosztón, ezt mu
száj a cikkhez mellékelnem.6

És azt sem értem, hogy miképpen lehet 
egy ilyen terjedelmű eposzt megalkotni úgy, 
hogy egyszer sem szerepel benne ez a szó: 
Lemmy -  az ilyesmi felszínességre vall, eb
ben többen is egyetértenek. Komolyan.

Végül pedig illene összevetnem e szö
veget a szerző korábbi verseskötetével. De 
nem látom értelmét: a Titántorkú összevet - 
hetetlen a Toldin és átiratain, valamint a 
Biblia vonatkozó részein kívül bármi más
sal. Mindenesetre kíváncsi lennék egy János 
vitéz metálértelmezésre, azzal már össze le
hetne hasonlítani — s ha Dobai Bálint írná 
azt is, biz’isten elolvasnám.

D ob ai B á lin t: T itá n to rk ú  S ám son . 
O rp h eu sz  K iadó, B u d a p est, 2014.
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Eurüdiké beszél Akinek nincs, annak is legyen
R a d n ó ti M ik ló sn é  G yar

m ati F an n i: N a p ló  1935-1946.
S. a. r. F eren cz  G yőző, N agy  
Z sejke. J a ffa , 2 0 1 4 ,1—II.

A következő néhány banális szó 
Gyarmati Fanni naplójáról egy
értelmű. Átlátszani. Rá mutatni. 
Hallgatni, beszéltetni. Ha hetven 
évnyi csend közben, után és dacá
ra maga gondoskodott a 14 füzet
be gyorsírással jegyzett, 1319 gé
pelt oldalt kitevő -  hol naponta, 
hol retrospektive készített — szö
veg minél tisztázottabb hátraha
gyásáról, engedélyezte kiadását. 
Ez a tény csökkenti a szíveket és 
veséket feltáró műfaj, az olvasói 
kandiság fölött érzett bűntudatot.

Nem egy fiatal nőről van szó, 
hanem neki — aki Radnóti Miklós 
felesége, lány, nagynéni, tanár
nő -  vannak most szavai. „Valami 
üresség kell ahhoz, hogy ilyen ex
hibicionizmussal vigasztalódjék 
az ember, mint a naplóírás” -  ír
ja az, akinek a „dús, gyönyörű” 
estékből kevés jut. Tizenegyedik 
házassági évfordulóján, 1946-ban 
félje újratemetését intézi az ak
kor harmincnégy éves Gyarmati 
Fanni. „Örök társa” a vágyott és 
szeretett, istenségként („olyan 
tiszta és ragyogó belül”), gótikus 
kezűként, „egyetlen zugaként és 
otthonaként, szabadságaként” 
megélt Miknek. „Mindennél, 
mindennél fontosabb az, ami őér
te való”: a költőről szóló líra a buz
dítására vezetett, vele kezdett és 
végzett, őt megszólító és körülve
vő napló. A társ tehetségével való 
sáfárkodás felelőssége szól végig 
a lapokról, a szülők, árva unoka
húg, állatok, Európa iránt érzett

‘JÜLSZÖV-LQ

RADNÓTI MIKLÓSNÉ 
GYARMATI FANNI

Napló
1935-1946

felelősséggel és megtett tettekkel 
együtt. Miközben „a magam sor
sa igazán nem érdekes”.

Irodalomelméleti, -történe
ti mozzanatok egy, a literátori 
körökhöz „rokoni alapon” sorolt 
ihletőtői és bírálótól — szerep
lők: például József Attila, [Sík] 
„Sándor atyánk”, helyzetek
ben: kávéházban és sípályán. 
Történelem egy tanútól. Útirajz 
egy Párizst ünneplő budapesti
től. Testtapasztalatok egy bán
talmazott, „fogamzásra szemér
metlenül szomjas szervezettől”. 
Érzések egy érzőtől. Vallomása 
egy gyermekvállalástól meg
fosztott, „szép szabályos polgá
ri” anyaságra, asszonymódra is 
vágyónak. Istent keresés. Az író 
számára egykor mind valóság.

„Újvilágvárók vagyunk, és mi
lyen fegyelmezettek és jót aka
rók”, írja Gyarmati Fanni, „kőke
mény röghöz” hasonló életében. 
Naplója, recenzenstől ismert ré
szeiben is, belülről mutatja a kí
vülről „bámult teljességet”, me
lyet a hitvestársak ketten 
megéltek. A szöveg most olvasha
tó. A világháborúban Orpheusz 
mellett az Akropoliszért is aggó
dó, a magányban néma Eurüdiké 
most beszél.

K ónya Z oltán: L élek  a z  is 
k o lá b a n . P ro b lé m á k  és e rő 
fo rrá so k  A -Z . K olozsvár, 
K o ru n k -K o m p -P ress , 2014.

A címében jelzett lexikon- 
szócikkszerű, tárgyilagos tu
dományosságot a szubjektív 
tapasztalatok feltárásának ál
dásaival, erejével ötvözi Kónya 
Zoltán gyermekorvos, családtera
peuta kézikönyvében, mely har
minchárom gyermek- és kamasz
kori lelki, viselkedési, kapcsolati 
problémát, illetve a szülők, ta
nárok ezekre adható pozitív vá
laszait tárgyalja. Előbbiek egy 
pedagógusok és iskolapszicholó
gusok bevonásával készített ku
tatás nyomán a leggyakoribbnak, 
szembenézésre, enyhítésre érett
nek tűnnek. A vizsgálat kontex
tusán túli érvényükről a nemzet
közi szakirodalmi hivatkozások 
tanúskodnak, melyekkel a szer
ző (modern médiumokra is) „kö
rültekintő”, szintetizáló, világos 
gondolatmenetét kiegészíti.

A problémák az alvással kap
csolatos nehézségektől a zak
latásig sorakoznak. Vannak 
köztük ma sűrűn regisztrált, 
majdhogynem „divatosnak” ér
zékelt jelenségek (figyelemhiány 
és hiperaktivitás, képernyők 
vagy kiégés). Eufemizmusoktól 
mentes tárgyalásban kerülnek 
elő kényes, tabusított bajok: az 
elhanyagolt gyermekek kérdése, 
homofóbia, unalom. Mindezek 
közös tényezője az iskolához kö
tődésük vagy közvetlenül (példá
ul az iskolafóbiáé), vagy azért, 
mert a megelőzésben és orvos
lásban pedagógusnak és kor- 
társcsoportnak nagy szerep jut.

A szerző ugyanakkor a rend
szerszemléletet hangsúlyozza, 
mely egyes izolált problémák he-

LÉLEK
AZ ISKOLÁBAN

lyett a család-gyermek-iskola- 
tanügyi rendszer, sőt globális 
folyamatok kapcsolatrendsze
rét állítja fókuszba, és a megol
dásokat is valamennyi szinten, 
egyénítve keresi — és mindig ke
res megoldásokat. Vizsgálati 
szempontrendszerének árnyalt
sága kiválóan példázza ezt a 
felfogást. A társadalmi dis
kurzusok nyomon követése, a 
medikalizálás vagy a „kedvelt 
feltételezések” tudatosítása, a 
nyelvben konstruált jelentések 
leleplezése maga is fontos, előre
vivő. Ahogy ezt szolgálja az erő
források -  nemtudás, a gyerek 
(!), szeretet (az elfogulatlanságot 
példázandó nem egy teológus, 
hanem egy biológus meghatáro
zásában), a szerző metaforájával 
a „kicsi”, „vézna”, de sárkányt 
győző hősök -  taglalása.

Kulcsszavak E-T: értelmes 
iskolai jelenlét, gyerek, hasznos 
apró tanácsok (pl. a könnyen ol
vasható betűtípusokról), lélek, 
rádöbbentés (a tévécsatornák 
kiválasztásakor is az „akinek 
nincs, attól még azt is elveszik, 
amije van” elv érvényesül), szü
lő, tanár. Reménykeltő könyv.

MOLNÁR ZSÓFIA
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EN M O N D TA M . 
KO M A. HOGY...

Király Farkasnak

FIGYELJ. KOMA.
A HÁTSÓ FÉKLÁMPÁD IS  

c s a k  P i s l á k o l !

TUDOD. HOGY 
KIVEL SZÓRAKOZZ

DE KOMOLYAN 
M ON D OM ...

ES s ik e r ü l t  m e g e g y e z n e m

VELÜK. NEM IS FIZETTEM 
OLYAN SOKAT

t e  t u d o d , k o m a

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Arról, hogy a tetszés 
is tanulandó
Vannak olyan önjelölt, de feltétlenül 

becsülendő apostolai az úgynevezett ko
molyzenének, akik — ahogyan valamire
való apostoloktól elvárható -  a meggyő
zés, ráhangolás, megszerettetés útján 
igyekeznek az esztétikum- és értékel
vű zenei kultúrát terjeszteni. Lássuk be, 
nem örvendenek osztatlan népszerűség
nek. Mert hát az a zene, amelyet ők len
getnek lobogóként, csöppet sem hason
lít ahhoz, amit egy igen jelentős többség 
zenén ért, illetve amit ismer. Nem kétsé
ges, hogy százezer szám vannak olyanok, 
akik zenén pontosan és kizárólag azt ér
tik, amit az erre szakosodott tévécsator
nákon a leggyakrabban ismételgetnek, és 
aminek éppen ma a legnagyobb a nézett
sége a jutyubon.

Szóval vannak egyfelől a zene hitté
rítői, és vannak másfelől a kiszemel
tek, akiket „téríteni” volna jó. De mi
nek is a térítés egy ilyen anarchikus 
demokráciásdiba merült társaságban, 
ahol a jelek szerint minden úgy van jól, 
ahogy ki-ki elfogadja, legyen mégoly fü- 
letlen vagy agyatlan is a dolog?! A térí
tés azért van, mert az értékek -  így az 
esztétikailag megalapozható zenei ér
tékek is — reprodukálni és fenntartani 
vágyják magukat; és mindazokat, akik
nek erre antennájuk van, viszonylag 
könnyen meg is tudják győzni önérték 
voltukról -  ami, ugyebár, az értékek ma
gasrendűi közé tartozik. Akik „téríteni” 
akarnak, azok lelkesedésből és meggyő

ződésből teszik, alig tapad ehhez a misz- 
sziós szándékhoz bármi egyéb, a piszkos 
anyagiak a legkevésbé. A dolog nehézsé
gét nem is annyira a közegellenállás je
lenti, vagyis nem az, hogy a meggyőzen- 
dők körömszakadtukig ragaszkodnak 
a csoportkonformizmus alaphelyzeté
hez, ahhoz tudniillik, hogy a tetszésben 
is mindig a túlnyomó többség, illetve a 
legközelebb állók szokásaihoz igazodja
nak. Szóval nem ez a legproblematiku
sabb tényező, hanem az, hogy nem lehet 
őket egyszerűen egy-két értelmes zene- 
hallgatással meggyőzni. Az értékes ze
nei anyag „önmagáért beszél” ugyan, ez 
a beszéd azonban szintúgy megtanulan
dó. A muzikalitás tudományos vizsgálói
-  közöttük nem utolsósorban az agyku
tatók -  egyértelműen megállapították, 
hogy egy zene másképp tetszik egy „ze
nén nevelt” hallgatónak, mint egy a zö
rejvilágba belemerült, de nyitott érdek
lődésű beavatatlannak, aki egészen más 
jegyekre, „alkatrészekre”, események
re, folyamatokra fog felfigyelni. Lehet, 
hogy tetszik neki -  pontosabban: nincs 
ellenére, talál benne valamit, akár még 
szépnek is tarthatja - ,  de a zeneélvezeti 
összaspektus egészen más, mint annál, 
aki számos hosszú éven át ezt a fajta ze
nét ismerte meg és hallgatta rendszere
sen.

De még „azok se tudnak klasszi
kus zenét hallgatni, akik szeretnek”
— mondta egy nemrég megjelent in

terjúban a zeneszerző Hollós Máté (a 
Hungaroton Music Zrt. vezérigazgatója, 
a Magyar Zeneszerzők Egyesületének 
elnöke). Az interjúban persze finomít
ja ezt a címszerűen elnagyolt blikkfan- 
got, arra utalva, hogy a gyakorlott ze
nehallgatók túlnyomó többsége is csak 
a hangzatélmények felszínén marad 
meg, a zene mélyrétegű eseményvilágá
ba alig-alig tud bepillantani. Márpedig 
ez az eszmény kizárólag olyan tuda
tos, következetes és gyakorláselvű ze
nei neveléssel érhető el, amelynek ma 
Magyarországon -  Kodály és Bartók or
szágában, tehetnénk hozzá közhelye
sen, de lényegre törően -  nyoma sem 
maradt.

Nos, ha Magyarországon nem maradt, 
akkor mit is vethetnénk egy csík- vagy 
sepsilegalsószentbenedeki ifjú hölgynek 
vagy fiatalembernek a szemére, aki a 
zenetanártalan általános iskola után a 
gimnáziumot jó esetben egy megyeköz
ponti iskolában végezte; márpedig kevés 
olyan megyeközpont van, ahol rendszer- 
szerű a filharmóniai élet és számottevő 
a komolyzenei alapozottság. Tragikus, 
sőt megfordíthatatlanságában végze
tesnek tűnik, hogy neki, nekik, tízez
reiknek semmi esélyük arra, hogy pár 
örökzölddé vagy merő csengőhanggá 
idézett Bach-, Mozart-, Beethoven- vagy 
Johann Strauss-dallamon túl megsejt
senek bármit is abból a gazdagságból, 
amelyet akár a videómegosztókról is el
érhetnének, ha valahol, valamikor va
laki -  egy apostol -  megérintette volna 
őket.

JAKABFFY TAMÁS

A portré mint önismereti játék
Szeptember 25. és október 18. között a kolozsvári Művé

szeti Múzeum emeleti termei Valovits László portrégalériájá
vá változtak át. Az egykori palota falairól egyházi elöljárók, 
irodalmi és közéleti személyiségek, zenészek, orvosok vagy 
barátok, ismerősök arca néz vissza a látogatóra.

A tárlat a művész hetvenedik születésnapja alkalmából 
nyílt, és retrospektív jellegű visszatekintést nyújt munkássá
gába. Ám Valovits László nem szorul bemutatásra a kolozsvá
ri közönség előtt: portréival gyakorta találkozni kiállításokon 
és polgári lakások falain.

Â Kolozsvári Rádiónak adott interjúban vall arról, hogy 
számára az emberi arc kimeríthetetlen forrás, élmény -  így 
ahány portré, annyi egyedi élmény gazdagítja az életművet. 
Valovits az arcot a szellemi, erkölcsi értékek hordozójaként 
értelmezi és ragadja meg: a fizionómiai hasonlóság mellett 
legfontosabbnak e szellemi tartalom ábrázolását tartja. 
Számára a portréfestészet intenzív azonosulást feltételez a 
modellel, így részben egy önismereti játékká is válik: minél 
több megoldás, arc sorakozik a műteremben, annál közelebb 
kerül a művész az emberhez, a letisztult igazságokhoz és 
mindezáltal önmagához.

Valovits László portrégalériája hivatástudatának lenyoma
ta papíron, vásznon. Az emlékezés és emlékállítás program
szerűen felvállalt feladata. Azonban a nagy személyiségeket 
megörökítő munkák mellett találkozunk sokkal spontánabb, 
intimebb, kevésbé kidolgozott portrékkal is, melyek egy kis 
frissességet, feloldottságot visznek a kiállítás anyagába.

Valovits nem csupán az emberi arc külső és belső rej
télyeit kutatja. Jellegzetes munkái a faportrék, melyek 
szintén a „portréalanyok” realisztikus ábrázolásán alap
szanak: ezek esetében a „modellbeállítás” a műteremből 
a természetbe költözik. Egyedi formavilágú, sokat meg
élt fákat örökít meg. Számára az emlékezet és az emberi 
sorsok jelképei. Bár e faportrék szuggesztív ereje gazdag 
érzelmi skálát közvetít a befogadónak, hiányzik belőlük 
az a mély drámaiság, ami a nemrég elhunyt Kusztos End
re munkáit jellemzi. Valovits faábrázolásai szintén em
beri sorsokról beszélnek, de mindvégig megőrzik eszté
tikai töltetüket: a fekete-fehér grafit- vagy szénrajzok, 
a színes ceruzával vagy éppen monotípiaként készített 
linómetszetek megőrzik a fény-árnyék játékosságát, vib
rálását, az ornamentikus formák indázását, a természet 
szépségét.

Valovits László alkotáshoz való viszonyát (Mile Lajos ko
lozsvári főkonzul megnyitóbeszédében elhangzott jellem
zésével élve) a szenvedély és hűség jellemzi: fegyelemmel, 
alázattal teli szenvedély a művészet és munka iránt; hű
ség a portré műfajával, a realisztikus ábrázolásmóddal és 
figurativitással szemben. Képei nem arra hivatottak, hogy 
formabontóan új stílust teremtsenek, hanem sokkal inkább 
arra, hogy csendes elmélyülésre késztessenek.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Decemberi évfordulók
1 -  130 éve született Döbrentei Gábor magyar író 
2 - 8 0  éve született Nicolae Labiş román költő 

200 éve halt meg Jan Potocki lengyel író
3 — 140 éve halt meg Aureliano Candido Tavares Bastos brazil író
4 -  220 éve született Thomas Carlyle skót történész

420 éve született Jean Chapelain francia filozófus 
140 éve született Rainer Maria Rilke osztrák költő

5 -  470 éve született Janus Dousa holland humanista
145 éve halt meg Alexandre Dumas francia író 
190 éve született Eugenie Marlitt német írónő 
40 éve halt meg Dinu Pillát román költő 
90 éve halt meg Wladyslaw Reymont lengyel író

6 -  270 éve született Benyák Bernát magyar író
100 éve született Gyárfás Miklós magyar író 

7 -3 0  éve halt meg Robert Graves angol író 
120 éve született Perec Markis jiddis költő 
360 éve halt meg Krzysztof Opalinski lengyel költő

8 -  110 éve született Hollós Korvin Lajos magyar költő
2080 éve született Quintus Horatius Flaccus római költő 
40 éve halt meg Thornton Wilder amerikai író

9 — 100 éve halt meg Stephen Phillips angol költő
10 — 645 éve született Guarino da Verona olasz humanista 

140 éve halt meg Toldy Ferenc magyar irodalomtörténész 
120 éve született Török Sophie magyar írónő 

1 1 -7 0  éve halt meg Asdreni albán költő
12 -  40 éve halt meg Demény Ottó magyar költő

110 éve született Vaszilij Szemjonovics Grosszmann orosz író
13 — 430 éve született Willliam Drummond skót költő

295 éve született Carlo Gozzi olasz író
14 -  220 éve született Bölöni Farkas Sándor magyar író

120 éve született Paul Eluard francia költő
15 — 100 éve született Benjámin László magyar költő
16 — 240 éve született Jane Austen angol írónő

50 éve halt meg William Somerset Maugham angol író
17 -  130 éve született Gálos Rezső magyar irodalomtörténész
18 -  440 éve halt meg Marcin Bielski lengyel író

160 éve született Jovan Hranilovic horvát költő 
30 éve halt meg Liviu Rusu román esztéta 
450 éve halt meg Benedetto Varchi olasz író

19 — 130 éve született Frank Stewart Flint angol költő
20 — 95 éve született Vánö Linna finn író
21 -  640 éve halt meg Giovanni Boccaccio olasz író

260 éve született Földi János magyar költő
22 -140  éve halt meg Kemény Zsigmond magyar író
23 -  95 éve született Aszkad Muhtar üzbég költő
24 -  195 éve született Ludwig Foglár osztrák író
25 -  120 éve halt meg Raul Pompéia brazil író
26 -  140 éve halt meg Emilio Praga olasz költő 
27-110  éve halt meg Pedro Rabelo brazil költő

430 éve halt meg Pierre de Ronsard francia költő
28 -  70 éve halt meg Theodore Dreiser amerikai író

220 éve született Fábián Gábor magyar műfordító
29 — 230 éve halt meg Johan Herman Wessel norvég költő
30 -  150 éve született Rudyard Kipling angol író
31 -  220 éve született Vasile Bob Fabian román költő

110 éve született Kellér Dezső magyar író
130 éve született Kuncz Aladár romániai magyar író
160 éve született Giovanni Pascoli olasz költő

Utak
B á r  h a  j ó  u t a t  is  v á la s z to t t á l ,  

a k k o r  is  e lü tn e k , ...
A fősorok Will Rogers fenti gondo

latának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. Fákon élő gombanemzetség. 

5. Római istennő. 9. Előadó, rövi
den. 10. Hajófar. 12. Megfelelő. 13. 
Kiütéses győzelem az ökölvívás
ban. 15. Százalék. 18. Elektronvolt, 
röviden. 19. Az egyik szülő. 21. 
Sebkötöző anyag. 22. Attól kezdve.
23. Sakkdöntetlen. 25. Rakpart, né
metül. 26. Spanyol eredetű, ritka női 
név. 27. Szajha. 29. Fogkrémmárka. 
30. Becsületszó. 32. Származás. 34. 
Árut értékesít. 35. Becézett Larion. 
36. Vállalati forma, röviden. 38. 
Szervezetet létrehozó. 40. Néma mo
zi! 41. ... Appia, ókori római út. 43. 
Olasz szerelem! 44. Szomorú, ango
lul. 45. ... tüze; fényjelenség árbo
cok tetején. 47. Helység, németül.
48. Svájci folyó. 49. Német filozófiai

író (Ludwig). 51. Lótakarmány. 52. 
A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Fed, borít. 2. Peru autójele. 3. 

Újság, folyóirat. 4. A folytatás kezdete.
6. Hangot kimond. 7. Betűt, jelet vés.
8. Maratva tisztít. 10. Ókori balkáni 
nép. 11. Csordultig. 14. Zenedráma.
16. Kefe közepe! 17. Nézd csak! 18. 
Az Attilával rokon férfinév. 20. 
Amely időpontra. 22. Tornásznő 
(Henrietta). 24. Kék búzavirág.
26. Erre a helyre jelet vés. 28. Eja! 
Eja! ...! (Swinarski). 29. ... fratres; 
Imádkozzatok, testvéreim! 30. 
Újgazdag. 31. Könnyűzene-énekes 
(Salvatore). 32. Tévesen gépelt (szö
veg). 33. Kisebb kávéscsomag sú
lya. 37. Kendert tör. 39. Szőnyeget 
prakkerrel tisztít. 40. Savval ke
zel. 42. Amely dolog. 44. Ivadék. 46. 
Országos Román Önkormányzat, rö
viden. 48. Durva posztó. 50. Lángol. 
51. Az argon vegyjele.

R. T.

A Helikon 21. számában 
közölt Szóbőség című rejt
vény megfejtése: Aki foly
ton beszél, nem biztos, hogy 
mond is valamit. 3948410 000065 4 8
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Local C luj-N apoca

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