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KARÁCSONYI ZSOLT

Oldódni égi 
havakban
Milyen erők, vágyak, akaratok kellenek ahhoz, hogy 

a sötétség elnyomja, a tér peremére sodorja, sárba le
húzza a fényt, és milyen erők, vágyak, akaratok képe
sek arra, hogy hirtelen, minden különösebb figyelmez
tetés, előrejelzés nélkül felsorakozzanak a fény minden 
jel és oly sokak szerint vesztésre ítélt csapatai mögött, 
és dárdát szegezve, kardot rántva vagy egyszerűen 
csak harcba szállva, egyetlen tiszta pillantással lendü
letet vegyenek és elseperjenek az útból mindent, ahogy 
télidőn az útra, sövényre, aszfaltcsíkra gyűlt havakat 
szokás...

Milyen esők, sarak, mocsarak, víg tavaszok, komoly 
nyarak, sötét novemberek összes szép, jó vagy nagyon 
is kegyetlen emberi tapasztalása, titkos mélységek
kel táplálkozó növények szívós kitartása, vadak tájba 
simuló friss mozdulata, végső rándulása kell ahhoz, 
hogy a táj, a bennünket oly régóta befogadó, megőr
ző világ lerázza magáról egyetlen pillantás gyors rez
dülése alatt mindazt, ami korábban sötét palástként 
nehezdett rá...

Nem tudhatjuk előre. Nem tudhatjuk, mert nem 
elég ilyenkor a hosszú évek alatt elolvasott könyvek so
ra, nem elég az inakba ivódott vágtázások tapasztalá
sa, kiszabott út, m egtartott törvény, feszes derék, szi- 
kárság, pengeél, de önfeladás, behódolások által át 
nem szakított titkos háló sem elegendő, hogy önmagá
ban fenntartsa, távol ta rtsa  mindazt, ami ilyenkor el
lenünk irányul...

És nem tudhatjuk még, csak sejtve, ki az a Mi, akik
ben a mondat ugyanúgy indul, percről percre erősö
dő hangokban, szótagokban, végül -  kimondott szavak 
által, ki az a Mi, aki megérzi, hogy indulni kell gyor
san, bátran, látszólag értelmetlenül, látszólag eszün
ket vesztve, látszólag minden törvény ellen vagy csak 
épp vesztésre ítélve, akkor indulni, amikor alszik min
denki még, amikor még senki sem éber, akkor őrizni, 
friss erővel, régi gesztusok görcsös rándulásait ma
gunk mögött hagyva, azt, amiért mindannyian szület
tünk, és amiért a születés van...

Mindezt azért, hogy szavak által, a hajnal peremé
hez érve, egyetlen pillantást figyelve -  oldódhassunk 
égi havakban...

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, MUNKATÁRSAINAK 
ÉS TÁMOGATÓINAK A H ELIK O N
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Beszélgetés Dragomán György íróval

Am íg m inden a helyére kerül
-  Grendel Lajosról szokták monda

ni, hogy a szlovák irodalommal legendá
san szoros viszonyban áll: ismerik, kedve
lik a regényeit, fordítják őt, viszonyulnak 
a könyvekhez. A  Máglyái gyorsan lefordí
tották románra, A fehér király igazi si
ker volt a Poliromnál -  úgy gondolom, a 
szövegeid román fogadtatása azt jelzi, a 
Grendel-modell magyar-román vonat
kozásban is működhet ilyen értelemben. 
Hogy éled ezt meg belülről? Szerinted mi
nek tulajdonítható ez?

-  Amikor megírtam A fehér királyt, 
azt hittem, hogy a román lesz az első 
nyelv, amire lefordítják majd. Eleve nem 
értettem sosem, hogy miért nincsen szo
rosabb viszony a két irodalom között. 
Végül, ha jól emlékszem, csak a husza
dik volt a román fordítás a sorban, ak
koriban mintha megindult volna valami. 
Bartis Attilát és Bodor Adámot is lefor
dították románra, és mindhármunkat 
szépen fogadott a kritika. Aztán, ahogy 
a Máglya kész lett, a Polirom az elsők 
között jelentkezett a jogokért, úgyhogy 
mindjárt a német után megjelent a ro
mán fordítás is. Nagyon örültem ennek. 
A romántudásom ugyan erős közepes 
és sokat is kopott, de nagyon izgalmas 
Gabos-Foarţă Ildikó remek fordításában 
románul viszontlátni a mondataimat. 
Hogy pontosan milyen a román olvasat, 
azt nem tudom, mondjuk Dzsátá nevét 
például megtartották a magyar formá
ban, pedig az egyébként minden fordítás
ban fonetikusan van írva, úgyhogy vic
ces módon hiába egy félbevágott román 
szó a fiú beceneve („săgeata”), a román 
fordításban egzotikus és idegen maradt, 
a dzs és a két á miatt nyilván valamilyen 
magyar névnek gondolja a román olvasó. 
Ez talán az egész viszonyt is szimbolizál
hatja, nagyon közeli és mégis egzotikus, 
egyszerre belső' és külső' nézőpontú meg
közelítés lehet ez számukra.

-  A Litera portréfilmet készített ve
led, amelyben egy marosvásárhelyi út és 
a gyermekkori helyszínekkel való szem
besülés volt a kiindulópont. Mennyire au
tentikus egy ilyen filmforgatás-szituá
ció? Megfogalmaztál-e így olyan dolgokat 
a magad számára, amelyeket a korábbi,

magánemberi hazautazások során még 
nem?

-  Annyira autentikus, amennyire csak 
lehet. Korábban nem csináltam ilyet so
ha, három napig szinte folyamatosan raj
tam volt a mikroport és filmezni is szinte 
egyfolytában filmeztek, de nem érdekelt, 
legfeljebb annyiban, hogy ez még tovább 
fokozta a rám amúgy is eléggé jellem
ző önreflexiót. Magánemberi hazautazá
sok igazából nem voltak, nagyon nehezen 
mentem el Vásárhelyről, ’90-től 2005-ig 
egyáltalán nem mentem vissza, és onnan 
kezdve is csak olyankor, ha felolvasni 
vagy a könyvvásárra hívtak, és többnyi
re csak arra jutott ilyenkor idő, hogy el
menjek a temetőbe. Ezt a mostani utat 
úgy fogtam fel, mint egy emberi kísér
letet. Azért is volt érdekes, mert amíg a 
Máglyát írtam, nagyon sokat gondolkoz
tam a városon és Nagyapámék házának 
intim terein, kíváncsi voltam, milyen lesz 
ezután visszamenni. Nehéz három nap 
volt, eléggé megviselt érzelmileg, egyelő
re azt a tanulságot tudtam leszűrni belő
le magamnak, hogy az a város, ahonnan 
én elmentem, és amit olyan nagyon meg 
akartam jegyezni magamnak, biztosan 
nem létezik már.

-Kolozsváron, a 2015. októberi 
Nemzetközi Könyvfesztivál idején Visky 
András beszélgetett veled, ott került szó
ba újólag az a történet, amit már a 
Litera -portréfilmben is említettél: hogy 
édesapád már tíz-tizenkét éves korodban 
igyekezett felkészíteni a szekuritátés ki
hallgatások beszédhelyzetére. Édesapád 
szerint a kihallgatótisztnek nem szabad 
igazat mondani -  Visky András viszont 
oppozícióig élezve a helyes magatartások 
kérdését, azt vetette fel, hogy az ő édes
apja szerint mindig igazat kell monda
ni egy ilyen helyzetben. Én úgy látom, 
az apáitok más-másvalamiről beszéltek: 
Visky Ferenc valószínűleg arról, hogy 
nem kell félni egy ilyen helyzetben, édes
apád viszont arról, hogy a mégoly jelen
téktelen igazságokat és tényeket is ellened 
vagy a többi kihallgatottak ellen fordít
hatják, s ezért nem kell félni attól a hely
zettől sem, hogy evidensen nem mondasz 
igazat, és ezzel jelzed, hogy nem vagy haj

Fotó: Szabó Tünde

landó együttműködni. A kérdés minden
esetre bonyolult -  ha most zajlana egy 
hasonló történet, te mit tanácsolnál a fi
adnak?

-  Visky apja nyilván a meggyőződéses 
hívő és bátor m ártír pozíciójából beszélt, 
számára fel se merülhetett az alku lehe
tősége, tudta, hogy az ő oldalán nagyobb 
erők állnak. Apám nem azt tanácsolta, 
hogy hazudjak nekik, hanem azt, hogy 
mondjam meg az első pillanattól, hogy 
nem vagyok hajlandó semmi módon 
együttműködni velük, amit kérnek, ah
hoz nincsen joguk, mert ha elfogadom, 
hogy hatalmi viszonyba kerülnek velem 
szemben, tehát az olyan legegyszerűbb 
kérdésükre is hajlandó vagyok válaszol
ni, hogy milyen színű az ég, akkor on
nan kezdve játszom a játékukat, és soha 
nem tudhatom, hogy mivel ártok kinek. 
Azt mondta, hogy ezek egyszerű iparo
sok, és ha megértik, hogy nincs fölötted 
hatalmuk, mert inkább választod mond
juk a halált, akkor békén fognak hagy
ni, feltéve, hogy nem direkt az a céljuk, 
hogy megöljenek. Sokat beszélgettünk 
akkoriban erről, végül előbb eljöttünk 
annál, hogy kihallgatási helyzetbe ke
rüljek. Nem tudom, hogy viselkedtem 
volna egy éles helyzetben, a gyerekeim
nek csak ugyanazt tudnám tanácsolni, 
amit apám nekem. De nem szeretném, 
hogy a gyerekeim valaha is belülről lás
sanak egy diktatúrát, úgyhogy inkább 
azt tanácsolnám nekik, hogy ne hagyják 
létrejönni.

-  A Kolozsvári Állami Magyar Színház 
a közeljövőben tervezi Kalucsni című da
rabod bemutatását. Milyen a viszonyod a 
színházhoz? Miben más számodra drámát 
írni, mint regényt?

-  Nincsen viszonyom a színházhoz. 
Nem vagyok színházi szerző, a darabja
imat ugyanazzal a látomásos megszál
lott pontossággal írtam, mint a regénye
imet. Azt éreztem, hogy a darab valahol 
félúton van a novella és a regény között, 
csak éppen párbeszédekre csupaszodik 
benne a cselekmény.

» » >  folytatás az 5. oldalon

Dragomán György
József Attila-díjas író, műfordító. Marosvásárhelyen született 1973-ban. 

Családjával 1988-ban települt át Magyarországra. A szombathelyi Nagy Lajos 
Gimnáziumban érettségizett 1992-ben. A budapesti ELTE bölcsészkarán foly
tatta  tanulmányait angol—filozófia szakon 1992-1998 között. Az Eötvös József 
Collegium és a Láthatatlan Collegium diákja volt. 2003-ban A pusztítás könyvé
ért Bródy-díjat, 2005-ben A fehér királyért Déry Tibor-díjat kap; 2006-ban Márai 
Sándor-díjjal tüntették ki, ugyanabban az évben Artisjus ösztöndíjas. Felesége 
Szabó T. Anna költőnő. Művei: A pusztítás könyve (2002), A fehér király (2005), 
Máglya (2014), Oroszlánkórus (2015).
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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: 1885-1936

JÚLIUS
1 PÉNTEK Annabella,

Annamária,
Renáta

2 SZOMBAT Ottó
3 VASÁRNAP Kornél, Soma

4 HÉTFŐ Berta
5 KEDD Emese, Sarolta
6 SZERDA Ézsaiás, Melitta
7 CSÜTÖRTÖK Donát
8 PÉNTEK Ellák, Teréz
9 SZOMBAT Ruth, Vera

10 VASÁRNAP Amália, Melina

11 HÉTFŐ Lili, Lilla, Nóra
12 KEDD Izabella
13 SZERDA Jenó'
14 CSÜTÖRTÖK Örs, Ulrik
15 PÉNTEK Henrik, Leonóra,

Örkény
16 SZOMBAT Enikő, Ruth
17 VASÁRNAP Elek

18 HÉTFŐ Cecília, Frigyes
19 KEDD Alfréd, Emília
20 SZERDA Éliás, Illés
21 CSÜTÖRTÖK Dániel, Helén, Léna
22 PÉNTEK Magda, Mária-

Magdolna
23 SZOMBAT Lenke
24 VASÁRNAP Kinga, Krisztina

25 HÉTFŐ Jákob
26 KEDD Anna, Panna
27 SZERDA Györk, Olga
28 CSÜTÖRTÖK Ata, Ince, Szabolcs
29 PÉNTEK Bea, Márta
30 SZOMBAT Judit, Polixéna
31 VASÁRNAP Heléna, Oszkár

AUGUSZTUS
1 HÉTFŐ Boglárka, Péter
2 KEDD Lehel
3 SZERDA Hermina
4 CSÜTÖRTÖK Domokos
5 PÉNTEK Krisztina, Zita
6 SZOMBAT Berta, Bettina
7 VASÁRNAP Arabella, Ibolya

8 HÉTFŐ Gusztáv, László
9 KEDD Ernőd

10 SZERDA Bianka, Lóránt, 
Lőrinc

11 CSÜTÖRTÖK Tibor, Zsuzsa
12 PÉNTEK Klára
13 SZOMBAT Csongor
14 VASÁRNAP Mikeás, Özséb

15 HÉTFŐ Mária
16 KEDD Ábrahám, Rókus
17 SZERDA Anasztáz
18 CSÜTÖRTÖK Ilona
19 PÉNTEK Huba
20 SZOMBAT István
21 VASÁRNAP Hajna, Sámuel, 

Zsanett

22 HÉTFŐ Menyhért, Mirjam
23 KEDD Farkas, Szidónia
24 SZERDA Bertalan, Jonatán
25 CSÜTÖRTÖK Lajos
26 PÉNTEK Endre, Rita
27 SZOMBAT Kincső
28 VASÁRNAP Ágoston, Mózes

29 HÉTFŐ Ernesztina, János
30 KEDD Róza, Rózsa
31 SZERDA Bella, Erika, 

Hanga, Ramóna

JANUÁR
1 PÉNTEK Újév
2 SZOMBAT Ábel, Ákos
3 VASÁRNAP Benjámin

4 HÉTFŐ Angéla
5 KEDD Árpád, Simeon
6 SZERDA Boldizsár, Gáspár,

Menyhért
7 CSÜTÖRTÖK Artúr, Attila,

Etele, Ramóna
8 PÉNTEK Szörény
9 SZOMBAT Marcell

10 VASÁRNAP Melánia, Vilmos

11 HÉTFŐ Ágota, Baltazár
12 KEDD Ernő'
13 SZERDA Veronika, Veronka
14 CSÜTÖRTÖK Bódog, Edömér
15 PÉNTEK Loránd, Vitus
16 SZOMBAT Gusztáv
17 VASÁRNAP Antal, Antónia

18 HÉTFŐ Piroska
19 KEDD Sára
20 SZERDA Fábián, Sebestyén
21 CSÜTÖRTÖK Ágnes
22 PÉNTEK Alfonz, Vince
23 SZOMBAT Zelma
24 VASÁRNAP Erik, Timót

25 HÉTFŐ Pál, Saul
26 KEDD Paula, Vanda
27 SZERDA Angelika, Zsolt
28 CSÜTÖRTÖK Károly, Manassé
29 PÉNTEK Adél, Emőke, Eta
30 SZOMBAT Gellért, Gerda
31 VASÁRNAP Marcella

FEBRUÁR
1 HÉTFŐ Efraim, Ignác
2 KEDD Apor, Karolina
3 SZERDA Balázs, Nimród
4 CSÜTÖRTÖK Andrea, Csenge,

Janka, Ráhel
5 PÉNTEK Ágota, Richárd
6 SZOMBAT Dóra, Dorka,

Dorottya
7 VASÁRNAP Rómeó, Tódor

8 HÉTFŐ Aranka
9 KEDD Abigél, Apollónia

10 SZERDA Elvira
11 CSÜTÖRTÖK Adolf, Dezső
12 PÉNTEK Lídia, Lilla, Livit
13 SZOMBAT Ella, Fruzsina,

Linda
14 VASÁRNAP Bálint

15 HÉTFŐ Georgina, Kolos
16 KEDD Julianna, Samu
17 SZERDA Álmos
18 CSÜTÖRTÖK Bernadett, Konrá
19 PÉNTEK Ozsvát, Zsuzsanr
20 SZOMBAT Aladár, Zelinda
21 VASÁRNAP Eleonóra

22 HÉTFŐ Gerzson
23 KEDD Szemere
24 SZERDA
25 CSÜTÖRTÖK Mátyás, Jázmin
26 PÉNTEK Géza
27 SZOMBAT Edina
28 VASÁRNAP Ákos
29 HÉTFŐ Elemér

HFT.i
SZEPTEMBER
1 CSÜTÖRTÖK Egon, Egyed
2 PÉNTEK Rebeka, Teodóra
3 SZOMBAT Hilda, Szende
4 VASÁRNAP Rozália

5 HÉTFŐ Alpár, Lőrinc, 
Viktor

6 KEDD Ida, Zakariás
7 SZERDA Ivor, Regina
8 CSÜTÖRTÖK Adrienn, Mária
9 PÉNTEK Ádám

10 SZOMBAT Hunor, Mikolt, 
Nikoletta

11 VASÁRNAP Jácint

12 HÉTFŐ Ibolya, Mária
13 KEDD Ludovika
14 SZERDA Szeréna
15 CSÜTÖRTÖK Enikő, Kató, 

Roland
16 PÉNTEK Edit
17 SZOMBAT Ludmilla
18 VASÁRNAP Diána, Titusz

19 HÉTFŐ Vilma
20 KEDD Frida
21 SZERDA Ilka, Máté
22 CSÜTÖRTÖK Mór, Móric
23 PÉNTEK Tekla
24 SZOMBAT Gellért
25 VASÁRNAP Adorján, Kende

26 HÉTFŐ Jusztina
27 KEDD Albert, Damján
28 SZERDA Vencel
29 CSÜTÖRTÖK Mihály
30 PÉNTEK Jeromos

OKTÓBER
1 SZOMBAT Malvin
2 VASÁRNAP Petra

3 HÉTFŐ Helga, Jozefa
4 KEDD Ferenc
5 SZERDA Attila
6 CSÜTÖRTÖK Brúnó, Kadosa,

René
7 PÉNTEK Amália
8 SZOMBAT Etelka, Gitta
9 VASÁRNAP Dénes

10 HÉTFŐ Bendegúz, Gede
11 KEDD Brigitta, Gyöng;
12 SZERDA Miksa
13 CSÜTÖRTÖK Edgár, Kálmán
14 PÉNTEK Beatrix, Lívia
15 SZOMBAT Terézia
16 VASÁRNAP Aurélia, Gál

17 HÉTFŐ Hedvig, Szilámé
18 KEDD Lukács
19 SZERDA Ferdinánd, Nánc
20 CSÜTÖRTÖK Cintia, Irén
21 PÉNTEK Orsolya, Zselykí
22 SZOMBAT Előd, Tilda
23 VASÁRNAP Gyöngyvér

24 HÉTFŐ Ruben, Salamor
25 KEDD Blanka
26 SZERDA Demeter
27 CSÜTÖRTÖK Szabina
28 PÉNTEK Simon, Taddeus
29 SZOMBAT Melinda, Szilárí
30 VASÁRNAP Kolos

31 HÉTFŐ Farkas, Zenóbia
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» > »  fo ly ta tá s  a  2 . o ld a lró l

-  A regényírásról el szoktad monda
ni, hogy minden könyved mögött valami
féle filozófiai értelemben is végiggondolt 
képlet áll, nem függetlenül előzetes szak
mai képzettségedtől. Most jelent meg első 
novellagyűjteményed. Ez a megállapítás a 
novellákra is érvényes? Milyen kifutás, mi
lyen terek kellenek a filozófiai megalapo
záshoz?

-  A novella nagyon fontos kísérle
ti terep lehet, a kis tér önmagában ke
gyetlenebb, gyorsabban kiderül, hogy 
mi működik és mi nem. írói szempont
ból ez elég fájdalmas műfaj, igen erő
sen benne van a kudarc lehetősége, nem 
minden kísérlet működik. Minden befe
jezett novellámra jut legalább egy befe
jezetlen, van, hogy éveken át próbálko
zom, mire meg tudom csinálni azt, amit 
akarok. Egyszer láttam Poznanban egy 
templomi gyertyaautomatát, és évekig 
gondolkoztam azon, hogy lehetne er
ről a szerkezetről írni. Lassan megér
tettem, hogy a szövegnek a mechani- 
zált emlékezetről kell szólnia, és akkor 
minden a helyére került benne. Nálam 
amúgy se könnyű elválasztani egymás
tól a kis és nagy szerkezetet, a novella, 
különösen a ciklussá terebélyesedő no
vella időkezelési szempontból is igen ta
nulságos lehet. Most, hogy összeraktam 
az Oroszlánkórust, érdekes volt szem
besülni azzal is, hogy a novella sokszor 
a regények előtanulmánya is. Ebben a 
könyvben tizenhárom év szövegeiből 
válogattam, az egyik legkorábbi szö
veg benne a Húsleves című, azt rögtön 
A pusztítás könyve után írtam, egy lány
hangú gyerekmonológ, és most már tisz
tán látható, hogy előtanulmány, A fehér 
királyhoz és a Máglyához is.

-Mennyire élesen válik el benned az, 
hogy éppen regénynek fogsz-e neki vagy 
novellának? Menet közben átbillenhet 
egyik a másikba?

-  Amikor írni kezdek, mindig csak kép 
van vagy egy mondatfoszlány, abból ke
rekedik ki a világ. Valahogy lyukat kell 
vágni a valóságon és át kell kukucskál
ni rajta valahova máshova. Csak ez érde
kel, amikor dolgozni kezdek, tehát, hogy 
a lehető legpontosabban le tudjam ír
ni, amit ott látok. A struktúra olyankor 
még nem érdekel, nem tudom egyálta
lán, hogy mivel állok szemben, egy novel
lával vagy egy regény fejezetével. Nehéz 
elválasztani nálam a kis szerkezettől a 
nagyot, organikusan nő és épül a struk
túra, megtörténik, hogy a novellák re
gényekké nőnek. De olyan is volt, hogy 
egy esszét húztam meg és vers lett be
lőle. Régebben, amikor még kevésbé is
mertem magam és a módszereimet, volt 
olyan, hogy a regényírás szándékával ül
tem neki a szövegnek, és aztán belebuk
tam, de ezekből a szövegekből sose tud
tam aztán novellát csinálni, simán csak 
ki kellett dobni őket.

-  Volt 2008-ban a Magvetőnek Hasítás 
címmel egy rocknovella-antológiája.

Abban is szerepelt már az Oroszlánkórus 
egyik alapszövege, a Hevimetál. Ennek 
kapcsán is kérdezném, hogy milyen a vi
szonyod a zenéhez? A zenéből, belülről 
hallatszanak ki történetek? Vagy inkább a 
zenék körül vannak valahol?

-  Nagyon sok zenét hallgatok, soká
ig a zene volt a dolgozószobám, máig fül
hallgatóval írok. De a zene nekem mégis 
inkább a ritmusról szól és a struktúrá
ról, nem a történetről magáról. Érdekes, 
hogy egy egész kötetre való zenés írást 
tudtam úgy összerakni, hogy viszony
lag ritkán indultam úgy neki az írásnak, 
hogy én akkor most a zenéről fogok ír
ni. A Hevimetálnai is inkább az érdekelt, 
hogy milyen világteremtő ereje is lehet 
egy szubkultúra nyelvének.

-A  populáris kultúráról sokan mond
ják, hogy mitikus logika szerint működik. 
Vannak-e kedvenc képregényes-rajzfilmes- 
filmes karaktereid? Ha igen, mi vonz ben
nük?

-  Azt hiszem, a teljes emberi kultúra 
mitikus alapokon áll, nem szűkíteném 
ezt a populáris kultúrára. Eleve nem hi
szek ebben a fajta megkülönböztetésben, 
nekem Chandler valahová Beckett mel
lé tartozik, Pynchont tudom sci-fiként ol
vasni, ha akarom, a Hasek-i pikareszket 
pedig mindig hozzáolvasom Kafkához. 
Egy időben sok japán képregényt olvas
tam, érdekelt, hogy miként kezelik a vi- 
zualitás ritmusát, Goseki Kojima rajzo
lói munkásságát különösen szerettem. 
Hajao Mijazaki rajzfilmes munkássága is 
elég fontos nekem, de inkább a munkák 
egésze érdekel, nem elsősorban a karak
terábrázolás.

-  A Máglyában van néhány emlékezetes 
állatszereplő: rókák, hangyák, Péter sóly
ma. Miért, hogyan volt szerinted szükség 
rájuk a történetben?

-  A könyvnek van egy erősen me
sei, totemisztikus animista rétege. Ez 
egy erősen testi könyv, a testi érzékelés 
már-már állati szinten van jelen a szö
vegben, erre épül egy erős ismeretelmé

leti konstrukció, aminek aztán komoly 
vallásontológiai következményei van
nak a szövegen belül, és ez már elvezet 
egy metafizikai szintre. De a tudatta
lan létezés különböző stációi is intenzí
ven jelen vannak a regényben, a növé
nyi és állati létezés szintjei egyformán 
fontosak.

-  A szabadság kérdése -  a kinti és benti 
szabadságé -  megkerülhetetlen a Máglya 
kapcsán. Hogyan gondolod, Emmában 
mitől, hogyan érlelődik meg a szabadság? 
Én magam úgy látom, alapvetően domi
nanciára törő magatartásminták veszik 
körül saját korosztályában, de a felnőttek 
részéről is, otthon és az iskolában, külső 
terekben egyaránt. Csak magára számít
hat?

-  Mindenki csak magára számíthat. 
Mindnyájan folyamatosan elnyomó kis 
és nagy rendszerek részei vagyunk, ez 
a hatalom természetéből elkerülhetetle
nül következik. De ettől még szabadok 
lehetünk. Emma is szabad, az első perc
től kezdve, épp csak nem mindig van 
elég ereje ahhoz, hogy éljen is a szabad
ság lehetőségével. Fizikailag se, szelle
mileg se. Aztán lassan megerősödik. Azt 
hiszem, kamaszkorában nagyon szabad 
tud lenni az ember, olyankor minden le
hetséges. Tisztán és pontosan emlék
szem erre az érzésre, és ebből a szem
pontból nagyon fontos volt nekem, hogy 
a regény elmenjen a falig, sőt, át is tör
je a falat.

-Hogyan, mivel zárulhatna le szerin
ted a kelet-európai rendszerváltások törté
nete?

-  Még mindig a diktatúrák romjain 
élünk, és ez nem is lesz soha másképp. 
Legfeljebb annyi történik majd, hogy las
san mindent elfelejtünk, de a csontjaink
ban akkor is ott maradnak az emlékek. 
Nem, ez a történet sem a mi generációnk, 
sem a gyerekeink generációja számára 
nem fog soha lezárulni.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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IVAN MIROSLAV AMBRUS Újra am int volt
(Zas ako bolo)

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

Kávédaráló
(Mlyncek na kávu)

A költőtől feledve
amott a kávédarálóban
az örzőangyal várja
a megígért szabadulást
de a költő mostantól fogva
Jakobs-féle őrölt kávét vásárol
heti negyedkilót
és meg sem fordul a fejében
hogy legalább bepillantson a kávédarálóba

A fájdalom  helye
(Miesto pre bolest)

Minden igazság 
foglalt
nem találsz helyet a verseknek
és a holló morzsákkal táplálkozik
amiket szabadság asszony
seper ki az asztal alól
saját lábaidon állsz
érzed miként hat át a fájdalom
de a fájdalom helye
nem a tiéd
sem a jobboldali
sem a baloldali
most már minden igazság
foglalt
ezért a továbbiakban 
a fényt
nyelved alá rejted

A legelőn
(Na paziti)

A legelőn 
fehér ló legel 
a legelő mellett 
kenderasztagok 
a legelőn
a fű  olyan mint az emlékek
a szél visszatért a gyermekkorba
mintha tudná
mintha még emlékezne
a legelő felett
a virágzó akácok
terjengő illata
és a mesék
lélekmadara
a legelőn
fehér ló legel
az alkonyaiban hazatér
a faluba
patájával kinyitja 
létezésünk ajtaját

Ott voltál
A száraz időszak idején
amikor a versből kifordítottam az ekével
egy pénzdarabot
amelyről a sós víz
lemarta az istennő képmását
azt reméltem
hogy minden újra olyan lesz mint volt
ahogy érett szavak
hangzottak bentróí
mint egy sustorgó eső
de a bűnök sokasodtak
és minden olyan volt
mint valamiféle ébredés
az alvás nélküli éj útvesztőjében
ahol nem érmékkel
fizetnek

Szeretnéd
(Chcel by si)

Szeretnéd visszaadni az összes szót 
az összes parancsolatot 
amelyekkel néha csalogattak csábítottak 
és te akkor annyira boldog voltál 
hogy nem is tudtad 
hová rejtőztek el a versek 
amelyeket ma ünnepi öltözékekként 
veszel elő
amilyenekben templomba megy az ember
még szeretnél
valami hasznosat tenni
mint például odaajándékozni valakinek
gyöngédséged szobájának a kulcsát
ahova titokban lopóztál
beszélni a fénnyel
és tiszta vizet inni
vagy hogy köszönetét mondj
a megélt nap
beteljesült imádságáért
meg akartad találni a jó határait
és elmondani sokszor
jó reggelt szülőföldem

Nem vagyok képes
(Nemőzem)

Nem vagyok elveszve
bár semmire sem vagyok képes
arra sem hogy megtiltsam magamnak

a dohányzást
és vidáman énekeljek 
kezdetben másképp volt 
akkoriban még írtam verseket 
és gyűlöltem a húsevő növényeket 
akkoriban még leláttam 
a nap mélyébe

miként hullámzik a szennyes víz 
a galoppozó lovak nyomában 
akkoriban a vízzel átitatott föld is 
jó volt
és teljesen egészséges
most már semmire sem vagyok képes
annyira sem hogy egy jó verset írjak

Nevetés
(Smiech)

Nevetős lelkiállapotba kerülni 
nem egyszerű
néha elég egy vízcsepp ragyogása 
máskor egy vízesésé 
az emberek sohase tudták 
mennyi mindent viselnek 
a gyöngédség öve mögött 
és kinek az adósai 
amikor közeledik hozzájuk a nevetés 
boldogok lesznek 
és megtanulnak elfeledni ezt-azt

Remélem
(Dúfam)

Zavarban vagyok de továbbra is remélem
hogy valami történni fog
amikor kinyílik az ajtó
és a szobába betör
a színtelen angyal
akire várok
hogy köszöntsem
továbbra is remélem
hogy az életem keresztútjánál
leselkedő
hüllő-pillanat
csak egy hiba
az idő egyirányú folyásában 
és végre találkozni fogok egy emberrel 
aki nem árul el

Nem tudta
(Nevedela)

Nem tudtad
hogy a tested
versek egybeolvadása
A kéz egy költemény
költemény a láb is
az emlő tökéletes szonett
és a haj a szél megtestesülése
amelyen áthatolnak
a tested körvonalait dicsőítő betűk
nem tudtad
hogy a jóreggelt
is költemény
hogy a jóreggelt
is dicséret
amiből a költő
kiválasztja a megfelelő zamatokat 
varázslatos világa számára 
amibe már nem fér 
egy piciny harmatcsepp sem

CSORTÁN FERENC fordításai

Ivan Miroslav Ambrus (Nagylak, Arad megye, 1950), költő, műfordító, publicista. 
Napjainkig tíz kötete látott napvilágot. A Nase snahy és Nase snahy plus folyóira
tok szerkesztője, a (magyarországi, romániai és vajdasági terjesztésű) Dolnozemsky 
Slovák (Alföldi Szlovák) főszerkesztője, az Ivan Krasko Kulturális és Tudományos 
Társaság elnöke. Műveit román, magyar, német és ukrán nyelvre is lefordították.
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MOLNOS LAJOS

A z  e m b e r  m in d ig  
v á g y ik  v a la h o v á

-  Itt az ideje, hogy elmenjek ki Ameri
kába -  mondta Pálinkás Celesztin (b.) 
nejének, Ellák-Izabella asszonynak. Ez 
egy kedves, tavaszi csütörtökön történt, 
17 óra 43 perckor, miközben a verandán 
uzsonáztak (tejeskávét mazsolás kalács
csal, mint mindig).

-  Ausztria közelebb lenne -  mondta el
gondolkozva Ellák-Izabella asszony.

Az első' képeslap Budapestről érke
zett. A következő Bécsből, aztán Kölnből, 
Amszterdamból. Valamennyin ez az egy 
mondat volt olvasható: „Eleddig minden 
jól megy, Celesztin”.

Néhány hétnyi szünet után újabb ké
peslapot hozott a postás Ellák-Izabella 
asszonynak: D.C. Washingtonból. Aztán 
sorra érkeztek a képeslapok: New York 
Cityből, Bostonból, Los Angelesből stb., 
stb. Valamennyin ugyanaz a mondat: „Ez 
itt mind Amerika, Celesztin”.

Szeptember volt már. Kedves, langyos, 
almaillatú szeptember, s épp csütörtök 
délután. Ellák-Izabella asszony ült a ve
randán és uzsonázott: tejeskávét mazso
lás kaláccsal, mint máskor is. Később el
ment a boltba, s vett két üveg sört: egy 
világosat s egy barnát. Levágott egy tes
tes csirkét. Finom csirkepaprikást készí
tett, galuskával, savanyúságnak pedig 
uborkasalátát. Zsenge paszulyból főzött 
egy nagy fazék levest, majd rétestésztát 
sütött.

Mire végzett mindennel, már öreg es
te lett. Beállította fél kettőre a csergő
órát, aztán lefeküdt. Jól, nyugodalmasan 
aludt, s nem álmodott semmit. Mikor az

óra csergett, felkelt, felöltözött, s odatette 
az ételt melegedni. Megterített.

Pontban két órakor csattant a kapu, s 
néhány pillanat múltán belépett az ajtón 
Pálinkás Celesztin. Kissé gyűrött volt, 
de egyébként jókedvű. Na, megjöttem -  
mondta nevetve. Hála legyen az Istennek, 
hogy szerencsével jártál -  mondta Ellák- 
Izabella asszony elégedetten.

Ettek. Jó étvággyal. Aztán megitták 
a sört. Pálinkás Celesztin a világosat, 
Ellák-Izabella asszony a barnát, és utá
na lefeküdtek.

„Mindig Amerikába vágytál” -  mondta 
az asszony már félálomban.

„Hát igen, az ember mindig vágyik va
lahová” -  dünnyögte Pálinkás Celesztin 
az álom határán.

Szép éjszaka volt, az égen mosolyogtak 
a csillagok.

A  k ú t  m e g fe j t é s e

Éppen ma s éppen most, a déli harang
szó elülte után négy perccel lett öt hete 
annak, hogy Botyezát Ignánc (hetvenhá- 
rom éves, foglalkozására nézvést általá
nos gondolkodó) belement (lemászott, be
lemászott) a kertjük aljában található 
kútba.

Botyezát Ignánc előzőleg senkinek sem 
beszélt kútbamenő szándékáról, sem e 
szándék végső céljáról, de ez egyáltalán 
nem lepett meg senkit, köztudott lévén, 
hogy az általános gondolkodók általában 
gondolkodni szoktak, nem pedig fecse- 
részni.

Erről a kútról tudni kell, hogy olyan 
régi, hogy már senki sem tud róla sem
mi bizonyosat: sem azt, hogy ki ásatta és 
mikor, sem azt, hogy miért épp ide le, a 
kert aljába, távol a háztól, udvartól, ve

teményestől, közvetlenül a Szunnyogó 
nevű patakocska partjára? Időtlen ide
je nincs már se gémje, se kávája ennek 
a kútnak, s emberemlékezet óta sen
ki egy veder vizet ki nem húzott belőle. 
Ezek után nem csodálkozhatunk azon, 
hogy köztudott: egyrészt az, hogy ez a 
kút olyan mély, hogy nincs is alja, fene
ke, vagyis feneketlen, másrészt pedig 
az, hogy nincs is víz benne. Mert lám, 
hiába dobunk bele egy jókora követ, s hi
ába várunk bármeddig is, hogy koppan- 
jon vagy csobbanjon az a kő, se koppa- 
nás, se csobbanás, csak a titokzatos üres 
csend kong továbbra is.

Mindezek után érthető az is, hogy 
miért okozott olyan nagy, várakozásteli 
izgalmat Botyezát Ignánc (általános 
gondolkodó) kútbamenése. Bizony, tor
kunkban lüktető szívvel várjuk, hogy 
Botyezát Ignánc előjöjjön (kimásszon) a 
kútból, s mi végre bizonyosságot nyer
jünk általa e kút — fantáziánkat folyton 
birizgáló, ingerlő -  mélységét, vízhoza
mát és egyéb rejtélyeit illetően. Igen, 
igen, valósággal szomjazzuk a merő 
igazságot, annak ellenére is, hogy tud
ván tudjuk: ez a teljes és pucér igazság 
esetleg -  sőt, minden bizonnyal -  nagy 
lelki megrázkódtatást fog okozni ne
künk, s meglehet, egész életfelfogásun
kat, tudatunkat, életvitelünket gyöke
resen meg fogja változtatni.

Bizonyos és vitathatatlan: Botyezát 
Ignánc szörnyű nagy felelősséget vállalt 
magára azzal, hogy belement ebbe kút
ba, s éppen ebbe a kútba! Holott akár
hány más kútba is belemehetett vol
na, van belőlük a telepen fölösen is. Mi 
Botyezát Ignáncot ezért most őszintén 
szeretjük, őszintén féltjük, őszintén fel
nézünk rá, miközben folyton lenézünk a 
kútba, ebbe a nagy, setét és izgató isme
retlenségbe, titokzatosságba. Amelybe 
öt héttel ennek előtte Botyezát Ignánc 
belement, s amelyből, ahonnan egy
előre nincs szándékában előjönni, fel
kimászni.

Pompásan érzi magát odalent, a mély 
és sötét titokzatosságban -  kiabálja fel 
mindannyiszor a kenyeret, szalonnát, 
füstölt oldalast, vereshagymát, bizton
ságosan bedugaszolt csikóbőrös faku
lacsban veres bort ledobáló és lekiabá
ló érdeklődőknek. Csak a csutorapipája 
hiányzik egy kicsit, de izgalomra, ide
gességre semmi ok -  kiabálja felfelé -, 
kezdi már megszokni pipa nélkül is. Ez 
pedig alighanem megnyugtató, sőt, szá
munkra nagyon is megnyugtató fejle
mény.

H é tk ö z n a p i  c s e n d é le t

Az a három férfi gyalogosan jött át az 
erdőn, Uzsdonka felől. Jöhettek volna 
szekérrel is, mint mások szoktak, mert 
jó az út, de ezek hárman valami ok-

» > »  fo ly ta tá s  a  8. o ld a lo n
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» » >  folytatás a 7. oldalról
ból gyalogszerrel jöttek. Nem volt sem
mi batyujuk. Az egyikük magas, sovány 
és balszemére erősen bandzsít. A másik 
szintén magas, vállas, eró'teljes, s olyan 
kicsi a feje, hogy cirkuszban lehetne mu
togatni. A harmadik, a közepes terme
tű, olyan, mint egy hordó, s folyton mo
solyog.

Éppen délre harangoztak Bodzáson, 
amikor beértek a faluba.

Ez a Bodzás olyan kicsi település, hogy 
a három idegen férfi egykettőre megta
lálta a korcsmát. A bejárati ajtó fölött fi
tyegő rézcsengő élénken csilingelt, ami
kor beléptek az ivóba. Az eléggé tágas 
helyiség tiszta volt, jó levegőjű, kelleme
sen hűvös és üres. A három férfi letelepe
dett az egyik asztalhoz, cigarettára gyúj
tottak, hallgattak, vártak. Nemsokára 
előkerült a korcsmáros. Ez a -  jó ötvenes
nek tetsző -  korcsmáros leginkább egy 
dinnyéhez hasonlít, egy jókora, két sat
nya lábon járó, mosolygós dinnyéhez, s 
Percig Eugénnek hívják.

Régecske volt a reggel, ennénk valamit 
-  mondta a korcsmárosnak az egyik ide
gen, az, amelyik hármuk közül a legma
gasabb s a legsoványabb, és a balszemére 
erősen bandzsalít.

Nem szoktunk étellel szolgálni -  mon
dotta mosolyogva a mosolygós korcsmá
ros. -  Egyébként a feleségem mindjárt 
kész van a délebéddel. Berbécstokány 
lesz puliszkával -  tette még hozzá.

Rég nem ettünk berbécstokányt pulisz
kával, pedig nagyon szeretjük -  mondta a 
magas, sovány férfi, a bandzsal.

Jót ebédeltek, utána bort ittak. Már a 
második kancsónál tartottak, amikor a 
magas, sovány, erősen bandzsalító ide
gen azt mondta: Egyébként mi vagyunk 
a Mandelka ikrek: Mandelka Sámuel, 
Mandelka Vazul és Mandelka Zalán.

Nahát! -  csodálkozott a korcsmáros és 
a felesége. -  Igazán nem mondaná meg 
senki, ha magukra néz, hogy maguk ik
rek, a Mandelka ikrek.

Hát igen -  mondta a Mandelka ik
rek közül az, amelyik a legmagasabb 
és legsoványabb, s a balszemére erősen 
bandzsalít —, az emberek felületesek, 
rossz megfigyelők, de mi ezt már meg
szoktuk. Senki sem gondolja, ha ránk 
néz, hogy mi vagyunk a Mandelka ik
rek, aztán mikor megmondjuk, csak cso
dálkoznak, mint most maguk is. Egy kis 
ideig gondolkozott, majd azt kérdezte: 
Maguk szerint én melyik vagyok, Vazul, 
Sámuel vagy Zalán?

Maga a Vazul, a Mandelka Vazul - , 
vágta rá gondolkodás nélkül a korcsmá
ros.

Igen, igen! -  helyeselt lelkesen a korcs- 
márosné - , maga Vazul, Mandelka Vazul.

Érdekes -  mondta elégedetten moso
lyogva Mandelka Vazul - , érdekes, hogy 
mindenki azonnal tudja, hogy Vazul va
gyok, nem pedig Sámuel vagy Zalán.

Már jócskán benne jártak a délután
ban, amikor a Mandelka ikrek szedelőz- 
ködni kezdtek.

Maguk kimondottan tetszenek ne
künk -  mondotta Mandelka Vazul a 
korcsmárosnak már a kapuban. — Ha 
erre járunk, feltétlenül benézünk ma
gukhoz.

Mindig szívesen látjuk a Mandelka ik
reket -  mondta mosolyogva a mosolygós 
korcsmáros.

Szívélyesen kezet ráztak, s a Mandelka 
ikrek máris indultak arra, amerről jöt
tek.

Utóirat

Aznap már semmi más említésre 
méltó esemény nem történt Bodzáson. 
Igaz, hogy az esti itatáskor Gedeon 
Zsigáné beleesett (a nem túl mély) csor- 
dakútba, de hát ez véle gyakran meg
történik azóta, hogy a fia felakasztot
ta magát.

Végül is tényleg 
érthetetlen
A nyugodalmas, kies parkban egy ku

tya megharapott egy elgondolkodva (s fel
tehetően gyanútlanul) sétáló férfit. Azaz, 
hogy hűek legyünk a tényékhez: meg 
akarta harapni, de csak a nadrágszárát 
kapta el. A kutya feltett (előre megfon
tolt?) szándéka tehát világos volt: bokán 
harapni azt az embert. Csak a véletlenen 
(?), a kutya ügyetlenségén (?) vagy talán 
a koradélutáni rekkenő hőség okozta bá- 
gyadtságán (?) múlott, hogy a kutya vé
gül is nem tudta megvalósítani ,,vér(m) 
es” szándékát.

A sétáló (jó ötvenes, középterme
tű, lezserül öltözött) férfi megtorpant, 
s némi csodálkozással vegyes értetlen
séggel nézett le a kutyára, amely to
vábbra is éles fogai közt ta rto tta  a le- 
bernyeges nadrág szárát. Ejnye nó, te 
kutya! -  mondta fejcsóválva a férfi, s 
meg sem próbálta kiráncigálni nadrág
ja szárát a kutya fogai közül. A kutya 
(egy izmos, termetes, német juhászsze
rű  korcs), mintha nem tudná, ilyenkor 
mi a teendő, egy kis ideig még tanács
talanul ta rto tta  fogai közt a nadrág
szárat, aztán elengedte, s némi zava
rodottsággal a szemében nézett fel a 
férfira.

A férfi továbbballagot az öreg fák ár
nyékában, a kutya pedig visszafeküdt a 
terebélyes, sűrű lombú bokor hűvösébe.

Később a férfinak egy pillanatra eszé
be jutott a kutya. De hát végül is mi
ért akart megharapni az a kutya? — öt
lött fel benne a kérdés, amelyet azonban, 
még mielőtt választ kereshetett volna rá, 
máris elfelejtett.

De hát végül is miért akartam meg
harapni azt az embert? -  tűnődött a ku
tya félálomban a bokor hűvösében, de 
mielőtt választ kereshetett volna rá, el
aludt. Lehet, hogy álmodni is fog. A ku
tyák nem emberek, nagyon szépeket tud
nak álmodni.

BALÁZS TIBOR 

Fiam mal a Burgban

Tibinek küldöm, 2010-be

Zsibong, nyüstet a Császárváros, 
itt minden mindennel határos, 
a Burg, a Ring, a Práter, s nincsen 
sem itt, sem ott az Atyaisten.

Tizenkettő' vagy, Fiam, vélem 
császkálsz a koraesti Bécsben, 
eró' és fény, amit meríthetsz 
ebből a stephansdomi hithez.

A városban angyalok járnak, 
migránsai a túlvilágnak, 
ide kérnek ó'k menedéket, 
s lám, itt lesifotóznak téged,

Egy vagy, Fiam, és minőségi 
termék, úgy is mondhatnám: égi, 
meg úgy is: kiválasztott, küldött, 
kit az Úristen leszerződött,

hogy itt, a Mariahilferen 
transzcendens képmása legyen, 
Fiam, Te Egy vagy és enyém, 
míg körbezár e költemény,

és övé: Mennyei Atyád 
a Burgba, Ringbe delegált, 
hogy hirdesd szépségét, s a fényt, 
mit versemre kótyavetyélt,

hogy lássák itt, a földiek, 
milyen az arc, ha a tied, 
s tekinteted...! A Duna tiszta, 
mennyei látványtervét issza,

bécsiek lássák és turisták: 
hajad kerubképzősök mosták; 
hogy csodálják meg zerge lépted, 
Krisztusom, ahogy mintáz Téged,

Te, ki tizenkét éves korba’ 
a jeruzsálemi templomba 
léptél, s nem lelt földi nyomodra 
József, az apák riherongya,

szétzilált, szétszórt és bezárt 
egy látomásba; a fiát 
odahagyta koncul a népnek, 
Getsemánénak, júdáskéznek,

Tibi Fiam, mikor léptél be 
a stephansdomi fényességbe?
Mert én, Kölyke, már nem talállak, 
öt éve kajtatok utánad,

üres a Burg, a Ring, a Práter, 
sehol egy égi angyalkáder, 
ki mondaná, ahol kereslek, 
ott nem Te vagy, ott csak ádventek

zárnak körém, és nincs itt, nincsen, 
aki hozzám visszavezetne, 
elment karácsonyozni Isten.
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(részletek)

„Előre kurvák, gengszterek”
Auróra punkzenekar

{kerékcsere) Halászevics kebelbarátja, 
Iván Alekszandrovics Dugin a téli kert
vendéglőben ült a lánnyal, akit kedvesé
nek akart tudni, de ott még nem tarto t
tak, annyit akarhatott most csak, hogy 
beüljenek délután egy csendes helyre be
szélgetni, és mi van a világon csendesebb 
hely, mint egy téli zöldvendéglő, három 
után már alkonyodik, a talaj kopogósra 
fagyott, a vékony belső helységben ba
rátságos tűz pattog a kandallóban. Hogy 
pont mögé ült le ez a vén kurva, ismert 
professzor- és médiafeleség az affektáns 
nagydumájával, hosszú cigerettájával, jól 
ápolt műkörmével s megvetően söprő, fe
kete port pergető szempilláival. Na, és 
pont ez hiányzott, a nagypofájú Csepregi 
jön hozzá, pont a hátam mögé ül le 
Csepregi, valami melóról beszélgetnek, 
színes-szagos médiaösszeesküvés, négy
színnyomás, offszett, címlaplányokat lis
táznak, hirdetési felületnagyságot, fo
tósok neveit, szerzőket. Megkávéznak, 
szódát isznak, mindezalatt Jekatyerina 
Jevdokimovna, akit kedvesének akart 
tudni, barnán nézte, meleg tekintet
tel, de Iván Alekszandrovics Dugint fe
szélyezte, hogy Csepregi a hátában 
ül, főleg feszélyezte, mikor politizál
ni kezdtek, és a Csepregi a maga gigá
szi pofájával hol a feketeszázakhoz, hol 
pedig a vasgárdához mérte a kormány
pártot. A legrosszabb, ahogy fiatalíta
nak, mondta Csepregi a jól ápolt mé
diahölgynek, aki hozzá képest kipróbált 
csatalónak számított. Itt van példá
ul ez a Dugin, új kedvenc, hangja kiok
tató, minden mozdulata edukatív, pedig 
tán még harminc sincs, pont olyan, mint 
egy csepp hideg izzadtság. Rólad be
szélnek, mondta Duginnak Jekatyerina 
Jevdokimovna suttogva, azt mondta ró-

S z e n t  A n ta l  m e g k ísér té se , linómetszet, 1995

lad a háttal ülő, hogy olyan vagy, mint 
egy csepp hideg izzadtság. Dugin elsá
padt, halántékáról egy eleven meztelen 
hideg csiga mászott lassan az állkap
csa felé. Jekatyerina Jevdokimovna ész
revette ezt, ám úgy tett, mintha nem 
vette volna észre, de Dugin látta, hogy 
látja és palástolja, ezért megszégyení- 
tettsége csúcsokra hágott. A nyomorult. 
Csepregi fröcsögött tovább, főszerkesztő
asszony így, főszerkessztő asszony úgy, 
hideg izzadtság, csúszómászók, mezte
len csigák, vödör takony. Értsd már meg, 
ez egy tolvajbanda a fiúöltözőben sör
meccs után, mondta Csepregi. Hiába te
remfociznak fűtött csarnokokban, hi
deget izzadnak. Főszerkesztő asszony 
bólogat, Dugin a hátával is látta ezt. 
Menjünk, mondta Dugin Jekatyerina 
Jevdokimovnának, majd a pultnál fize
tek. Dugin és Jekatyerina Jevdokimovna 
felálltak, Csepregi érzékelte, de csak ak
kor nézett fel, mikor Dugin az ajtónyí
lásból visszafordult felé. Na, mondta a 
főszerkesztő asszonynak Csepregi, ez vé
gighallgatta, ahogy ekézem, hehe, röhö
gött és a térdeit csapkodta. Még két órát 
ültek helyben, négyszínnyomás, offszett, 
címlaplányokat listáztak, hirdetési fe
lületnagyságot, fotósok neveit, szerző
ket. Mikor kimentek, már sötét öreg es
te volt, mínuszba hajló, vékonyfaszú szél 
fútt, plasztikmikulások lepték a föld
szinti ablakokat. Puszival búcsúztak. 
Belemásztam volna az árokba?, nézte 
az autóját messziről Csepregi, a Mazda 
féloldalasán állt ott, ahová parkolta, jó 
messze, mert mikor jött, még sok ebéd
vendég autója parkolászott a téli zöldven
déglő környékén, messzi kellett megáll
nia. Mikor odaért, látta, a két jobboldali 
kerék hiányzik, két pőre tengelyén áll 
az autó a fagyott földön. Akurvaanyját, 
ez a féreg Dugin volt az, meghallotta a 
hidegizzadtságot, megszégyenült a tá- 
beszes csaja előtt. Kellett csinálnia va
lamit, mégiscsak ő a kormánypárt 
rájzingsztárja, ellopatta a kerekeket. 
Kettőt, hogy ne legyen egyszerű. Azt per
sze nem tudta a nyomorult féreg, hogy a 
téligumik a csomagtartóban, felnit per
sze kell venni, csak az a kérdés, hol ta 
lálok éjszakai gumist, hétköznap este 
nyolckor, hidegben. Pár nappal később az 
ACLU ügyvédjével találkozott Csepregi, 
más ügyben, de. Micsoda, két kereket? 
Klasszikus állambiztonsági figyelmezte
tés, meggyalázni a delikvens autóját, no- 
no, öcsi, lehet, jobban ismerünk, mint a 
saját anyád. És mit is csinál ez a Dugin 
mostanában, mikor nem a gyenge formá
jával próbál csajozni? A titkosszolgálati 
miniszter kabinetfőnöke: vagy az egész 
melót kiadta gebinbe, vagy két telefon: 
egy a nyilvántartóba, egy a hórukkok
nak. És máris lendülsz a szopórolleren.

(gusztushúsz) Anekke van der Rohe 
fényképész letörölte a nemrég kibugy- 
gyant sósavas pepszint ajakszélről, az 
égre nézett, csillagokat keresett, de csak 
lila fraktálokat látott a sárga dombok 
fölött, az óramutató járásával ellenté
tes irányba mozogtak egyenetlen sebes
séggel, Ozorai Pippo jutott eszébe, ró
la a helyi goások meséltek, középkori

rablólovag, vagy mi, kardforgatott vért
ben a lila-sárga fraktálok között, egye
dül, mint valami bushido katát per
formált volna, és Anekke nem tudta 
eldönteni, hogy a monoton mantra, ami 
kemény basszusokkal a rablólovag felől 
jött felé, az most perui sámánének vagy 
szufi szertartás. Egy biztos, a lila-sár
ga égen a fraktálok és az itáliai szárma
zású rablólovag — aki egyébként jól is
merte Pandolfo Petruccit, Sienna urát 
Macchiavelli korában — között megjelent 
egy nagyon lassan mozgó amőba a sötét 
anyagból, pont fölötte és kényelmesen 
megindult észak felé. Ekkor jelent meg 
a magyar barátné, az ő neve nem jutott 
momentán eszébe, de arcát a hullámzás 
ellenére is felismerte. Menni kell, mond
ta  a barátné, indul a kocsi, fel akarnak 
érni a többiek a tűzijátékra, a legna
gyobb van ilyenkor ebben az országban, 
a Duna fölött, budapesti panorámával, 
ezerrel. Anekke döntött, trip ide vagy 
oda, MDMA-s alapokon a lecsó, likvid, 
meg két bélyeg is, erős út lesz, disztópiát 
sodor a szél, mindegy, holnap már úgyis 
Amszterdam.

Szakadt autó, fennsík teliholddal, pe
dig Anekke tudja, hogy még csak dél
után van és az a Nap vagy az Alpha 
Centauri, és az elmúlt 5765 év vagy 
mennyi, az az emberiség történetének 
csak húsz százaléka, tehát az ősközös
ség az alapeset, és az én törzsem egy 
technonomád törzs, fontos, hogy jól zúz
zon a basszus, akár egy illegál filmmű
vészeti tábor barbaritásában vagyunk, 
akár száz év polgárháborúban, mint a 
Heikék és a Fujiwarák. Hullócsillag, 
ezerrel. Mint egy spanyol fennsík a teli
holddal, harci bika szarva böki, ez nem 
is Blue Moon, hanem Blue Star, hová 
tűnt a sötét anyag amőbája, észak fe
le, de az autó is észak fele megy. Ki fog 
be kit? Mémbot vagyok, mi más, gondol
ta Anekke, az a kérdés: mi lesz a jövő?, 
Mad Max vagy Star Trek. Egyébként 
Star Trek lesz a jövő. De: előtte egy kis 
Mad Max! Ezt teszi a babyloni greed. 
Még pénz, még fejlődés, még fogyasztás, 
még gyerek. Most ez a dörgés trip vagy 
for reali A vízözön, a vízözönben robba
nó tűzijáték-rakéták, az elfolyó tűzgöm
bök, az eltorzult arcok, a zsákutcás tör
ténetek, a bizonytalankodó rendőrök, a 
mentőautó, a kidőlt, kifacsarodott fák, 
idiótán futkosó emberek, sziréna és hul
laszállító, hangosan húzódik fel a body 
bag zippzárja, villogó rendőrautó, csapa
dék. Kijön ez egálra? Három fröccs, há
rom cigi, az egál, mondták. Száz év pol
gárháború, az is egál? Elképzelhető, 
hogy annyi LSD-t vettem magamhoz, 
gondolta Anekke, hogy felrobbanhat az 
agyam? Mit ünnepelnek itt, mihez tű- 
zijátékoznak Armageddonban? Ezer év 
klímaváltozást? Kiengedni is jó. It takes 
a village. In Africa. Or elsewhere. Push 
the limits! -  gondolta Anekke van der 
Rohe holland fényképész, és hosszan el
mélázott elmenőben a vizes járdán fek
vő egyik halott arcán, és az jutott eszé
be, milyen kár, hogy civil túrára jött ide, 
elvből nem hozott magával gépet a nya
ralásra.

9



HELIKON

262. K m

f /r
-■VKilometriK

szerkeszti HORVÁTH E lŐD BENJÁMIN

HAKLIK TAMAS
Három lepedő
2003-ban a világ nem változott meg. 

Továbbra sem találtam olyan céget, ahol 
bejelentenének és rendesen megfizetnének. 
Dolgoztam segédmunkásként egy építkezé
sen, napi tíz-tizenkét órát ötezerért. Nem 
volt rossz pénz, de ki kellett hajtani a be
lemet, és semmi szabadidőm nem volt mel
lette. Tudtam, hogy ezt nem fogom idős 
koromig csinálni, és a nyugdíjam is bu
kik. Legális munka nagyon tetszett vol
na a tűzoltóságnál, de onnan már húsz
évesen elutasítottak a szemüvegem miatt, 
mert a gázálarcot nem tudtam volna fel
venni. A pornóiparból kiábrándultam, a 
dílerkedést elvetettem a friss szabadulás 
után, a szakmámban esélytelen voltam ta
pasztalat híján. Elgondolkodtam, hogy mi 
lenne a legjobb út ahhoz, hogy ne maradjak 
pénz nélkül, de ne is kerüljek ismét börtön
be. A csömöri ingatlan édesanyám tulajdo
na volt jogilag, így abba nem köthettek be
le a hatóságok. Újabb tervem az lett, hogy 
eladom a csömöri házat, és vásárolok belő- 
le egy másikat Ózd környékén, a maradék 
pénzből meg kifizetek háromhavi lakbért 
egy Bajcsy-Zsilinszky úti lakásért, amire 
egy hirdetés útján találtam rá. A két és fél 
szobás, felújított lakás háromhavi bére há
romszázezer forint volt. Ózdtól tíz kilomé
terre, Királdon tudtam venni egy kétszobás 
házat, egy sorház tagját, nagy konyhával, 
spájzzal és fürdőszobával. Ennek kétmillió
négyszázezer forint volt az ára. A csömöri 
házat Sándor haveromnak, az ex-kohász- 
nak adtam el hárommillió-négyszázezerért. 
Ó sosem használt drogot, így a kereske
delemmel szépen meggazdagodott. A ház
vásárlás és lakásbérlés után maradt hét
százezer forint kézpénzem. Legszívesebben 
amúgy Ózdra költöztem volna, de ott csa
ládi házat nem kaptam a pénzemért, tár
sasházba meg nem akartam költözni. Ezért 
esett a választásom a királdi kéróra. Ez 
igazából fenn volt tartva arra az esetre, ha 
megunnám a fővárosi életet, na meg, hogy 
legyen egy saját házam, egy biztos pont az 
életemben. Nem akartam, hogy lenullázód
jak egzisztenciálisan, úgymond bebiztosí
tottam magam.

A budapesti lakással az volt a tervem, 
hogy lányokat szobáztatok benne. Találtam 
két csajt egy pornószínész ismerősöm által. 
Az egyiket — a hosszú, fekete hajú, nagy
mellűt -  Melindának hívták, a másikat — 
a rövid, szőke hajú, filigrán testalkatút 
— Timinek. Egy év volt köztük a korkülönb
ség, és testvérek voltak. Az idősebb nem
rég ünnepelte huszadik születésnapját. A 
vendégekkel egyeztetett időponttól füg
gött, hogy mikor jönnek a lakásra. Ez tel
jesen változó volt. Néhány alkalommal egé
szen délelőtt tíz órától este hatig fogadták 
a kuncsaftokat, de olyan is előfordult, hogy 
csak egy-két órát töltöttek nálam munká
val. A lakás bérleti díjába nem kellett be- 
szállniuk, és a weboldalas hirdetéseket 
is én fizettem. A tisztálkodási eszközöket 
meg a gumióvszert maguknak vásárolták, 
és a bevételt feleztük. Legrosszabb esetben 
csak egy százast tudtam beszedni kettő
jüktől, a legjobb hónapot három-négyszáz 
ezerrel zártam. A száz négyzetméteres 
kecó fűtésdíja elég magas volt, és muszáj 
volt befűtenem a cicusoknak, nehogy meg
fázva doromboljanak a kandúroknak. A víz 
is rendesen fogyott, mert igényes csajok 
voltak, és el is vártam, hogy minden aktus 
előtt és után lezuhanyozzanak, valamint a 
vendégeik is megtisztálkodjanak. A higié
nia alapszabály volt, amellett, hogy a tud
tom nélkül nem fogadnak vendéget. Mivel 
a telefonhívásokat ők fogadták -  furcsa 
lett volna, ha az én érdes hangom reagál 
a szexre áhítozó hetero férfiak hívására —, 
egy alkalommal elsumákoltak előttem két 
vendéget. Jogosítvány nélkül vezettem egy 
autót, és emiatt le akartak csukni közel fél 
évre, mert a pénzbírságot nem voltam haj
landó leperkálni az államnak. Édesanyám 
kifizette a bírságot, amikor már bent vol
tam a fogdán, így csak negyvennyolc órát 
töltöttem le. Szerencsére engedélyeztek 
egy telefonhívást a kóterből, és meg tud
tam kérni anyut, hogy segítsen ki. Amíg 
nem voltam otthon, a két ribanc azt gondol
ta, hogy saját zsebre dolgozhat.

-  Sziasztok csajok! Mi volt a bevétel, 
amíg távol voltam? -  kérdeztem tőlük, ők 
közben a konyhában cigiztek, nyitott ablak 
mellett.

-  Csak egy vendégem volt, Timi vár 
még egy másikat nyolc órára. -  válaszolt 
Melinda a testvére nevében is.

-  Nem vagytok valami ügyesek. -  morog
tam nekik. Idegesített, hogy sokszor nem 
jön ki az albérlet meg a számlák ára, ha
nem saját zsebből kell kipótolnom a csajok 
által összeszexelt lóvét. Másik bosszantó té
nyező volt az, hogy a lakás tulajdonosának 
rendszeresen panaszkodtak a szomszédok, 
mert rájöttek, hogy kuplerájnak bériem. 
Feltűnő volt nekik a jövés-menés, ha éppen 
forgalmas nap zajlott. Ószintén szólva, tele 
volt a tököm az egésszel.

Elszívtam én is egy cigit, aztán bele
nyúltam a szennyes tárolóba. Ekkor jöttem 
rá, hogy becsaptak a kis lotyók.

-  Három lepedő van a szennyesbe hajít
va! Hülyének néztek? -  mivel minden pa
si után ágyneműcsere volt, ez azt jelen
tette, hogy három vendégük volt aznap. 
Meg sem vártam, hogy válaszoljanak vagy 
mentegetőzni próbáljanak. Eddig finom 
és kedves voltam velük, szinte baráti, de 
amint kiderült a sunyiságuk, elborult az 
agyam.

-  Takarodjatok a picsába, de nagyon 
gyorsan! -  ordítottam rájuk.

A két csaj nem mert visszaszólni, de lát- 
szódott a csinos pofijukon, hogy legszíve
sebben maradnának. Nálam toleránsabb és 
erőszakmentesebb stricit az egész városban 
nem találtak, az tuti. így végződött a fél
éves strici karrierem.

A futár
2004-ben, miután striciként csődöt 

mondtam, egy újabb lehetőségem adódott. 
Nyár végi forróság volt, amikor egy szom
bat délelőtt lesétáltam az Árpád presszóba, 
ami régóta a törzshelyem volt. Gondoltam, 
legurítok néhány hideg sört, és találkozók 
pár cimborával. Egy haverom ott említet
te, hogy egyik ismerőse nemrég pizzériát 
nyitott Zuglóban, és keresnek oda futáro-

Haklik Tamás: 1980-ban született Ózdon, jelenleg is ott él, szociálpedagógus, 
hajléktalanellátásban dolgozik.
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kát. Elkértem a telefonszámot, felhívtam, 
és egy hét múlva kezdhettem is. Az volt a 
feltétel, hogy legyen saját járművem -  a 
cég nem adott, nyilván nem akartak a kar
bantartásával meg a költségeivel bajlódni. 
Vásároltam hát egy Malaguti Fifty típu
sú, olasz segédmotorkerékpárt. Szerettem 
azt a járgányt nagyon. Ötven köbcentis mo
torjához körülbelül nyolc-tíz lóerő párosult. 
Metálbordó színben pompázott, és olyan 
hangja volt, mintha sokkal nagyobb telje
sítményű és hengerűrtartalmú gyorsasági 
motor lenne.

Rajtam kívül öt futár dolgozott a cég
nél: Ákos, Sanya, Vincze, Atosz, Robi. Laza 
srácok voltak, jó humorral. Az összes na
pi szinten füvezett és sörözött. Hétvégén 
diszkódrogokat is használtak. Hétközben a 
napjuk nagy részét a munka tette ki, mi
vel gyakran tizenkét órán keresztül szál
lítottuk a pizzát, az olasz tésztaételeket 
és a salátákat. így azt gondolták, muszáj 
a munkaidő alatt lazulni. Szóval betép
ve és besörözve futárkodtak, és ebből én 
sem maradtam ki. A szakács és a főnök
ség is tudott erről, de egy szót sem szóltak, 
hiszen becsületesen elvégeztük a mun
kát, és így még élveztük is. Az egyik felet
tesünk közölte a zuglói zsarukkal, hogy 
ne zaklassanak minket, futárokat, külön
ben csak kihűlt pizzát fognak kapni. Az 
egyenruhások csak nevettek, aztán való
ban békén hagytak minket, sosem igazol
tatták egyikünket sem. Az volt a szabály, 
hogy rendeléstől számítva harminchárom 
percen belül kézbesítsük a megrendelést, 
ha ez nem sikerült, akkor az ügyfél ingyen 
kapta a pizzáját. Nagyon ritkán, ha renge
teg megrendelés futott be -  vagyis, ahogy 
mi neveztük „úszott a pizzéria” -, előfor
dult a határidő túllépése, de nekünk ez 
nem járt levonással, hiszen akkora bevétel 
volt, hogy senkit nem izgatott. Olyan volt 
az egész, mint egy baráti kör, örömmel kel
tem fel reggel és indultam el a munkába. 
A pizzéria azóta az egész fővárost átölelő 
hálózattá nőtte ki magát. A város legjobb 
kategóriás pizzériája lett, sőt a követke
ző településeken is megtalálható: Üröm, 
Csömör, Kistarcsa, Pécel, Ecser, Maglód, 
Érd, Diósd, Győr, Szeged, Sopron és Pécs. 
A zuglói üzlet telefonszámát a mai napig 
vágom.

Közel fél éve dolgoztam a pizzériánál, 
amikor a napi utolsó rendelésemmel siet
tem a kuncsafthoz, és hirtelen elvágód
tam az aszfalton. Az egész napos esőzés rá
fagyott az útra, ahogy rohamosan lehűlt 
a levegő. Három nadrágban és két kabát
ban motoroztam a hideg időjárás miatt, 
ezért nem horzsoltam le semmim, viszont 
a bal kisujjamat eltörtem. Ahogy a fékkar 
leért a betonra, a beton olyan erősen hoz
zányomta az ujjamhoz, hogy elroppantot- 
ta a csontot, miközben a markolatot szorí
tottam. Rohadtul fájt. Motoros alapszabály, 
hogy eséskor el kell lökni magadtól a mope
det, de én ragaszkodtam hozzá, féltettem a 
Malagutit.

-  Élsz még? Hívjunk mentőt? -  több au
tós állt meg a baleset láttán és odajöttek ér
deklődni, felajánlani a segítségüket.

— Jól vagyok. Kösz! — mondtam nekik. 
A pizza viszont kiesett a dobozából és szét
hullott róla a feltét.

Visszamentem a pizzériába és közöltem 
a kollégákkal, hogy mi történt. A főnökasz- 
szony -  Erika -  így reagált a történtekre:

-  Menj haza, Sipikém! Pihenjél!

Én megfogadtam a tanácsát. Otthon le
zuhanyoztam, majd aludtam egy nagyot. 
Másnap elindultam az SzTK-ba, ugyanab
ba, ahol szegény apám halálának beálltát 
megállapították.

-  Hát ez reccs -  közölte velem a doktor 
a kisujjam állapotát látva a röntgenfelvéte
len.

-  Akkor írjon ki betegállományba!
-  Sajnos nem tudom. Önnek nincs beje

lentett munkahelye az adatbázis szerint.
-  Hogy lehet ez?
-  Én nem tudok erre választ adni. 

Kérdezze meg a munkáltatóját!

Nem értettem a dolog miértjét, hiszen a 
pizzériában már első nap közölték, hogy be 
fognak jelenteni. Elkérték az irataimat, és 
alá is íratták velem a szerződést. Tehát pa
píron elvileg fel voltam véve, de gyakorlati
lag nem. Eldurrant az agyam, és az orvosi 
rendelőből első utam a pizzériába vezetett.

-  Eltört az ujjam és betegre akartam 
menni, de közölte velem az orvosom, hogy 
nem vagyok bejelentve -  mutattam az 
egyik főnökömnek a sínbe rakott ujjamat.

-  Még nem sikerült elintézni a papíro
kat, de a napokban meglesz. Ne aggódj! — 
nyugtatott a Sanyi nevű felettesem.

-  Oké! Akkor várom a címeket, ahová vi- 
hetem a pizzát.

Leszedtem az ujjamról a kötést, és foly
tattam a munkát. Szükségem volt a pénzre. 
Tizenkét órás műszakban megvolt a nyolc
tízezer forintom borravalóval együtt, ha csak 
hatórás műszakban futárkodtam, akkor öt
ezer. Pár hétig dolgoztam törött ujjal, és a fő
nököm nem említette, hogy a szerződésem 
rendben lenne. Amikor rákérdeztem, elterel
te a szót. Megfenyegettem, hogy ha nem fi
zeti ki azt a pénzt nekem, ami adót be kel
lett volna fizetnie utánam, akkor feljelentem 
a cégbíróságnál. így kaptam tőle hatvanezer 
forintot, és leléptem a munkahelyemről.

Ekkor már a Dob utcában laktam albér
letben, és el voltam csúszva a havidíjjal. 
Egy Viki nevű expornós csajjal éltem, aki 
nem dolgozott sehol, lényegében eltartatta 
magát velem. Amilyen szép volt, olyan lusta 
és ostoba. Kék szemei ragyogtak, a hajszí
nét gyakran váltogatta, egy ideig szőkében 
virított, máskor tűzpirosban, majd maha
góni vörösben, aztán barnában. Az albérle
tet nem tudtam kifizetni, mert rezsitartozá
som volt. Emiatt otthagytam a főbérlőnek 
az ötvenkét centiméteres képernyőjű, sík 
képcsöves Funai televíziómat, a Sony DVD- 
lejátszómat és a szintén Sony márkájú mini 
hi-fimet, meg a Siemens mikrohullámú sü
tőmet. Röviden, odalett az összes műszaki 
cikkem, ezekkel rendeztem le a tartozáso
mat. Talán leléphettem volna észrevétlenül, 
fizetés nélkül, de a becsületem ezt diktálta. 
Rendes volt a főbérlőm, Tamás, bírtam azt 
az arcot. Miután letudtam a tartozásom, 
Vikivel együtt Királdra költöztünk.

(Részletek az Ami nem öl meg... -  Sipos 
Zoltán Nyitra igaz története című regény
ből)

MOLNÁR BEATA 

saját szoba
volt egyszer egy hely, ahol 
a csillár saját árnyékát vetette a plafonra, 
abból bújtál elő, és mögé bújtál el, 
amikor féltél.
akkoriban még gyerekarcod volt, 
s mindig lefelé néztél, 
mintha tudtad volna, hogy a fény 
nem fentről jön.
később saját szobát rendeztél magad köré, 
lassan ismerőssé váltak a bútorok, 
de éjjelente mégis ösvényeket és folyókat 
álmodtál helyükre.

egyedül tanultál meg járni a vízen: 
kezdetben csak bokáig,

majd térdig süllyedtél, 
s amikor már arcodat is ellepte,

eggyé váltál
a felszín alatti világgal, 
magadhoz vonzottad a benti fényeket, 
azok mutatták az áramlás irányát, 
csak hunyt szemmel képzelted el 
a mozgás ütemét, 
a mélyben ismeretlen színű 
ékszereket és köveket találtál, 
ha megérintetted őket, hangokká változtak 
és te lettél a tánc.

a víz alatt váltál felnőtté: 
minden éjjel új szavakat tanultál, 
de ébredés után nem tudtad

kimondani őket, 
mert nem volt semmi, amit megnevezhetsz.

Molnár Beáta: 1991-ben született 
Marosvásárhelyen. Idén szerzett mes
teri diplomát a BBTE Kultúra és tá r
sadalom szakán. Jelenleg Kolozsváron 
él és ír.
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PATAKI ELŐD
Kortes beszéd
Varga Sándor írásai kilátástalan képet 

festenek a jövőről, mint ahogy fekete komor
ság jellemzi a múltat is. Versei alapvető filo
zófiai témákat feszegetnek: a lét hiábavaló
sága és az élet értelmetlensége fő motívumai 
írásainak. Ez akár közhelyesen is hathatna, 
viszont a versek mélabús hangulata, és sok
szor vontatott, utána pedig hirtelen pörgős- 
sé váló stílusa magával ragadó. Jó példa er
re A hal című vers első szakasza: „Édesvízi 
hal gyanánt / a tengerbe döglök, / mert ko- 
poltyúm / nem fogadja be / a sós szavakat / 
melyeket / hozzám / intézel.” Önmagát egy 
hallal azonosítja, mely céltalanul éviekéi. 
Habár vízzel van körülvéve, mégis döglődik. 
Varga Sándornak hiányérzete van: az át
lagosság, melyet a tengerben való döglődés 
szimbolizál, megöli a többre vágyakozó szer
zőt. Csak „sós szavakat” kap. Ezzel a szép 
szinesztéziával érzékelteti vesztének okát. A 
tenger beszél a halhoz, de ez mit sem ért eb
ből. A hangok elvesznek az „ég kékségének 
semmijébe”. Szinte láthatjuk magunk előtt 
a tenger és a hal kilátástalan kapcsolatát: 
„Sósságod valósággal / marja a szemem né
ha.” Mindez a tengert nem hatja meg, ahogy 
a hal könnyei sem: „Arra késztet / könnyet 
hullajtsak, / mely csak csepp lesz / a tenger
ben, / s nem tesz semmit annak.” Nem ma
rad más, csak a csendes belenyugvás. A vers 
befejezése elégikus. A szerző elfogadja sorsát 
és tovább úszik „döglött halként a / csillám
ló vízfelszínen.” A szövegek közül a mondha
tom (utállak) című talán az egyetlen, amely
ben pozitív hangvételt enged meg magának 
a szerző: Jó viszont / bár utólag / csendesen 
lángolni / belülről parázslani / szótlan / ser- 
cegni / egy noteszbe”. Egészen a vers végé
ig nem derül ki, hogy ki örvend utálatnak. 
Csak tippelhetünk, hogy talán egy volt sze
relem, de akár a sors is lehetne átvitt érte
lemben. Ez nem is olyan fontos. Viszont ér
demes felfigyelni a szójátékokra, melyeket 
a szerző szívesen használ: „oda ültem / aho
vá tettél / aztán oda tettem / ahova ültet
tél”, valamint a második részben: „elveszel / 
majd a történet / te leszel / vagy a történet 
/ lesz te”. Ezek dinamikussá teszik a verset 
még úgy is, hogy a szerző szándékosan vál-

KRÓMER ÁGNES 
Szergej világgá megy
Szírek jönnek szép élet reményében,
O kivándorol, mert nincs kolbászból

a kerítés.
Nem lep meg milyen hülye is az ember.. 
Csak az állandó ÉN, ÉN, ÉN aztán TE. 
Egy napig sem éheztél soha, 
mégis azt hiszed életed mostoha.
Csicska leszel, mert annak születtél.
Oly mindegy merre repít a szél.

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

togatja a vontatott írási stílust a rímelősebb, 
játékosabb részekkel. Érdemes észrevenni, 
hogy az utállak szó zárójelben van. Ez arra 
enged következtetni, hogy a szerző számá
ra talán ez az utálat nem is olyan lényeges, 
sokkal inkább fontosabbak az újraálmodott 
történetek: „zsigeredbe ivódik újra / kese
rű románcba bújva / válsz ismét eggyé vele 
/ hiába harcolni ellene”. Ahogy a vers vége 
felé közeledünk, a szerző ismétlések sorá
val hangsúlyozza a múlt történéseinek sú
lyosságát, ezáltal fokozva a ritmust: „mond
hatom / (utállak) / talán csak téged / jobban 
mint amit tettél / jobban mint amit vétettél / 
jobban mint amivé tettél”.

Az Időoltás című vers filozofikus témá
jú. Valószínűleg nem a Vissza a jövőbe cí
mű film ihlette meg a szerzőt, hanem pár 
feles egy kávébarna asztalnál. Mindezt szó
rakoztató módon, a szavakkal játszva közli 
az olvasóval: „.. .vitattuk / a lét-élet kérdést 
/ előreugrottunk, / visszamásztunk, / erősí
tettünk még egy fokot, / előreugrottunk, / 
visszamásztunk, / míg rá nem jöttél, / te bi
zony te vagy, / míg rá nem jöttem, / én bi
zony én vagyok, / s a lét képében még / fe
les felett sem juthatunk / közös nevezőre.” 
Varga Sándor előszeretettel használ öniró
niát, akárcsak ebben a versben is. Szeretné 
visszatekerni a „szarházit”, vagyis az 
időt, de ez nem sikerül neki. Mint Kurt 
Vonnegut Az ötös számú vágóhíd című re
gényének főszereplője, a szerző is szívesen 
visszamenne az időben: „Kurt, adj még tíz 
évet, / csinálhassam újra, / ezúttal tudato
san, / még egyszer az egészet.”

A Kafka a boncasztalon című vers egy re
mekbeszabott boncolási jegyzőkönyv, mely 
akár egy horrorfilmbe is beillene. „Tehetetlen 
metamorfózis” -  ahogy a szerző írja. A ha
lál beálltának leírása gyönyörűen képszerű: 
„Békével fekszel, / már nem vacogsz, / a tu
berkulózis gyöngyei / rég homlokodba olvad
tak, / arcod mered, / rá, / akár a kő, / szemed 
csillámán / homályos, szürke / szemfedő.”. A 
hulla sikeres felhasítását nagyszerű hason
lattal mutatja be: „szétnyílsz, mint nyári me
legben / a lomha pillangó.” A kórboncnok a 
belső szerveket kezdi vizsgálni: „a tüdőd. / 
Az biza szart sem ér”, „Epe, vegánzöld”, „Na 
meg belek, / és belek és belek... ” Ezzel el
lentétben állnak a vicces hasonlatok: „Máj, 
ó, posztkommunista”, „Gyomor, igen, a kis 
szkinhed”. Akárcsak Varga Sándor többi 
verseiben, ebben is megjelenik az életunt ér
zés. Most a korboncnok az, aki a szürke hét-

Élet fehér köpeny 
nélkül
Már nem szaladgálok köpőcsészével, 
Tbc-s nyállal telit nem viszek sehova. 
Pelenkacsere sem vár rám sehol, 
sem eleven nyers hús, felfekvés, 
félig holt emberek mély tekintete.
Nem állt meg az élet ott nélkülem.
Most vödröt viszek, hypozom, megyek. 
Senki nem szól: beszartam, gyéréi 
Fekáliamentes már kis kezem, 
senki vére rá már nem tapad.
Az élet egy gyöngyöző patak, 
csak sodor, én meg hagyom.
Halottakat álmomba’ se látok.
Továbbra is rejtem, ha fájok.

köznapokat sem a vadászkéssel, sem a „bazi 
nagy metszővel” nem tudja feldobni: „A bonc- 
nok unott / undorral dobja / vadászkését a 
kagylóba, / magában mormogva: / — Mit néz
zünk meg még?”. Az már csak hab a tortán, 
hogy Varga Sándor egy Franz Kafka-idézet 
köré építi fel az egész verset.

A Meg fog(unk) dögleni című versben nem 
tudjuk eldönteni, hogy a szerző milyen idő
síkban tanyázik. Az is lehet, hogy szörnyű 
időképet vetít előre, és a behívott kiskato- 
na a harmadik világháborúra készül. Azt 
sem zárhatjuk ki, hogy épp a leningrádi 
csata küszöbén vagyunk. Az viszont biztos, 
hogy a vers egyes szám második személy
ben íródott „Édesanyád könnyei / már a bo
rítékot itatják. / Igen, menni fogsz.” A szer
ző kívülállóként ítéli meg a háborút. Nem 
vesz részt benne. A cím alatti ajánlás is er
re utal: „háborgóknak, szeretettel”. Varga 
Sándor verseire nagyon jellemzőek az ér
zékletes, képszerű leírások. A Meg fog(unk) 
dögleni című versben hirtelen a frontra re
pít minket a szerző. Mintha mi is ott len
nénk, mi is félnénk, nekünk is pisilni kel
lene az első lövés hallatára, halljuk, amint 
süvítenek a golyók a fülünk mellett: „Mész 
mész, / falfehér arcod, / mész mész, / falfe
hér anyád arca, / mész mész / falfehér ott a 
másik arca, / mész mész / falfehér az egész 
tetves kaszárnya. / A vaksötétben valaki / 
elejti a bombát: / -  Meg fogunk dögleni.”

(Elhangzott november 2-án, a kolozsvári 
Bretter György Irodalmi Körön, a Bulgakov 
Kávéházban.)

Ti amo
Az én szerelmem jéghideg, 
csak a vérem oly forró. 
Kinek szíve ideges, 
elviszi egy fekete holló.

Édes csókom kicsit keserű, 
ölelésem kicsit szenvtelen. 
Az én nevem egy a sokból. 
Egy senki a milliókból.

Az én szerelmem átlátszó, 
mégse érti meg senki.
Ha akarnád, és akarnál. 
Talán megdöglenék érted, 
Ha igazán szeretnélek.
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HORVÁTH BENJI

Modigliani taligán

Ha voltam is, végül csak érkezem, 
csak téged tudlak, és elég legyen, 
kecses, rendetlen műterem
-  a legszebb villanás vagyunk, 
az első naptól átok:
ahogy lefestem, máris hazudok.

Aki magát tanulja folyton, 
hogy szárnya mennyi szuszt bír el, 
az magának bejárhatatlan utca, 
s végül csak másokban terem meg 
gyümölcsöt, rendet -  kész egy újabb fáma, 
utána már nem én vagyok neked.

Az én utcám az én koporsóm, itt enyém a táj, 
már van belőlem annyi év és torzó, 
bársony zakómon egy csík egy halál, 
én végleg élni nem tudok, csak újból, 
liturgiából, borból. Fénykép voltam -  
s leszek megint, egy titkosabb tan.

És meghalok, és elrabolnak újra, 
egy taligával ki a Montparnasse-ra, 
megálmodom, hogy ébredek, 
előttem pigment, hó, és a 
királyi pálca phaetonzuhanása, 
ahogy lekorpahullnak a színek.

Ave Maria, Ave Jeanne, hogy is lehet 
figyelni vászonba csapódó testeket, 
a nyak, a haj ívét tanítani, 
tavasztól télig ezt is mind eljátszani.

Ave Taliga, Ave Neked, Utca, 
te mindenütt derengő korpasűrűség, 
talált szavak ecsetvonása, én
-  nem én, az ének áramlása,

a homlokon egy könnyű kéz simít, 
felfesti rá ködfoltjait, 
gyümölcsöt, rendet igazít, 
kivert kutyák nemes vonásait.

Ha voltam is, hogy is legyen elég 
színek fáradhatatlan akarása, 
a végső képért bármit összehazudnék, 
hogy végre állhassak valóra válva, 
villantunk, voltunk, vagyok én, a fáma,
Ave Bejárhatatlan Vaksötétség.

(2009-2015)

Vásárhelyi állomás, 
szokás szerint

Megindulni mint a hó az álmatlan reggelekben, 
így élted napjaid, és így is fogod, 
állomások szaga, vonat, hajó, révre rév, 
járás házról házra, követve valamit, 
futásod tárgyát, nőt, ablakszemet,
fényképet, csikkvillanást. Ha látod, elkapsz egy mozdulatot, 
csuklót, nézést, elejtett szót, felismered.

Néha eltűnik szem elől, majd előbukkan újra, 
ködben vagy madárraj közepén, 
rendezgeted magadban, fölveszed, lecseréled, 
ha ideje van, nagytakarítás, mosóporszezon.

Egyik lánnyal egyik hajnalon,
köszöntenek az ismert képek,
rábólintasz, pirkadat, macskakövek,
és az utcalámpák kialvásának örökkévaló pillanata.

így játszottál egyszer velük, így járod újra, verklisé, 
pisszoár-én, megkönnyebbülsz, lehúzod, elhagy. Ilyen vagy.

Se nem túl édes, se nem túl keserű, 
fekete, csipetnyi cukorral, ahogy szereted, 
ahogy lefestetted volt, évekkel ezelőtt, 
egy más városban, más pozícióban.

Persze van, ami változott, 
arcodon a gyűlő ékezetek, 
kihúznak, újraírnak. De lényegében ugyanaz, 
ahogy beállsz egy cirkuszporondon, játszol, 
lejársz, jön a következő. Aztán azok a percek, 
a senki nincsen itt -percek, mikor magadnak játszol, 
ez volt, megvolt, megyek, szép volt, 
aki rádnéz, alig látja.
A változásban mindig van egy kis manír.

Éjszakai fürdés meztelenül a strandon, 
matracon a macskák és a testek,
ahogy visszalapozod az elmúlt éjszaka albumát magadban.

Ami benned van, nehéz vagy könnyű, 
alig látszik. Legtöbbször fugába fér.

Elalszom, megfog, és felrak magába 
s én mással álmodom, szokás szerint, 
szinkronban bőr és éj hőváltozása, 
erkély, vacogva elszívott cigik,

alkalmi képek kinesztéziája, 
folyó és nyál és hold és lassúság, 
és gurulunk az ágyról le a partra, 
és nyári háttérképek eló'tt át.

De van nevük. És szereted őket nagyon,
egytől egyig kihasználod őket
és egytől egyig kihasználnak téged. Szent a béke.

Kertek, amiket látogatsz és tudod,
többek nálad. Mert velük vagy itt,
bennük vagy semmiség, csikkvillanás,
veszett ütem. Ezért nem maradhatsz soha,
nem a tied a rév, se a tenger, se az út,
egyetlen állomás sem, csak a képeket viszed magaddal.
Hajód kifut. Exponál, majd megy.
Váradtól Bukarestig, Temesvártól 
Besztercéig, Kolozsvártól 
Budapestig, és így tovább.

Otthagyni ezt-azt szoktál, 
papírt, cigit, napszemüveget.
Egy-egy sort, harapásnyomot.
De tudod a válaszuk, ha kérdik
majd a férjeik, és nálad őszintébb szerelmeik,
ki ez? -  Hogy ez? Nem érdekes.
És hálás vagy nekik.

(2009-2015)
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UGRÓN NÓRA

Jack Holland esete
a nőgyűlölettel
A Brief History of Misogyny -  The 

World’s Oldest Prejudice. Vagyis Jack 
Holland Nőgyűlölet -  A világ legrégebbi 
előítélete c. könyvének eredeti angol címe. 
A magyar fordításból kimaradt a brief 
history, tulajdonképpen jogosan. Bár rö
vidnek tényleg rövid -  kb. 300 oldal —, 
történelemnek nem mondanám. Vagy ép
pen, hogy olyan, mint a történelem: fehér, 
nyugat-európai férfi írta és nagyrészt a 
fehér nyugat-európaiak, esetleg amerika
iak szemszögéből beszél.

Jack Holland munkája felületes, a té
mát leginkább egyetlen oldalról megmuta
tó, szájbarágós és lebutított. „Mintha egy 
televíziós talk showba csöppennénk, ahol 
a vendég felfedi legmélyebb szégyenét, leg
nagyobb szerelmét, legszörnyűbb bűne
it, legszentebb céljait. Ezerhétszász évvel 
korábbi »műsor«, de egy Oprah Winfrey- 
beszélgetés aktualitásával.” Holland 
ezt Szent Ágoston Vallomások c. művé
ről mondja, de az ő művéhez jobban il
lik. Szenzációéhes, sztorizgatós, olykor 
áltudományos és egy határozott, magabiz
tos, igaznak vélt pozícióból beszél. A nő- 
gyűlöletre gyakorolt kritikája is felületes, 
megmarad az érzelmi faktor hangsúlyo
zásánál: a nőgyűlölet egy, az antiszemitiz
mushoz hasonló, szörnyű előítélet, amely 
nyugaton eltűnőiéiben van. Az antiszemi
tizmussal való összehasonlítgatás a könyv 
egyik non plus ultrája.

„Nehéz pontosan felderíteni egy előí
télet eredetét. Ha mégis meg kellene je
lölnünk a nőgyűlölet születési dátumát, 
az időszámításunk előtti nyolcadik szá
zad tájékára tehetnénk. Bölcsője pedig 
valahol a Földközi-tenger térségének ke
leti felén ringott.” Miután beismeri, hogy 
nehéz, mégis megpróbálkozik vele és per
sze, azt elfelejti megemlíteni, hogy a vi
lágon nem csak Európa létezik. Hogy 
ha az i. e. 8 . századi Görögországban és 
Júdeábán alakult ki a nőgyűlölet, akkor 
miért létezik Afrikában, az arab orszá
gokban, Kínában és más keleti országok
ban?

A nőgyűlöletet mint a férfi önmagá
val folytatott harcát, a gyűlölet és a vágy 
kapcsolataként határozza meg. Nem túl
ságosan tudományos pszichológiai elem
zésekbe bocsátkozik, miközben a konkrét 
tények elmaradoznak. Illetve az egyes 
történelmi korok és eszmék, esetleg ese
mények között folyamatosan párhuzamo
kat vél felfedezni. Az egész szövegen vé
gigfutó hasonlat az antiszemitizmus és 
a nőgyűlölet között tulajdonképpen csak 
ide-oda beszúrt mondatokban nyilvánul 
meg, mélyreható elemzést nem végez: 
„Ahogy a keresztény antiszemitizmus 
századai ideológiai alapot nyújtottak a 
náci holokauszt számára, úgy a nők meg
vetésének, ember voltuk tagadásának ha
gyománya is lehetővé tette a boszorkány
üldözést.” Teljesen fölöslegesnek vélem 
ezt az érzelmi tényezőt feldúsítani vágyó

analogizálást. Mintha a holokauszt emle
getésével szeretne hitelt nyerni mondan
dójának.

„A kereszténység apró szektából va
ló világvallássá növekedése sosem lá
tott jelenség az emberi történelemben. 
Ugyanilyen példátlanul erős és össze
tett nőgyűlölő világszemlélete is, amely 
alapvetően három forrásból táplálkozik.” 
Ez a három forrás Holland szerint a zsi
dó hagyomány, a görög filozófia és a ke
reszténység saját dogmái. A keresztény
ség hibáztatása egy másik jellemzője a 
könyvnek. Bármennyire nagy szerepe 
is volt a kereszténységnek a nőgyűlö
let fenntartásában, Holland mintha egy 
vallási ideológiára hárítana minden fele
lősséget, kivonva belőle az emberi ténye
zőt, eltávolítja önmagától és az olvasótól 
is. Nádas Péter Csöndes hátországi nap
ló c. esszéjében a World Trade Center és 
Auschwitz kapcsán beszél arról, ahogy 
a szimbolikus jelentések és a kulturális 
hasonlatok keresése révén a valódi ese
mények elfedődnek. A szomorú együtt
érzés tulajdonképpen egy eltávolító gesz
tus. Valami hasonló jelenik meg Jack 
Holland könyvében -  amely az eddig idé
zett példákból is látszik - , illetve a ma
gyar fordítás borítóján olvasható aján
lásban: „A »nőgyűlölet« szó megjelenését 
a magyar szótörténet 1799-re keltezi, an
gol változata a »misogyny« 1656-ben je
lent meg először, jóllhet az, amit a szó je
löl, már évezredek óta létezett. Aki ezt a 
könyvet elolvassa, szemlesütve fog a nők
től bocsánatot kérni.” Ez a fajta bocsá
natkérés is eltávolít és a problémán túl
ra helyez.

A mű kilenc fejezete a görögöktől in
dulva, a római civilizáció néhány pél
dáján keresztül a kereszténységet, a 
Mária-kultuszt és a boszorkányüldözést 
vizsgálja. Majd a felvilágosodás kori esz
mékből, a viktoriánus kori és a 20 . szá
zadi eseményekből válogat. Európán és 
Amerikán kívüli példákról csak a hato
dik fejezettől kezdve szól, általában rövi
den és ezek kapcsán is beszúr néha egy- 
egy nyugati kulturális példát.

Mary Wollstonecraftot, akit a feminis
ta filozófia egyik előfutárának tartanak, 
bár nézetei valóban néhány ponton eltér
nek az ő korában még fogalmilag nem is 
létező mozgalométól és szerepe meg jelen
tősége körül viták folytak, Holland olykor 
nőgyűlölőként mutatja be. Wollstonecraft 
kritizálta azokat a nőket, akik a kora
beli szépségideáinak való megfelelé
si kényszer érdekében idejük nagy ré
szét cicomázkodással töltik, ezt azonban 
a nők oktatásának hiányának tudja be. 
Bár Holland ezt is elmondja, mégis a 
Wollstonecraft érveihez hasonló, a nőkre 
ráerőszakolt szépségideáit érő 20 . száza
di és mai feminista kritikát tulajdonkép
pen összetéveszteni látszik a make-up 
shaminggel.

A melltartóégetésként ismert mozga
lom tulajdonképpen a feminizmus egyik 
fontos lépése volt, amely Holland vélemé
nyével ellentétben nem a „női természet 
elutasítása”, hanem a társadalom által a 
nőkre kényszerített szépségideál elutasítá
sa. Még ha valóban voltak túlkapások is, 
a szerző teljes mértékben elítéli és rosszul 
ítéli meg ezeket a mozgalmakat. Holland 
szóhasználata és véleménye tipikusan egy 
antifeminista diskurzusnak a része. A nő
gyűlölet történetét egy rejtett nőgyűlölet 
hangján írta meg, mely a könyv zárlatából 
is látszik: „A megoldás nem a szépség, ha
nem a nőgyűlölet elutasítása. [..] A nőgyű
lölet immár nem része a »társadalmi köz- 
gondolkodásnak«. A férfinak többé nem 
kell harcolnia önmagával, sem azzal, aki
vel a legproduktívabb, legkellemesebb és 
legkielégítőbb kapcsolatot alakíthatja ki.”

Míg a könyv elején Holland megemlíti, 
hogy a történelmet a férfiak írták, kizár
va a nőket, tulajdonképpen ő is ugyan
ezt teszi. A zárlatban már csupán egy 
csoportot képeznek, akikkel a férfiak el
szórakozhatnak, miután aggódniuk nem 
kell, a könyvben felsorakoztatott ször
nyűségek kora nyugaton legalábbis véget 
ért. Holland szerint.

P. S.: A magyar kiadás utószavában 
Balázs Lajos tanulmányát olvashatjuk a 
nő helyzetéről a székely-magyar, hagyo
mányos paraszti társadalomban. Mintha 
ez az utószó a teljes ellentéte lenne a mű
nek, konkrét példákat hoz fel, adatköz
lőktől idéz és így próbálja körüljárni a té
ma egy kis szeletét. Ha valaki megvenné 
a könyvet, az utószót mindenképpen ol
vassa el.

Jack Holland: Nőgyűlölet. A világ  
legrégebbi előítélete. Bookart Kiadó, 
Csíkszereda, 2011.
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CSONTOS MÁRTA

S zem tő l szem be
Minden más(ik) teljesen más(ik)

Jacques Derrida

Kívül vagyok a másikon, 
csak a kötelesség kedvéért nézem.
Cinkos gyönyörrel vagyok leleményes, 
Odüsszeusz hajóját indítanám újra, 
esélyt adnék magamnak a kimozdulásra, 
s ó's-esküszegéssel bizonygatnám, 
részemróí nincs vita az örökségen.

Szemtől-szembe nézek az arcra, 
a döbbenetből hozzám pártol a kényszer, 
már nem vagyok valódi Én, csak egy 
félénk lány second hand babaruhában.
Még nem rontott meg senki,
de látom az idegen szennyes kezét, rám
ontja minden bűnét, mindösszesen hétszer.

Csak egy bekezdés ju t nekem, a nyitó
fejezetben átadom a váltót a másiknak. 
Istenhozottat mégsem mondok neki, 
csak állok a tétlenség fehér lépcsőjén, 
de már nem léphetek tovább, nem 
véd meg önmagámtól vele kötött egyezségem, 
háttérben maradok metafizikus árnyalaknak.

Ö n szán tadbó l k irekesztve

Te félsz magadtól, jelenléteddel 
nem tudsz mit kezdeni, csak legyint 
benned a próbálkozás, sebességváltód 
a kritikus pillanatban mindig megakad.
Nem vagy jó pásztor, nem tereled össze 
a nyájadból szétszéledt bárányokat, 
nem akarod bejárni az égbe nyúló rengeteget. 
Nincs benned igazi önállóság, minden 
lépésedhez kell egy virtuális járókeret.

Inkább elrendeled a személyedre szóló 
örökös őrizetet, mert tiltott területen 
keresed a felmentő sereget, nem tudod 
összeszedni szétgurult idegenséged cserepeit, 
ajkadon a szavak is csak viaszgyöngyök, nem 
tudsz kitől útbaigazítást kérni, nem látsz 
mást, csak olvashatatlan árnyéktérképedet.

A  hajnal hullámain kapkodsz a fény felé, 
de ujjaidról lecsorog az érintés öröme, 
távoli térben próbálsz a szépség ölébe 
menekülni, de nem adsz magadnak utasítást, 
nem tudod feltörni a délibábos utcakövet.

F elism erés

A sokorói domboldalt már rég 
behálózta a tarack, kifosztották 
a szőlőtőkéket a madarak, a szél 
is csak kötekedik veled, s te nem 
tudsz védekezni, keserű por 
kaparja torkodat, s a táj fölött nem 
maradt más, csak a felismerés; itt 
már hiábavaló minden alkudozás.

Az istálló ajtajában megrozsdásodott 
a villa, már odakint is légszomjad van. 
A sötét zugokban megmozdulnak az ott

hagyott, fejéshez készített edények. 
Szellemkastélyba lépsz, a pusztulás 
szabadsága megbolygatta a rendet, 
nyirkos öleléssel dőlnek rád a falak.
Nincs itt már ember, nincs itt, aki 
megidézte az embertelenebbet.

Belenőttél a világba, próbáltad véglegesen 
kijelölni helyed. Kihűlt lábnyomokba léptél, 
próbáltad visszateremteni a meleget.

Most már majdnem minden sötét körülötted, 
kiürültek fölötted a csillagok, elhamvadtak 
az égitestek, s a rossz látási viszonyok között 
nem veszed észre, a nagy Égi Adomány, 
egyszerűen nem lehet kompatibilis veled.

T ala jcsere

Kivel kötöttem szövetséget, mikor 
hozzájárultam, hogy becserepezzenek 
Ég és Föld határzónájába, -  engedtem, hogy 
rám öntsék a tápoldatot, abban a reményben, 
mely szerint virágaim majd színesednek és 
sokasodnak, s termést is hozhatok az Úr 
gyönyörűségére, hogy kedvét lelhesse bennünk, 
élvezze a meg nem született halhatatlanság 
apró ajándékait, míg égi műhelyében fel nem 
dolgozza őket egy új prototípus fejlesztésére, 
hogy végre legyen egy sikertermék, hogy 
megkaphassa a mesterlevelet.

Akkor majd magasra tartom fejem, mint az 
illatok sugarán nyújtózó tulipán, vagy egy kacér 
pillanatban lankadó testemet megrázom, s a 
Napba nézek önfeledt bohócvirág-arcommal, 
s nevetve mondom, azért sikerültem olyan félnótásra, 
mert születésem előtt piszkos üledékbe mártottak, 
s magamra kentem a mocskot, majd engedetlen 
magzatként bezártak egy ketrecbe, melynek Föld a neve.

Nem tudom tisztára mosni magam, szűk járatokba 
akadt gyökereim nem tudnak tovább kapaszkodni, 
félkész létemben kallódok, hiába hullámzik testemben 
a gyönyör tánca, hiába ragad magával a napimádat.

Most modell vagyok a kifutón a tündérfürtök és a sétány
rózsák között, s bezárt urnám oldatába mártózva 
élvezem, hogy színeim forró lávaként cseppennek 
mozgásba a kövek között.
Várom a nagy Kísérlet lefolytatását, a laboratóriumi 
analízist, s kivárom, míg anyagom összetételén javít 
egy végleges talajcsere.
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SZŐCS ISTVÁN

Folyóvizek olvasókönyve felé
A sok tarkabarka, kiagyalt vagy újra- 

kéró'dzött szenzáció között, amelyekkel a 
késó' esti televíziós műsorok elárasztják az 
álmatlan nézőt, néha akad egy-egy ked
ves hír is. Például, hogy azt a több mint 
húsz kilométeres autópályát, amely átsze
li Szöult, Dél-Korea fővárosát, és amelyet 
nem is olyan rég építettek, lebontják, illet
ve felszedik. Tudniillik egy patakot fed be, 
amely nagyon kedves volt a helybelieknek, 
és hiányzik nekik; és a lebontását épp az a 
mérnök végezné, aki megépítette!

A természet „létesítményei” még szak
szerűbben, „a táj elemei” közül legin
kább a folyóvizek azok, amelyek ha nem 
is éppen élőlények, de személyiségek a 
táj lakóinak tudata mélyén vagy a szó
lásmondásaikban. Érdekes, hogy Petőfi, 
aki főleg a folyókban és felhőkben talál
ja meg lelkivilágának fényvisszaverő fe
lületeit, olyanoknak látja a Kárpátoknak 
vadregényes tájait, amelyeket bár cso
dál, ámde nem szeret, mint amelyek fent- 
ről nézik, sőt figyelik a tájban élő em
bert, „... Legmesszebbről rám merengve 
néztek, Ködön át a mármarosi bércek.” 
avagy Vajdahunyadról írja: „El van rej
tezve a világ elől / E szent magány; beléje 
más nem lát, / Csak messziről fehér fejé
vel a / Hegyek nagyapja, a vén Retyezát.” 
A folyó viszont mindig az ott élő ember 
jelképévé szellemül át!

Nép- és műdalokban gyakran az érzel- 
messég szólal meg rajtuk keresztül {Ott, 
ahol a Maros vize, ... Ki a Tisza vizét isz- 
sza... Ott lakom a szőke Szamosnál... stb.)

A földrajzi nevek közül általában a víz
nevek élnek a legtovább, ők változnak a 
legritkábban. Éppen ezért, különböző 
nem-rokon nyelveken is, olykor hasonlóan 
hangzanak. A legtöbb ember fel se figyel 
rá, bogy Mezopotámia és a vízilót jelentő 
hipopotam szavak pót eleme azonos a Po 
folyó nevéből képzett Padánia és Pádua 
nevével, a régi Dácia Potaissza szavá
val és az egész a magyar patak szó első 
tagjával, sőt talán a po-csolyával is ro
kon! Érdekes, hogy az ügy szó, amely régi 
nyelvünkben folyót is jelentett, Ügyek ve
zér (Emese apja) nevében hasonló képzőt 
kapott!: ak-ek.

Ám kérdezheti az olvasó, mit szólnak 
majd ehhez a nyelvésztudósok, hiszen 
szerintük a mi patakunk a szláv patokból 
ered. Emiatt ne aggódjunk, a nyuga
ti szláv történészek és nyelvészek között 
nem egy óriási fantáziával és gátlásta
lan kutatókedvvel megáldott szakember 
akad, megtalálják ők a megoldást a mi 
mérges nyelvészeink számára is!

Fel sem tűnik a jámbor és széles kö
rű közönségnek, hogy pl. a folyó szó és 
a latin nyelvek fluvio-i mennyire hason
lítanak, és a német flieszen és Flusz is. 
(Most ne is szóljunk olyasmikről, mint 
a „vizecske” jelentésű óír whiskey. Mint 
megrögzött térképböngésző, egyszer fel
fedeztem, hogy a Dunához hasonló ne
vű folyóvizek, mint a Don, Dvina stb., 
Skóciától Vietnamig folydogálnak a szé

les nagyvilágon. Hogy jelent-e is valamit 
a nevük? Pl. hogy Don, Danubius, Dvina? 
Nem tudom, a magyar Duna nevet legin
kább a dundi szóval hoznám kapcsolat
ba; s a dunyhái; vagy: „feldunni a vizet”: 
annyi, mint „felduzzasztani”. Az a sok 
ER végződés, Iszter: a Duna egy szaka
szának régi neve, aztán az Oder, Weser, 
Várd ar, N era, Dnyeszter, Dnyeper, Isar, 
vajon nem mind a magyar ÉR szót rejtik 
magukban? Ami többek közt „vízfolyást” 
jelent. „Az Ér nagy, furcsa, álmos árok”... 
Adynál maradva, „Dunának, Oltnak egy 
a hangja”, szokták himnikus színezettel 
idézni ünnepi előadók, politikusok. Ám 
soha egy sem folytatja: „morajos, halk, 
halotti bang”. Amiből azonban nem arra 
akarok eljutni, hogy a Morva, a Maros, a 
Mura is egyaránt „mormol”!

Ha már a Maroshoz értünk: Erdély 
területén, főleg a nyugati s déli részén 
legtöbb az os, es, us, végződésű folyóvíz
név; fegfelül ott a kis Avas patak, aztán 
a Szamos, a Maros, a Körösök, a Temes 
és a Lápos, meg a sok Almás, Nádas, 
Aranyos, Kapus, Ludas, és főleg délen 
a sok Sebes; Fogaras vidékétől kezd
ve Karánsebesig, ahol éppenséggel egy 
egész csokor Sebes van!

E folyónevek jellegzetessége, hogy ál
talában nem vízről vannak elnevez
ve. A Szamos, lásd „szamóca” s „zama
tos”, valami jóízű erdei gyümölcsről; 
az Almásokat, Nádasokat magyarázni 
is felesleges; a Körösök, mondják, nem 
csak egy bizonyos fafajta nevét viselik, 
mint egyes helységek, hanem eredetileg 
csak a legdélibb ág, a Fehér Körös visel
te ezt a nevet: ez, már az ókorban is is
mert aranybányák körzetében fakad, és a 
kalandos kedvű görög aranyásók emiatt 
„Aranyosnak”, Khrüzosznak vagy valami 
hasonlónak emlegették!

Mostanában gyakran foglalkoztat, 
hogy sok helységnév, itt Erdély belsejé
ben, bizonyos ritmus szerinţ megismét
lődik, észak-déli irányban. Átvive ezt a 
megfigyelést folyóvizekre is: meg sem le
pődtem, hogy a Felső-Szatmár-vidéki két 
Homoródnak kétszeresen találni meg a 
párját, lenn a Kárpát-medence kanya
rulatában, az első nagy Oltkanyarban. 
Az már azonban meglepő, hogy a Nagy- 
Küküllő és az Olt fogarasi szakasza 
között folydogál egy Hortobágy, és a 
Vöröstoronyi-szoroshoz közel ömlik az 
Oltba! És ugyanakkor a Tisza-közeli 
Hortobágyba egy Brassó-ér nevű vizecs
ke folydogál! S hogy egyébként Erdélyben 
az ismert város mellett volt még két kis 
Brassó nevű falu, és Nagyszebenen kí
vül, Erdélyben volt még két Kis-Szeben 
nevű helység, a hajdani Sáros-megyei 
ismert Kis-Szebenen kívül is! Hogy a 
Maros jelentése nemcsak vízhez kapcso
lódik: a Dunakanyarban is van néhány 
„Maros” elemmel bíró helynév, aztán 
a Borgói völgyszoros tetején: Marosán, 
odébb meg éppen Máramaros. A Mezőség 
északi pereméhez közel, Magyardécse

határában van egy Marosája nevű dűlő, 
míg Marosújvár fölött egy bosszú-hosszú 
dombhátnak Szamosoldal a neve! És eme 
gazdag folyónagycsalád közepén: két ma
gányos idegen, a Küküllő és az Olt!

A Küküllő nevét a nyelvészek a 
Târnava fordításának tartják, holott 
ez nem tükröződik a környező helynév
anyagban. Különben sem szokása a ma
gyar lakosságnak a helynevek lefordítá
sa, simán átveszi, legfeljebb áthangszereli 
őket. Példák: a Lomnic és Harghita; és a 
két Beszterce is. A Brassó-közeli Csukás 
hegyről és patakról meg azt a regét hal
lottam, hogy valaha egy Hecht (Csuka) 
nevű szász földesúr birtoka volt, s a ma
gyarok „lefordították”. Erre mondják a 
nálam vagányabbak, hogy a frászkari
ka tipikus esete! Ugyanis a keleti ma
gyar nyelvjárásokban a pisztráng neve 
csüge. Lásd Csügés falut a Gyimesekben. 
Talán ezt ferdítették népetimológiával 
Csukásra a hétfalusiak; vagy még érde
kesebb a magyarázat?

A Küküllő folyók nevét egy időben 
Kőverőnek értelmeztem, mert a küllő szó 
rövid rudat jelent; többek közt mozsárütőt 
is, amellett, hogy kerékküllő. Az 1780-as 
évek vége felé a nyelvújítók egy ideje a kör 
sugara (radius) szerepére is javasolták, de 
nem vált be. A küllővel rokon kallómal
mokban is rudak verik, tömítik a posztót. 
Van egy küllő nevű halfajta, a folyó fene
két verdesi; harkályféléknek is van küllő, 
azaz kopácsoló neve. Drága jó régi délibá
bosaink azért ismerték fel Herakles nevé
ben a harkályt, mert latin neve, a picus is 
azt jelenti. (Lásd még pickhamer!)

Ami az Oltót illeti, fura egy folyó! A 
neve a „vágás” képzetével kapcsolatos. 
Amikor beoltunk egy fát, abba belevá
gunk. Mint az ember bőrébe is; vagy be
leszúrunk. Az Olt is, keskeny völgyet vág
va magának, tör dél felé. Aztán átvágja 
magát a tusnádi szoroson. A Szépmezőn 
meggondolja magát és északnak tart. 
Bravúros módon megkerüli a Persányi 
hegységet, és most már nyugat felé vág 
magának utat, végigfut a síkságon, majd 
a Vöröstoronyi-szoroson délre vág új 
utat... Van-e még egy ilyen folyó, mint ez 
itt, a Kárpát-medence dél keleti sarkában? 
-  Van! És éppen átellenben, a Kárpátok 
északnyugati oldalán. És ezt -  fogóz
zunk meg! — éppenséggel Vágnak hívják! 
A Magas-Tátra tövében ered, szűk szo
rosban vág utat nyugat felé; Árva után, 
Trencsényben délnek fordul, s majd kelet 
felé kivágódik szelídebb vidékek felé s a 
Dunába belehömpölyög!

„Hömpölyög” -  azért írtam épp e szót, 
mert Melich János szerint a rómaiak 
Ampoliumnak hívták az Ompolyt, amely 
magyar eredetű szó. (Párvan professzor a 
Geticáhan bírálja is érte). Hát -  nem tu
dom. Tény, hogy az evidéki Gyulafehérvár 
római kori neve Apullum, ami protóelámi 
nyelven „Kaput” jelent. És más elámi sza
vak a környéken: Inak, Pata, Potaissa. 
Bizony, több dolgok vannak, nemcsak 
égen és földön, mintsem képzelmetek sej
tené, hanem a térképen is: Etiópiában is 
volt Avas nevű folyó, helyi mai kiejtésben 
Hasbesh, ebből lett Abesszínia. És van ott 
a környéken Tata, Tábor, Kikile és Bedelel 
... És jaj neked, és jaj nekem!
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Erdély + m agyarok + múlt + 
szem benézés + m oralitás =
A címbeli egyenlet egyes elemei nagyon is 

ismertek. Szeretünk visszanézni az erdélyi 
magyar múltra. Amely értelem szerint dicső, 
szomorú és csodálatos, tele van jeles férfiak
kal és nőkkel, akik tántoríthatatlanul küz
döttek Erdély csillagának magasra emelésé
ért, illetve megőrzéséért, a nehéz időkben. 
Tisztelet nekik! A fenti egyenlet más ele
mei viszont eléggé ismeretlenek. Ugyancsak 
esetlegesen és korántsem szisztematikus 
módon bukkannak fel a makulátlan múlt
képet „szennyező” hihetetlen, rémes dolgok. 
Mint például az, hogy az erdélyi magyar ér
telmiség bizonyos képviselői a kommunis
ta diktatúra idején, úgymond, „megtéved
tek”. Magyarán, együttműködtek a román 
titkosrendőrséggel, a Szekuritátéval. Pár 
név, akik az utóbbi években „botrányt ka
vartak”: Márkos Albert, Szilágyi Domokos, 
Mikó Imre. (Itt jegyzem meg, hogy „könnyű” 
pozícióból írok: túl fiatal voltam ahhoz, hogy 
potenciális „célpont” lehessek a mondott idő
szakban, tehát, ha tetszik, a lelátóról kiabá
lok be, vagyis a saját bőrömön nem éreztem 
a helyzetből fakadó iszonyatos nyomást.) Az 
erdélyi értelmiség kortárs (és időben érin
tett) rétege hörögve fogadta a tényeket: nem 
tehettek mást, kényszerítették őket, ártal
matlan jelentéseket készítettek, nem szabad 
összemosni a besúgói „státuszt” a szakmai 
eredményekkel stb. A reakciók részben meg 
is állják a helyüket. Ha egy rendszer valakit 
kényszerít valamire, az illető vagy ellenáll, 
vagy behódol a kényszernek. Az időjárásról 
való csevely jelentése valóban ártalmatlan
nak tűnik. Es az, hogy valaki besúgó, sem
mit nem von le, például abból, hogy milyen 
verseket ír. Az viszont, hogy valaki nem te
het mást, nem igaz. Mindig lehet mást tenni. 
Morális döntés kérdése. A fent említett em
berek (és gondolom, mások is, akiknek nevét 
még az ismeretlenség kártékony homálya fe
di) úgy döntöttek, nem tehetnek mást. Hogy 
miért? Gondolom, különböző okokból.

Domokos János Túlélés vagy népszolgá
lat? című, 104 perces dokumentumfilmje 
Mikó Imre „megtévedésének” körülménye
it tárja fel, az okokat próbálja felvillantani. 
Persze nem csak erről szól: egy Mikó Imre 
életútjáról szóló dokumentumfilmmel már 
régóta adósunk a magyar filmművészet. 
Hát itt van, friss, ropog, és eléggé kényel
metlen érzéseket is kelt a nézőben.

A film kulcsfigurája nem Mikó. 0 a tárgy. 
Akit vizsgálnak. Szeretettel, de ostoba tisz
telettudás nélkül. A kulcsfigura egy fia
tal olasz történész, Stefano Bottoni, aki vá
ratlanul robbant be az erdélyi köztudatba, 
és azonnal kétes hírnévre tett szert. Pedig 
semmi különöset nem csinált: végezte a dol
gát. Kutatta a közelmúlt történelmét. És az 
eredmények néha -  nos, enyhén szólva rést 
ütöttek az erdélyi elit által önmagáról al
kotott mitikus képen. Egyesek bőszen mél
tatlankodtak, hogy is jön egy ilyen „ide
gen” ahhoz, hogy a dicső erdmagyar múltat 
bemocskolja. Pedig Bottoni csak a címbe
li egyenlet megoldásán dolgozott, és dolgo
zik ma is. Remek rendezői döntés az, hogy 
Dont Stefano Bottoni a film kulcsfigurája: 
i riporter-kutató, aki végigjárja Mikó Imre 
életútjának helyszíneit, végigkérdezi Mikó

Imre rokonait, barátait, illetve a történet ob
jektív feldolgozásához érdemileg hozzászólni 
tudó szakembereket. A film egyébként, érzé
sem szerint, azért lett ilyen bosszú, mert a 
rendező igyekezett lazítani a tömény adat
halmazt, és Mikó Imre visszaemlékezései
nek bevágásával (A csendes Petőfi utca), il
letve gazdag archív képanyaggal színezte a 
néhol valóban tömény adatsűrűségű képso
rokat. Ily módon tulajdonképpen egy portré
filmmel állunk szemben, amelybe a készítők 
beágyazták az égető kérdést: miért döntött 
Mikó Imre a Szekuval való együttműködés 
mellett, többször is?

A film első negyede a szereplők és a té
ma felvezetésével telik el. Aki nem ismeri 
Mikó Imre életét, annak nóvum. Aki isme
ri, annak rendteremtésélmény. Szó kerül a 
Mikó család több száz éves kolozsvári múlt
járól, az illusztris és unitárius felmenőkről, 
a Petőfi utcai házról, Mikó gyermek- és if
júkoráról, az Erdélyi Fiatalok csoportról és 
számtalan egyéb életrajzi elemről. Az első 
-  a néző számára talán meghökkentő -  mo
mentum a 11. percben következik be, ami
kor Bottoni különböző erdélyi (származású) 
értelmiségieknek felteszi a kérdést: „Mikó 
minek vallotta magát? Konzervatív, keresz
tény, mérsékelten baloldali?” Nevetnem kel
lett, de közben nagyon érteni véltem a reak
ciókat. A válaszokat bemásolom:

Erdélyi Lajos, újságíró, fotóművész: 
Baloldali, egyértelműen baloldali. Mérsé
kelt, ahogy mondod.

Szilágyi Júlia, irodalomkritikus, esszé
ista: (A kérdés itt rövidebb: Mikó baloldali 
volt?) Nem! (A válasz úgy csattan, mint az 
ostor.) A következő kérdés: Akkor jobboldali? 
Válasz: Nem tudom megítélni.

Szőcs Géza, író, politikus: Ott helyeződik el 
ebben a térben, amit úgy szoktunk nevezni, 
hogy nemzeti, polgári meggyőződésű ember.

Tamás Gáspár Miklós, filozófus: A liberá
lis protestantizmus megtestesítője.

Bodor Pál, író, szerkesztő: (Kérdés: Mikó 
baloldali is volt?) Hát, ezt nem merném mon
dani.

Teljes a kavarodás. A válaszoknak nyil
ván közük van a beszélők világnézetéhez is. 
De attól még meghökkentő. A homályt Bárdi 
Nándor történész oszlatja el, aki ezt mond
ja: „A kisebbségi közegben a jobb-bal nem 
megy. Amikor nyelvhasználatról van szó, 
azonnal zár az etnokulturális csoport.” És 
ez egyben az első jel, ami arra utal, hogy ki
sebbségi közegben a világnézeteket, morális 
viszonyulást adott esetben felülírja a meg
maradási... kényszer? A filmben elhangzik a 
Machiavelli-féle mondat (szokás szerint kon
textusából kiragadva, sztereotípiaként): A 
cél szentesíti az eszközt. Viszont, ha jól em
lékszem, Szász Zoltán történész mondja ki 
ezzel kapcsolatban a lényeget: a történtekből 
nem lehet kikapcsolni a morális dimenziót.

Bárdi Nándor a szászok példáját említi, 
akik mindig a kurrens hatalom mellé áll
tak, hogy fizetségképpen megőrizhessék sa
ját autonómiájukat. Ezen az alapon Mikó 
Imre is egyfajta „szász” volt. Nézete szerint 
Erdélyben mindig alkalmazkodni kell. A po
litika álarcviselés. A középosztály népszol
gálata, a mindenkori helyzethez való alkal
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mazkodás útján. Ha a két világháború közt 
Bukarestben idegen egyenruhát kell húzni, 
sőt, lendíteni is kell a kart, hát úgy. Ha je
lenteni kell a Szekunak, akkor úgy.

A film másik drámai csúcsmomentuma 
ide kapcsolódik. Stefano Bottoni éppen Gaál 
György irodalomtörténészt kérdezi Mikó 
Imre beszervezéséről. Gaál röviden vála
szol: Érzésem szerint ezt nem lehetett visz- 
szautasítani. És utána azonnal arról kezd 
beszélni (ezt a jelenetet egy lélekbúvárral 
érdemes kielemeztetni, annyi kifejezés fut 
át a beszélő arcán), hogy őt a Szeku több
ször is megpróbálta beszervezni, de vissza
utasította. Mire rögtön érkezik Bottoni kér
dése: Akkor mégis vissza lehetett utasítani? 
Úgy gondolom, valahol itt van az egész film 
morális tétje, ebben a néhány percben. Gaál 
György sosem volt politikus. Amint hogy 
Dávid Gyula irodalomtörténész sem, aki 
szintén visszautasította a beszervezést. Meg 
is fizetett érte rendesen. A film első mon
data viszont az, hogy Mikó Imre igazi ho
mo politicus volt. A politikusok meg az ör
döggel is lefekszenek, ha van egy cél, amit 
el akarnak érni. Ugyanakkor viszont kiváló 
irodalmárként is működött. Akik sok eset
ben az ellenállás mellett döntöttek. Nyilván 
nem mindig, lásd Szilágyi Domokos esetét. 
Végeredményben habituális döntés kérdé
se ez. De ismétlem: Szász Zoltánnak teljes 
mértékben igaza van, amikor azt mondja, 
hogy az erkölcsi elemet nem lehet kizárni a 
történetből.

Katartikus, ugyanakkor felkavaró film 
Domokos János alkotása. Bármelyik né
ző szembesülhet azzal, mennyire nehéz le
hetett helyes döntéseket hozni egy ördögi 
rendszer építőkockájaként, ha a saját iden
titás, a magyar közösség minden áron való 
megőrzése, védelme volt a cél.

És hogy mi lesz a címbeli egyenlettel? 
Remélhetőleg Ştefani Bottoni és a hozzá ha
sonlók megoldják. Mert mindannyiunk szá
mára fontos a tiszta víz a pohárban. Nem 
azért, hogy sárral kenjük be az érintett kor
szak nagyjait. Épp ellenkezőleg: azért, hogy 
megértsük az adott rendszer és ezen belül 
az erdélyi magyar közösség létmódját. És a 
helyükre tehessük a mítoszokat.

Túlélés vagy népszolgálat? Mikó 
Imre és a Securitate, dokumentumfilm, 
104 perc, 2015. Rendező: Domokos János. 
Szakértő-riporter: Stefano Bottoni.
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Beteljesült
vágyak
Szeptemberben mutatta be Sepsiszent- 

györgyön a Tamási Áron Színház William 
Shakespeare Vízkereszt, vagy amire vágy
tok című darabját. Az előadást Bocsárdi 
László rendezte. A produkció a Gyulai 
Várszínházzal közösen készült, júliusban 
a Gyulai Shakespeare Fesztiválon láthat
ta a közönség. Jelen írás az október 30-ai 
előadás nyomán készült.

Az alkotók Nádasdy Ádám fordítását 
használták, az előadás címe: Vízkereszt, 
vagy amire vágytok.

A szerelem különböző megnyilvánu
lásait látjuk: van, aki a szenvedést vá
lasztja, magába a szerelembe szerelmes 
(Orsino), van, aki teljesen átlényegül, ri
deg, elfátyolozott nőből érzéki, magát 
odaadni kész nővé válik (Olivia). Akad, 
aki szerelméért képes lenne körbesza
ladni a világot (Antonio). Van, aki me
rész és vakmerő lesz (Viola), és van, aki 
teljesen kivetkőzik magából, átvedlik 
(Malvolio). Egy biztos: a szerelem min
denkit megváltoztat, kizökkenti addigi 
létformájából.

A vízkereszttel elkezdődik a farsang, 
amely a mulatságok, bolondozások és ré
gen a párválasztás ideje volt. Az előadás
ban sem történik másként, mindenki 
a „másik felét” keresi, találja. Van más 
farsangi „kellék” is bőven, álöltözetek, 
maszkok, egymás megtréfálása, a szerel
mi sokszögek, az ebből fakadó bonyodal
mak.

Hamleti sorokkal kezdődik az elő
adás, Simó Lakatos Barna, a játéktér 
szélén ülő gitáros vezet be ebbe a világ
ba: itt vannak a színészek, akik játsza
ni fognak nektek, készüljetek fel, bármi 
megtörténhet. A szereplők egy forgószín
padon ülve néznek velünk szembe, több
nyire már jelmezben. Bartha József for

gószínpadát középen egy fal szeli ketté, 
megmutatkozhat ily módon a kinti és a 
benti világ is, variálható, jól kihasznál
ható a színváltozásokkor is, ugyanak
kor ismét csak a színházban vagyunk-ot 
húzza alá, tessék, megmutatjuk nektek, 
nincs itt semmi hókuszpókusz. „Az el
mesélünk nektek most egy történetet” 
koncepcióját erősíti az is, hogy a színé
szek maguk is bemutatkoznak egy-egy 
megnyilvánulásuk előtt: Mátray László, 
Gajzágó Zsuzsa stb.

Huszadik század eleji pilótaruhá
ba bújtatja Adriana Grand díszletter
vező Violát (Kovács Kati) és Sebastiant 
(Derzsi Dezső), a hajótörésben egymástól 
elsodródott ikerpárt. Kovács Kati, az ál
ruhába öltözött Viola, aki Cesariónak ad
ja ki magát, csakhogy közel legyen sze
relméhez, Orsinóhoz, kezébe veszi sorsa 
alakulását és megfelelő rálátással és ha
tározottsággal egyengeti az egyre bonyo
lódó szálakat.

Szalma Hajnalka Olíviája az egyik 
legjobban kidolgozott és következete
sen végigvitt figura. A bátyját sira
tó, magát a világ elől elrejtő, rideg nő, 
aki hajthatatlan és betörhetetlen a nem 
kívánt szerelmi ostrommal szemben, 
ugyanakkor boldogsága beteljesülésé
ért is határozottan cselekszik: az addigi 
hosszú, fekete ruhát fehér ruhára vált
ja, pap elé vonul a szerelmének h itt fia
talemberrel.

A szerelem megnyilvánulása Malvo- 
liónál a leglátványosabb, ahogy egyik 
végletből a másikba esik: a visszafo
gottságával, puritán nézeteivel, ál
erkölcsösségével a duhajkodó társaság el
len fellépő gondnokot annyira elkapja a 
hév, hogy végül már púnkként látjuk vi
szont. Az állig begombolkozott, fekete ru
hás Malvolio tulajdonképpen önmagá
ba lesz szerelmes, a Böffen Tóbi, Mária, 
Fonnyadi Ábris és Fábián által kieszelt 
és végigvitt átverés igen jól sikerül, az 
Olíviának tulajdonított levél -  képileg is 
látványos: a ciklámen borítékot nem le
het nem észrevenni -  elindítja a lavinát, 
a sárga maskarás gondnok elhatalma

‘TttEÁT^llüvf
sodó őrültségében -  a punk megnyilvá
nulása után -  végül a mélybe veti ma
gát. Tragédiába torkolhatna a történet 
ezen szála (is), ám, ahogy a színpad for
dul egyet, látjuk, hogy „csak” fejre esett. 
A tréfát bosszúból kieszelők aztán teke
rőfóliába csavarják és félreültetik. Pállfy 
Tibor Malvoliója szerethető, emberi alak. 
Úgy tudja bemutatni a saját kelepcéjébe 
belesétáló, korábban gőgös figurát, hogy 
nevetünk rajta, de közben sajnáljuk és 
együtt érzünk vele.

Böffen Tóbi (Diószegi Attila) és 
Fonnyadi Ábris (Erdei Gábor) a két du
hajkodó „vitéz”, zabáinak, isznak, „bohóc- 
párosuk” kiegészül Mária figurájával. Ok 
hárman, illetve négyen — egy adott pon
ton Fábián, Nagy Alfréd is csatlakozik a 
csapathoz -  remekül domborítják ki az 
előadás vígjátéki vonalát.

Nemes Levente bölcs bolondja, Feste, 
az összegző, talán az egyetlen józan fi
gura, aki nem esik bele a szerelem csap
dájába, illetve feltehetően már túl van 
rajta. Ó az, aki filozofikus, költői mély
ségekbe elmenő bölcseleteket mond ki, 
társa a tetoválásos, rasztahajú gitáros, 
aki gitárjátékával végigkíséri az elő
adást, hol alájátszva a cselekménynek, 
hol összekötve a jeleneteket. A gitáros 
is egyfajta összegző, „rendezője” a törté
neteknek, főként az első részben. Az elő
adás végén Festével ketten „fordulnak 
ki” a színről.

A sok szálon futó cselekmény és bonyo
dalom végül -  amikor már minden vesz
ni látszott, és Sebastian megjelenésével 
mintegy kitisztulnak a dolgok -  egy nagy 
önfeledt ölelkezésbe torkollik. Mintha is
mét az előadás elején bemutatott „színé
szek” örvendeznének, hogy lám, milyen jó 
vége lett ennek a történetnek. Mindenki 
megtalálta a párját, a másik felét. Azaz, 
majdnem mindenki. Pontos játékok, meg
felelő időzítés (mintha stopperrel mérték 
volna a jelenetek idejét), és összeáll az 
előadás, ritmusában is megtalálja a meg
felelő arányokat.

Hogy miről is szól a sepsiszentgyör
gyi Vízkereszt? A színházról. Az életről. 
Avagy mindkettőről, mesterien ötvözve, 
megmutatva, felmutatva. Mire vágyhat
nánk másra?

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház -  Gyulai Várszínház. William
Shakespeare: Vízkereszt, vagy ami
re vágytok. Fordította: Nádasdy Ádám. 
Rendező: Bocsárdi László. Szereplők: 
Derzsi Dezső, Diószegi Attila, Erdei 
Gábor, Fekete Lovas Zsolt, Gajzágó 
Zsuzsa, Kovács Kati, Mátray László, 
Nagy Alfréd, Nemes Levente, Pálffyí 
Tibor, Simó Lakatos Barna, Szalma) 
Hajnalka, valamint: Farkas Csaba,) 
Gábor Gabriella, Gecse László, Orbánj 
István, Molnár Tibor. Dramaturg: 
Ungvári Zrínyi Ildikó; díszlettervező' 
Bartha József; jelmeztervező: Adriana 
Grand; zeneszerző: Boros Csaba; a ren
dező munkatársa: Benedek Zsolt.
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A Notre Dame-i főm ufti
Amikor ezeket a sorokat írom, még alig 

mosták fel a vért a párizsi Bataclan szín
ház padlózatáról -  és ez nem először törté
nik meg a 2015-ös év Franciaországában. 
Michel Houellebecq már-már prófétai stá
tusra tett szert egyes körökben azzal, hogy 
Behódolás című regénye a Charlie Hebdo 
nevű szatirikus lap szerkesztó'sége elle
ni véres terrortámadás hetén jelent meg, 
a könyv témája pedig kísérteties hasonló
ságokat mutat napjaink franciaországi — 
és részben összeurópai -  közállapotaival. 
A könyvnek nem kifejezetten témája a szó 
szoros értelmében vett terrorizmus, sikere 
viszont jól jelzi azt, hogy az iszlám európai 
térfoglalása milyen önkéntelen képzettár
sításokat hív elő — és azt is előrevetíti, mi
ért olyan nehéz beszélni róla.

Nem, nem a politikai korrektség miatt. 
Ki itt belépsz, hagyj fel minden remény
nyel, hogy a Behódolás értelmezhető és 
„kibeszélhető” a posztkoloniális európai 
szalonok társalgási etikettjének bevett for
dulataival. (Már az is kiverte a biztosíté
kot, hogy a magyar kiadás címlap-illuszt
rációja a Mona Lisát nikábban -  csak a 
szemet szabadon hagyó muszlim női kendő
-  ábrázolja, a Magvető kiadónak hosszasan 
kellett magyarázkodnia az iszlamofóbia 
vádja miatt.) Az értelmezési nehézségeket 
okozó probléma ennél immanensebb mó
don van jelen a Houellebecq-életműben, a 
korábbi művekben is, de ennél a könyvnél 
vált zavarbaejtően láthatóvá. A Behódolást
-  különösen a megjelenése óta történ
tek ismeretében — nem lehet a valóság
tól elvonatkoztatva, pusztán irodalom
ként tárgyalni, mert nem adja meg magát 
az esztétikai alapú interpretációnak: érvé
nyességének (vagy érvénytelenségének, né
zőpont kérdése) kulcsát az irodalmi alko
táson kívüli tartományokban kell keresni. 
Nevezhetjük természetesen disztópiának, 
és ezzel el is távolítanánk a referenciális ol
vasat csapdáitól, de ez csak nagy jóindulat
tal lenne igaz: a disztópia vonzerejét épp az 
adja, hogy a jelenben csírájukban már meg
lévő folyamatokból indul ki, de azokat hi
perbolikus dimenziókba tágítja, és ezáltal 
nyugtalanítja ugyan az olvasót, ám nem 
mozdítja ki teljesen komfortzónájából (ki
csit úgy, mint — Hitchcock szerint — a thril
ler: beleborzongunk a vásznon látható bru
tális gyilkosságba, de tudatában vagyunk 
annak, hogy amit látunk, film, veszélyér
zetünket tompítja a moziterem biztonsága). 
Houellebecq azonban időben túl közel he
lyezte jövővízióját, ami bombaként robbant 
egy olyan környezetben, ahol megjelenését 
valódi bombák robbanása, illetve gépfegy
verropogás kísérte.

Pedig a Behódolásban -  lényegét te
kintve — nincs semmi újdonság. Michel 
Houellebecq azon szerzők közé tartozik, 
akik megejtő alapossággal és kitartással 
építik életművüket, egy adott alapgondo
lat mentén, és az egyes alkotások ennek a 
főtémának a variációi, mint egy fúgaszerű 
zeneműben. A francia botrányírónak (mely 
státusra egyébként félreértések sorozata

és/vagy egy jól megkomponált imázs ré
vén tett szert, de ez most mellékes) egyet
len igazi témája van, amely, más-más ár
nyalatokban ugyan, végigkísérte eddigi 
életművét, a nagy áttörést hozó Elemi ré
szecskék tői a legújabb opuszig: a nyugati 
civilizáció válsága. Houellebecq pontosan 
érzi, mi az, amit korszellemnek nevezünk
— és annak ellenében ír, de anélkül, hogy 
szereplőinek mikrovilágát kívül helyez
né azon. Történetei, a francia moralista 
hagyomány legjobb kortárs kifejeződése
iként, példabeszédek arról a jelenség- és 
tünetegyüttesről, amely mindannak a las
sú felbomlásához vezet, amit Európaként
— és tágabban: a görög-zsidó-keresztény 
hagyományra épülő nyugati világként -  
ismerünk. Főhőseinek megformálásában 
sem túlzottan sokoldalú -  és ezt nem feltét
lenül kritikaként említem, inkább a mű
veit átható következetes architekturális 
szemlélet alátámasztására. Nem véletlen, 
hogy az interneten példátlan népszerűsé
get elérő Kiábrándult értelmiségi mémet 
pont Houellebecq-ről mintázták: (fő)sze- 
replői életunt, önnön meghatározottsága
ik közt vergődő figurák, és a szerző nem 
is tesz túl sokat azért, hogy ne regénybe
li alteregóiként tekintsünk ezekre a polgá
ri értelmiségi karakterekre.

Mi más lehetne tehát a Behódolás egyes 
szám első személyű elbeszélője, ha nem 
egy középkorú, kiégett, meglehetősen ni
hilista életszemléletű párizsi egyetemi ta
nár, aki alig tette ki a lábát a fővárosból, 
és akinek az életébe csak a diáklányok
kal ápolt szerelmi kapcsolatok hoznak né
mi örömet, bár azt is egyre egykedvűbben 
fogadja. Francois tudományos karrierjét 
a Huysmansról szóló doktori disszertáció
jával és kutatásaival alapozta meg, A kü
lönc szerzője jószerivel az egyetlen „sze
mély” az életében, akihez valódi, el nem 
múló szenvedéllyel viszonyul; és ez a re
gény értelmezése szempontjából egyálta
lán nem elhanyagolható körülmény.

Mindeközben 2022-t írunk, Francia- 
ország elnökválasztásra készül: a hagyo
mányos „nagy pártok” (a szocialisták és 
a gaulle-ista jobbközép) eljelentéktele- 
nedtek, a küzdelem a Nemzeti Front veze
tője, Marine Le Pen és egy (ma még) fik
tív muszlim erő, a Muzulmán Testvériség 
karizmatikus vezére, Mohamed Ben 
Abbes között dől el. Az a bonyolult politi
kai felállás, amely ennek a forgatókönyv
nek a mentén kialakul, magában hor
dozza a posztmodern francia társadalom 
összes nyavalyáját. Az egyébként kifeje
zetten mérsékelt, a fundamentalisták
tól két lépés távolságot tartó Ben Abbest, 
aki a lassú, oktatáson és kulturális pozí
ciófoglaláson keresztüli iszlamizálás hí
ve, nem a dzsihádé, igazából senki sem 
akarja a nem-muszlim franciák közül, 
de a kortárs közfelfogásban mélyen gyö
kerező emberi jogi univerzalizmus és 
antirasszizmus — amelyet a poszthat- 
vannyolcas „haladáspártiság döglődő 
múmiái” folyton számonkérnek a média

M I C H E L  H O U E L L E B E C Q/  /
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védőbástyái mögül -  egyfajta kényszer- 
pályájára löki a szellemi elitet.

Az apolitikus (vagy nevezzük inkább re
zignáltnak?) Francois amúgy is kiürese
dett élete lassan, de biztosan tart a teljes 
széthullás felé: zsidó származású szerető
je (akivel végre összejöhetett volna valami 
„komolyabb”) az iszlamizálódó közhangu
lat hatására családjával kénytelen Izraelbe 
emigrálni, neki magának pedig egyre 
ajánlatosabb beletörődni abba, hogy ha 
szeretné megtartani egyetemi oktatói ál
lását, akkor meg kell fontolnia a muszlim 
hitre való áttérést. Francois nihilizmusa 
metafora: a tradicionális struktúráit -  kis
közösségek, vallás, haza, család -  módsze
resen felszámoló individualista nyugati 
civilizációt már-már közhelyesen megtes
tesítő karakter, akiben még van annyi erő, 
hogy valamelyest tudatosítsa magában: a 
hanyatlási folyamatnak nem kizárólag az 
elszenvedője, hanem ő maga is a problé
ma része. Ezért vágyik arra, hogy bejárja 
bálványa, Huysmans spirituális útját a de
kadenciától a katolicizmusig. Elutazik te
hát a rocamadouri kolostorba, a csodatevő 
Fekete Máriához: vállalkozása egy utolsó, 
parabolisztikus kísérlet az elvesztett iden
titás visszaszerzésére. Érdemes idézni ezt 
a „találkozást” a Notre Dame kápolnában: 
„A Szűz ott várt rám a félhomályban, bé
késen, hervadhatatlanul. Vele volt az erő, 
vele volt a hatalom, de éreztem, hogy foko
zatosan elveszítem vele a kapcsolatot, egy
re távolodik a térben és az évszázadokban, 
miközben én ott ülök a padban magam
ba roskadva, összetöpörödve, kiszikkad
va. Fél óra múltán felálltam, végképp 
elhagyatva a Szentlélek által, romlott, mú
landó testemmé zsugorodva, és szomorúan 
leballagtam a lépcsőn a parkolóba.”

A Behódolás nem tartozik az író legki
válóbb munkái közé (azokat -  ti. az Elemi 
részecskéket és az Egy sziget lehetőségét -  
már megírta), de tökéletesen logikusan 
illeszkedik az életműbe. És a körülötte 
csapott hírveréssel ellentétben egyálta
lán nem militáns szellemű: inkább olyan, 
mint egy lemondó legyintés, összeszorí
tott foggal.

Michel Houellebecq: Behódolás. 
Magvető, Budapest, 2015. Tótfalusi 
Ágnes fordítása
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Kétnyelvű Bánffy-recepció Időhöz kötött hírnév
Bánffy Miklós művészi pá 

lyaképe. Viaţa artistică a lui 
Miklós Bánffy. Polis Könyv
kiadó, Kolozsvár 2014.

Aki a Bánffy Miklós művészi 
pályaképe c. könyvet kézbe veszi, 
az Bánffy születésének 140. év
fordulójára rendezett kolozsvári 
konferencia (2014. május 6.) e l 
adásainak illusztrált változatát 
kapja. A kötet megjelenése, tu
dományos felismerésein túl, po
litikai gesztus is: egyrészt a ki
adás Magyarország kolozsvári 
Főkonzulátusának támogatásá
val jelent meg, másrészt hangsú
lyosan a román olvasók felé való 
nyitást jelenti a kötet kétnyel
vűsége, s így a nem túl gazdag 
érdemi román nyelvű Bánffy- 
recepció jelentős eredményé
nek tekinthető'. A konferencia 
az Illúzió és tükröződés: Bánffy 
Miklós művészi pályaképe c. kiál
lítással kapcsolódott össze.

A megjelent írások különböző 
céltételezésűek és eltérő metodo- 
lógiájúak, s a kötet címében ösz- 
szekapcsolt viszony jelenségét s 
a jelzett tárgyat különbözőkép
pen ragadják meg. így visszaem
lékező szöveg a bonchidai kastély 
1981 és 1983-as mentési akciói
ról (Nicolae Sabáu és Gheorghe 
Mándrescu művészettörténészek 
írásai), az Erdélyi történet megkö
zelítési lehetőségeit európai iroda
lomtörténeti kontextusban vizs
gáló tanulmány (Ovidiu Pecican), 
a fordítói műhelymunka izgalmas 
és nem kevés csapdát rejtő vallo
mása a trilógia románra fordítójá
tól (Marius Tabacu) is olvasható.

fÜLSZlJV'ECj

BÁNFFY MIKLÓS 
MŰVÉSZI PÁLYAKÉPE

VIATA ARTISTICĂ 
A LUI MIKLÓS BÁNFFY

Emellett Bánffy politikai tevé
kenységét összefoglaló értekezés 
(Püski Levente), irodalmi műve
inek korabeli román fogadtatá
sát vizsgáló tanulmány (Dávid 
Gyula), drámaírói életművének 
elemzése (Kötő József), Bánffy 
fennmaradó, 1945-1949 közöt
ti állambiztonsági dossziéinak is
mertetése (Lucian Nastasă) al
kotja tematikai sokszínűségét.

Azonban a címben jelzett 
művészi pályakép és Bánffy 
sokoldalú tevékenységéhez kap
csolódó és azokat felszínre ho
zó problémaegyüttest tekint
ve sokkal szerencsésebb azon 
tanulmányok megoldása, ame
lyekben arányosan ötvöződik a 
történeti korrajz és a választott 
résztéma. A kötet illusztráci
ós anyaga az említett tanulmá
nyok témáihoz, a kiállításhoz, 
a konferenciához kapcsolód
nak, ill. a Bánffy Miklós életé
hez kapcsolódó művek erdélyi 
és magyarországi kiadásai és 
idegen nyelvű fordításainak szí
nes borítói sorjáznak, s maga a 
könyvterv (Könczey Elemér) is 
kiemelendő, mely Bánffy egy
kori életterét, dolgozószobáját 
fotókollázsban ragadja meg.

Lázok János (szerk.): 
(M)ilyen gazdagok va
gyunké) Sütő András- 
műhely konferencia. Polis 
U-ArtPress, Kolozsvár- 
Marosvásárhely, 2015.

A Lázok János gondozásá
ban megjelent, a 2014-es ma
rosvásárhelyi Sütő-konferencia 
előadásait tartalmazó kötet 
már címében is jelzi a tágan ér
telmezett sütői életművel va
ló szembenézés kihívásait. A 
tanulmányok egy része állás- 
foglalásként is olvasható Sütő 
munkássága mellett, a má
sik része nem szigorúan iroda
lomhoz köthető problematiká
kat taglal. Nem kétséges, hogy 
az állásfoglalás és konfrontáció 
mentén megragadni ezt a tema
tikailag igen gazdag könyvet, 
túlságosan leegyszerűsítő len
ne, s aligha mutatná meg azt 
a törekvést, amely e tanulmá
nyok legtöbbjének sajátja. Ezek 
Sütőnek mind írói pályáját s an
nak eredményeit, mind közéleti 
szereplését, s általában nemze
dékét teszik mérlegre.

Aki például Sütő egykori hír- 
nevessége felől olvassa a tanul
mányokat, azt is meglepheti a 
számos mellérendelt kontextus, 
ami árnyaltabb képét adhat
ja az életmű korabeli és mai re
cepciójának. Két tanulmány is 
érinti azon kérdést, hogy kor
társaival szemben és mellett 
(Szász János, Szabó Gyula) mi
ért éppen ő emelkedik ki, s válik 
népszerűvé; érvényes sikeres
ségének kérdése Bodor Ádám 
és Szilágyi István viszonylatá
ban is felvetődik. Saját írói sze
repértelmezésének, irodalmi 
szemléletének elemzése, s ter

(M)ILYEN GAZDAGOK VAGYUNK)?)«£

mészetesen a politikai életben 
betöltött változó szerepei is kul
csot adhatnak a hírnevesség 
megítélésében. A Kriterion ál
tal kiadott Sütő-könyvek hatal
mas példányszáma, a színházi 
előadások sikere, ill. ezek kiszo
rulása a kiadóból és a színhá
zi repertoárokból vagy a művek 
magyarországi recepciójának 
külön útja mind olyan kontex
tusok, amelyek különböző ta
nulmányokban az időhöz kötött 
hírnevességet támaszthatják 
alá. Kisebbségpolitikai helyé
nek kijelölése, digitális jelenlé
te a nemzetközi böngészőkben, 
angolszász recepciója, kritikai 
kiadásának feltételei és a Sütő
könyvpiac mai felmérhetősége 
s általában az ambivalens dis
kurzus megítélései szintén érté
kelhetők a hírnevesség viszony
latában.

Pusztán csak e néhány kiemelt 
tematika is jelezheti a kötet sok
rétű és intellektuálisan érdek
feszítő voltát, mely arra sarkall
hatja az érdeklődő olvasót, hogy 
kézbe vegye és olvassa azt.

BARTHA KATALIN 
ÁGNES

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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MÁRCIUS
KEDD Albin, Levente
SZERDA Lujza, Magor
CSÜTÖRTÖK Kornélia
PÉNTEK Adorján, Kázmér
SZOMBAT Olivér
VASÁRNAP Frigyes

HÉTFŐ Tamás
KEDD Apolka, Zoltán
SZERDA Fanni, Franciska
CSÜTÖRTÖK Ildikó, Olimpia
3ENTEK Bors, Szilárd
SZOMBAT Gergely
VASÁRNAP Ajtony, Krisztián

íÉTFŐ Matild, Pólika
TEDD Kristóf, Lukrécia
1ZERDA Heni, Henrietta,

Lujza
•SÜTÖRTÖK Gertrúd, Patrik
ÉNTEK Ede, Sándor
ZOM BAT Jozefina, József
ASÁRNAP Virágvasárnap

Klaudia, Koppány

ÉTFŐ Bence, Benedek
EDD Beáta, Lea
EERDA Botond, Emőke
3ÜTÖRTÖK Gábor
ÎNTEK Nagypéntek
ÎOMBAT Emánuel, Evelin,

Lara, Manó
Í.SÁRNAP Húsvét 1. n.

3TFŐ Húsvét 2. n.
EDD Húsvét 3. n.
ERDA Amadé, Zalán
ÜTÖRTÖK Árpád, Benő

✓ÁPRILIS
1 PÉNTEK Hugó
2 SZOMBAT Áron
3 VASÁRNAP Keresztély

4 HÉTFŐ Ambrus, Csaba
5 KEDD Honoráta, Kocsárd
6 SZERDA Bíborka, Édua
7 CSÜTÖRTÖK Armin, Orsolya
8 PENTEK Dénes, Lídia
9 SZOMBAT Dömötör

10 VASÁRNAP Ezékiel, Zsolt

11 HÉTFŐ Gemma
12 KEDD Gyula
13 SZERDA Ida
14 CSÜTÖRTÖK Tibor, Tiborc
15 PENTEK Emese
16 SZOMBAT Bánk, Győző
17 VASÁRNAP Rudolf

18 HÉTFŐ Andrea, Ilma
19 KEDD Emma
20 SZERDA Tivadar
21 CSÜTÖRTÖK Zsombor
22 PENTEK Csilla, Noé, Noémi
23 SZOMBAT Béla
24 VASÁRNAP Debóra, György, 

Györgyi

25 HÉTFŐ Ajnácska, Csongor, 
Márk

26 KEDD Ervin
27 SZERDA Tas, Zita
28 CSÜTÖRTÖK Valéria
29 PENTEK Tihamér
30 SZOMBAT Mariann

MÁJUS
1 VASÁRNAP Fülöp, Jakab,

Tétény

2 HÉTFŐ Zsigmond
3 KEDD Irma, Tímea
4 SZERDA Csaba, Mónika
5 CSÜTÖRTÖK Gothárd, Irén,

Kocsárd
6 PÉNTEK Eliz, Frida, Ivett,

Tamara
7 SZOMBAT Dalma, Gizella
8 VASÁRNAP Gejza

9 HÉTFŐ Gergely, Gergő
10 KEDD Antónia, Jób, Míra
11 SZERDA Imola
12 CSÜTÖRTÖK Pongrác
13 PENTEK Szervác
14 SZOMBAT Bonifác
15 VASÁRNAP Pünkösd 1. n.

16 HÉTFŐ Pünkösd 2. n.
17 KEDD Pünkösd 3. n.
18 SZERDA Erik, Erika
19 CSÜTÖRTÖK Buda, Milán, Sára
20 PENTEK Bernát, Hanna
21 SZOMBAT Konstantin
22 VASÁRNAP Júlia

23 HÉTFŐ Dezső
24 KEDD Eliza, Eszter
25 SZERDA Orbán
26 CSÜTÖRTÖK Evelin, Gyöngyvér
27 PENTEK Nándor
28 SZOMBAT Csanád, Emil
29 VASÁRNAP Magdolna

30 HÉTFŐ Janka, Johanna
31 KEDD Angyalka,

Marietta

JÚNIUS
1 SZERDA Tünde
2 CSÜTÖRTÖK Anita, Etele
3 PÉNTEK Klotild
4 SZOMBAT Bulcsú, Ildikó
5 VASÁRNAP Angéla, Kund

6 HÉTFŐ Norbert, Szabolcs
7 KEDD Arianna, Róbert
8 SZERDA Medárd
9 CSÜTÖRTÖK Félix

10 PÉNTEK Margit
11 SZOMBAT Barna, Barnabás
12 VASÁRNAP Józsa, Sebő, Villő

13 HÉTFŐ Anetta, Antal
14 KEDD Elizeus, Vazul
15 SZERDA Jolán, Vid, Zója
16 CSÜTÖRTÖK Arany, Jusztina
17 PÉNTEK Laura
18 SZOMBAT Arnold, Márkus
19 VASÁRNAP Gyárfás

20 HÉTFŐ Keve, Rafael
21 KEDD Alajos, Leila
22 SZERDA Kriszta, Paulina
23 CSÜTÖRTÖK Zolna, Zoltán
24 PÉNTEK Iván
25 SZOMBAT Vilmos
26 VASÁRNAP János, Pál

27 HÉTFŐ László
28 KEDD Iringó, Leó, Levente
29 SZERDA Pál, Péter
30 CSÜTÖRTÖK Bese, Tihamér

ON 2016
OVEMBER

ÎDD Itala, Marianna
'ERDA Ilka, Ingrid
3ÜTÖRTÖK Győző 
SNTEK Karola, Karolina, 

Károly 
IOMBAT Imre 
tSÁRNAP Énók, Lénárd

ÍTFŐ Rezső 
CDD Zsombor
ERDA Nátánael, Tivadar
ÜTÖRTÖK Délinké, Réka 
NTEK Márton 
OMBAT Aba, Emília, 

Renáta 
SÁRNAP Bulcsú, Szilvia

TFŐ Aliz, Klementina 
IDD Albert, Lipót
ERDA Ödön 
ÜTÖRTÖK Gerő, Hortenzia, 
NTEK Jenő 
3MBAT Erzsébet 
SÁRNAP Edmond, Jolán

TFŐ Olivér 
DD Cecília, Csilla
ERDA Kelemen 
JTÖRTÖK Emma, Flóra 
TTEK Kata, Katalin 
)MBAT Virág 
3ÁRNAP Elemér, Leonárd

TFŐ Stefánia 
3D Kamilla, Taksony
RDA András

DECEMBER
1 CSÜTÖRTÖK Elza, Natália
2 PENTEK Aranka
3 SZOMBAT Ferenc
4 VASÁRNAP Borbála, Boróka

5 HÉTFŐ Ünige, Vilma
6 KEDD Miklós
7 SZERDA Ambrus, Ányos
8 CSÜTÖRTÖK Mária, Márta
9 PENTEK Gyöngyi, Leona

10 SZOMBAT Judit
11 VASÁRNAP Lehel

12 HÉTFŐ Gabriella
13 KEDD Luca, Lúcia
14 SZERDA Huba, Zdenkó
15 CSÜTÖRTÖK Albina, Detre,

Valér
16 PÉNTEK Aletta, Etelka
17 SZOMBAT Lázár
18 VASÁRNAP Auguszta,

Töhötöm

19 HÉTFŐ Nemere, Viola
20 KEDD Domonkos, Otília
21 SZERDA Tamás
22 CSÜTÖRTÖK Anikó, Zénó
23 PÉNTEK Viktória
24 SZOMBAT Ádám, Éva
25 VASÁRNAP Karácsony 1. n.

26 HÉTFŐ Karácsony 2. n.
27 KEDD Karácsony 3. n.
28 SZERDA Apor, Ráhel
29 CSÜTÖRTÖK Tamás
30 PENTEK Dávid, Zoárd
31 SZOMBAT Szilveszter TAMASI ÁRON: 1897-1966





HELIKON

Sim plicissim us
Szepessy Béla nyíregyházi grafikusnak Csík

szeredában, a Székelyföld galériában Simplicis
simus címmel nyílt kiállítása.

A cím egy XVII. századi német pikareszk re
gényt idéz, amely a maga korában igen népsze
rűnek számított. Szepessy Béla munkái nem
csak tartalm ilag utalnak a címadó műre, hanem 
a műfaj jellegzetességeit is híven tükrözik. 
A Simplicissimus szatirirus világa, a föhó's ba
rangolásának, különféle kalandjainak elbeszé
lésmódja, a valóságban és képzeletben tett u ta
zások különös elegye, az utazás mint metafora 
Szepessy egész munkásságát is jellemezheti. 
Amit a falakon vagy a kiállítást kísérő' kataló
gusban is látunk, nem más, mint egy szimpati
kus, karakteres, nagybajszú művész tér- és idő
utazása, mesebeli és valós dimenziókban te tt 
kalandozása. Simplicissimus. Ezt teszi történel
mi ábrázolásaival, amikor meséket, legendákat 
idéz fel, vagy amikor képzelőerejét szabadon en
gedve mind messzebb rugaszkodik a valóság ta 
lajától. Úgy tűnik, Szepessy Béla nemcsak a leg
különfélébb hagyományos grafikai technikák 
egyik legjobb ismerője és bravúros művelője, a 
különböző digitális grafikai eljárásokat is szak
értő módon alkalmazó művész, hanem a legvál
tozatosabb kalandokat, valós és képzeletbeli tör
téneteket, jól és kevésbé ismert alakokat is képes 
nagyon aprólékosan, részletekbe menően megfor
málni. Alkotásainak fő motívuma az utazás, és 
bárhová viszi is az útja, mindig nagyon figyel, 
egymás mellé fűzi történeteit -  foglalkoztatja a 
történelem, az irodalom, a kereszténység, a má
gia és a varázslás, a mese, az egyszerű, hétköz
napi történetek. És ezek a történetek könnye
dén szerveződnek egymás mellé. Sorrendjüknek 
sincs különösebb jelentősége, akárcsak a pika
reszk regényekben. Kalandorként bolyong, szer
zi tapasztalait, rögzíti látomásait.

Linómetszetek, fametszetek, rajzok „az utób
bi néhány év -  vagy évszázad -  alkotásaiból sze
mezgetve” — írja szellemesen munkáiról Szepessy, 
és úgy tűnik, hogy az időnek ebből a szempont
ból nincs is különösebb jelentősége. Az a fontos, 
ami képpé válik, részévé ennek a sok éves, évszá
zados csavargásnak, melyek egyszerre repítenek 
bennünket is más és más korokba és kultúrákba, 
egyszerre idézik a könyvnyomtatás emlékezetes 
korszakait, és tárják elénk e nagyszerű grafikus 
mérhetetlenül izgalmas és gazdag világát.

A kiállításmegnyitón az alkotó frissen megjelent 
katalógusát is bemutatták, mely a Simplicissimus 
képei mellett még sok más témában készült met
szetet, rajzot tartalmaz. A kiadvány az idén el
hunyt Antall István újságíró, szerkesztő-ripor
ter, grafikus emlékére készült, aki így jellemzi 
Szepessyt:

„Falusi tanítónak tenyérbemászóan városi. 
Vidékinek eléggé fővárosi. Kelet-európainak túl
ságosan nyugati, provinciálisnak — munkái és tá 
jékozottsága okán -  magabiztosan világpolgár. 
Pályakezdőnek már érett. Kísérletezőnek viszont 
egészségesen konzervatív. Mégis ott él és dolgozik, 
ahol született. Ott tanít, ahol tanult. Pályája pont 
annyira rendhagyó, amennyire minden pálya.”

TÚRÓS ESZTER

Az újraélesztett R uzitska
Kevés honi „történeti” zeneszer

zőt tud felsorolni az átlagos köz
ismeretet megtestesítő erdélyi. 
Elsőként talán Kájoni neve ötlik 
fel, esetleg a Bakfarké, a Tinódi 
Lantos Sebestyéné, de aztán beáll 
a zavart keresgélés állapota pati
nás nevek és régi zenei tévéműso
rok emléke között...

A címben használt újraélesztés 
szó tehát (ú. m. reszuszcitáció!) jó
szerével bármely régi erdélyi ze
neszerző nevéhez bízvást hozzá
illeszthető, amint beszélni, írni 
kezdünk róla vagy épp a zenéjét 
hallgatjuk -  tevőlegesen, vagyis 
odafigyelve, értékeire koncentrál
va. Annál dicséretesebb és persze 
örömtelibb esemény, amikor egy- 
egy hajdani komponista életmű
vének -  vagy életműszeletének -  
módszeres, tudományos igényű és 
közhaszonnal is kecsegtető újra
élesztését kezdeményezik arra al
kalmas zenészek, muzikológusok. 
Ilyen pillanatot élhetünk át most, 
épp most.

November 30-án, a kolozsvá
ri Szent Mihály-templomban ren
dezett Szent Cecília orgonakon
certek záró eseményén került 
sor Georg Ruzitska (Ruzitska 
György) orgonaműveinek, szer
zeményei kottás kötetének és az 
összes orgonaműveket rögzítő 
kompaktlemeznek a bemutatójá
ra. Az átfogó munkát egy egyete
mi kutatási projekt, a kolozsvá
ri önkormányzat, a Communitas 
Alapítvány és a Szent Mihály- 
plébánia támogatása tette lehe
tővé — íme, milyen magasztos pél
dája ez az egyházi és civil szféra, 
helyi adminisztráció és intézmé
nyes kultúratámogatás összefo
gásának! Potyó István karnagy 
és Erich Türk orgonaművész-ta- 
nár közös munkája így maximá
lis sikerrel járt.

Georg Ruzitska a francia forra
dalom kitörésének évében szüle
tett Bécsben. Ót és két fivérét már 
ifjúkorukban Erdély, Moldva és 
Havasalföld kultúrközpontjaiban 
találjuk -  mindhárman zenészek, 
és mindhárman fejedelmi, illet
ve grófi udvarokban próbálják eg
zisztenciára váltani zenei tehet
ségüket és képzettségüket.

A bécsi piaristák közelségé
ben nevelkedett Georg neves 
zenészek „inasaként” fejlesz
tette tudását a császárváros
ban. Korának központi sztár
jai, Preindl, Krommer és Joseph 
Haydn egyaránt nagy hatás
sal voltak rá, meg persze egy ke
gyesrendi pap-tanár, bizonyos 
P. Piacidus. Anyagi nehézségek 
folytán azonban zenei képzése el

lehetetlenült, így Ruzitska jobb 
híján Kolozsvárra, a Bánffy csa
ládhoz szegődött el zenetanár
nak. 1819-től végleg kolozsvári 
lakosnak számít, házat vásárol, 
és teljes mértékben a zenei élet 
fellendítésének szenteli életét. 
Nagy lendülettel és szorgalom
mal írja műveit, szakmai tudá
sa és tevékenysége a város leg
tekintélyesebb és -elismertebb 
zenészévé teszi, így 1835-től a 
Konzervatórium igazgatója is 
lesz.

A kolozsvári kegyesrendiek 
templomának orgonáját 1849-ben 
adták át Ruzitska közbenjárásá
ra és tervei alapján. Kivitelezője 
Heinrich Anton Maywald volt. A 
város legmodernebb hangszere 
volt ez akkoriban, amelyen elő
ször hallhatta a kolozsvári kö
zönség J. S. Bach orgonaműveit 
— természetesen Ruzitska előadá
sában. Saját orgonakompozíció
inak második vonulatát vélhe
tőleg ez a hangszer inspirálta. 
(A piarista templom mára szak
szerűen restaurált orgonája vol
taképpen az eredeti mechani
kát, hangképet és architektúrát 
őrizte meg, tehát gyakorlatilag 
„olyan, mint új korában”)

Orgonaszerzői munkásságá
nak első csoportját hét fúga alkot
ja, amelyeknek szerkezete, zenei
technikai bonyolultsága prog
resszivitást mutat. A 6 . fúga a 
B-A-C-H hangfolyamatot 19-szer 
megidézve tisztelgés a nagy mes
ter előtt, a 7. fúga viszont egy
szerűsége és requiem-tematikája 
folytán különállónak tűnik. A má
sodik csoportba tartozó kompozí
ciói 1847 és 1849 között születtek, 
az épülő új orgona „ígéretének” at
moszférájában. „A zenei formák és 
műfajok változatosak: prelúdium, 
fúga, fantázia, fughetta és szabad 
alkotások -  olvashatjuk a CD kí- 
sérőszövegében. -  Ez a változatos
ság a zenei tartalom szintjén is ér
zékelhető.”

Vélhetőleg nem túlzás azt állí
tani, hogy Georg Ruzitska a bon
takozó kolozsvári zenei élet alapo
zója volt. „Egész életemben arra 
igyekeztem és törekedtem, hogy 
örömmel fogadjam és támogas
sam mindazt, ami a közösségünk 
nevelésére és lelki gyarapodásá
ra szolgál” -  mondta, amikor a 
Kolozsvári Zenei Kör tiszteletbe
li tagjává választották. Az ő misz- 
sziós tudata, szervezői és oktatói 
tevékenysége több figyelmünkre, 
emlékének intenzívebb ápolására 
kötelez minket.

JAKABFFY TAMÁS
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J a n u á r i  é v fo rd u ló k
1 -140 éve született Milan Begovic horvát drámaíró
2 -  95 éve született Nagy Olga romániai magyar írónő
3 -  110 éve született Roman Brandstaetter lengyel író 

100 éve született Ada Orleanu román írónő
4 -  230 éve halt meg Moses Mendelssohn német filozófus 
5 -9 5  éve született Friedrich Dürrenmatt svájci író
6 -  545 éve halt meg Antonio Beccadelli olasz költő

250 éve született Fazekas Mihály magyar költő 
760 éve született Gertrud von Helfta német költőnő

7 -145 éve halt meg Immanuel Bekker német filológus
170 éve született Jékey Aladár magyar költő 
100 éve halt meg Mocsáry Lajos magyar újságíró

8 -  40 éve halt meg Pierre Jouve francia költő 
120 éve halt meg Paul Verlaine francia költő

9 -  40 éve halt meg Hámos György magyar író
10 — 145 éve született Enrica Handel-Mazzetti osztrák írónő 

90 éve született Eino Leino finn költő 
195 éve született Ján Matuska szlovák költő 
170 éve halt meg Étienne Pivert de Senancour francia író

1 1 -  90 éve született Leonid Dimov román költő
1 2 -  40 éve halt meg Agatha Christie angol írónő 

140 éve született Jack London amerikai író 
270 éve született Johann Heinrich Pestalozzi 
svájci pedagógus
110 éve született Szabó T. Attila romániai magyar nyelvész

13 -  70 éve halt meg George Bengescu-Dabija román író
14 -  120 éve született John Dos Passos amerikai író

15 -150 éve halt meg Massimo D’Azeglio olasz író
150 éve született Nathan Söderblom svéd író

16 -  410 éve halt meg Baltasar del Alcázar spanyol költő
130 éve halt meg Jovan Subotic szerb író

17 -  80 éve halt meg Mateiu I. Caragiale román író
310 éve született Benjamin Fraklin amerikai filozófus

18 -  80 éve halt meg Rudyard Kipling angol író
19 -195 éve született Ferdinand Gregorovius német történész

95 éve született Mészöly Miklós magyar író 
440 éve halt meg Hans Sachs német költő

20 -300 éve született Jean-Jacques Barthélémy francia író
120 éve született Einar Diktonius finnországi svéd költő

21 -  160 éve halt meg Benedictus Gotthelf Teubner német kiadó
22 -  95 éve született Krzysztof Kamii Bacynski lengyel költő
23 -  50 éve halt meg Jo van Ammers-Küller holland írónő

150 éve halt meg Thomas Love Peacock angol író 
24—25 éve halt meg Bajor Andor romániai magyar író 

30 éve halt meg Deák Tamás magyar író 
1940 éve született Hadrianus római költő 
240 éve született E. T. A. Hoffmann német író 
150 éve halt meg Áron Pumnul román filológus

25 -190 éve született Gyulai Pál magyar kritikus
650 éve halt meg Hainrich Seuse német író

26 -195 éve született Teleki Sándor magyar író
27 — 190 éve született Mihail Jegrafovics Szaltikov-Scsedrin író 
28-290 éve született Christian Felix Weisse német író
29 -150 éve született Romain Rolland francia író
30 -  60 éve halt meg Alan Alexander Milne angol író

? -  460 éve halt meg Tinódi Lantos Sebestyén magyar költő

E d é n k é rt
Fogod a festéket, ecsetet, s le

fested a paradicsomot, ...
A fősorok Nikos Kazantzakis fen

ti gondolatának a folytatását rejtik, 
Szőllősy Klára fordításában.

VÍZSINTES
1. Kellemes íz és illat. 6 . A 

Marshall-szigetekhez tartozó szi
getcsoport. 10. Kezdődik a dáridó! 
11. Citált (mű). 14. Éneklő szócska. 
15. Atomi tömegegység, röviden. 17. 
Gyümölcsöt szárít. 18. Számítógépes 
memória fajtája. 19. Gyakori papagáj
név. 21. Képző, a -zet párja. 22. Sógor. 
23. Légies, könnyed. 25. Település 
polgára. 26. Ebben a pillanatban.
27. ... Cutugno; olasz táncdalénekes.
28. Szoknyahossz. 30. A Nílus for
rástava. 32. Dunántúli város. 33. 
Sugárhajtású repülőgép. 35. Kabát, 
régies szóval. 37. Vőlegény párja. 38. 
Feladat, tennivaló. 40. Rakpart, né
metül. 41. Betűt, jelet vés. 42. Pezsgő 
behűtése. 44. Orsó közepe! 45. Arcon

csattan! 46. Azon kívül. 48. Sémi 
népre jellemző. 51. A múlton mélázik. 
53. A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Hozzávaló. 2. Vas megyei telepü

lés. 3. Magunk. 4. ... -Kaleh; aldunai 
sziget volt. 5. A folytatás kezdete. 6 . ... 
Klub; tévéadó. 7. Az asztácium vegy- 
jele. 8 . John Wayne filmje. 9. Serdülő.
12. Értelmi képesség. 13. Tanzánia 
autójele. 16. Remete. 18. Móricz 
Zsigmond regénye. 20. Hivatali he
lyiség. 22. Doha a fővárosa. 24. Suli. 
25. Lengyel légitársaság. 28. Nagyon 
csípő (étel). 29. Beépítetlen ház
hely. 31. Törekszik. 32. Időhossz. 33. 
Ügyvéd a tudója. 34. Taszít, csúsz
tat. 36. Koponyában található szerv 
része. 38. A Robinson Crusoe író
ja (Daniel). 39. Kút jelzője lehet. 42. 
Az egyik oldal. 43. Hasi betegség. 45. 
... avion (légiposta). 47. Földistennő.
49. A tetejére. 50. Az ón vegyjele. 51. 
Személyes névmás. 52. Ingujj!

R.T.

A Helikon 23. számában 
közölt Bölcs emberek című 
rejtvény megfejtése ...akik 
egyszerű életet élnek.
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TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége

IP • 4 ?  G )
n<á Bethlen Gábor
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N e m z e t i  K u l t u r á l i s  A l a p Alap TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca

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

Visit cluj
n>e Hemrt o f Transytvaiúa

CLUJ-
N A PO C A
2021
CAPITALA
EUROPEANA

CANDIDAT

SZtUOYI ISTVÁN 
Főszerkesztő 
KARÁCSONYI ZSOLT

Főműn kát á rz; 
EGYED EMESE 
KIRÁLYLÁSZLÓ 
SZÖGE ISTVÁN

DEMETER ZSUZSA’ kritika 
MÓZES ATTILA: próza 
HORVÁTH KLÓD BENJÁMIN.

PAPI’ ATTILA ZSOLT: táitmtövószcdek 
LÁSZLÓ NOÉMI- vers, műfordítás 
RÁKOSSY TlJBOft: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: FA2AKAS BOTOM); nyomtatja a Misztótífrlusi Kis Miklós református ««jtőkoepotrt 
A íteerkesatőseg cape, 4SO024 (JtÚJfopöCíL sír. Dragataa 78-75. Postáitok 245, telefon. ÍÖ0Ú0264 43Í09Q, tefefort/fitt: ÍÖÖ4) 0264 43L Ő?7, vtilóroposta. ItvmLheBkonSţfmaiJ.poir 
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