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Kálmán Enikő: A négyszögű ember I.
Lapszám unkat a tem esvári m agyar képző- és iparm űvészek Jelenlét cím ű, a bu
dapesti ART IX — XI G alériában m engnyílt tárlatának  anyagával illusztráltuk.

• Barnás Ferenc íróval beszélget Győrfi Kata
• Sigm ond István: Káosz
• N agy K oppány Zsolt regén yrészlete
• Papp Attila Zsolt versei
• Kötő József búcsúzik Senkálszky Endrétől
•  A NAGY KILOM ETRIK

KARÁCSONYI ZSOLT

Megosztott irodalom
„Felejtsd el arcom romló földi mását” — írta Dsida Jenó', 

miközben a versek arcán is sajátos vonásokat érlel, emel 
ki az idő', az irodalomtörténet. Olyan vonásokat, ame
lyekre a kortársak talán nem is figyelnek, ám a vélemé
nyekben is gazdag utókor annál inkább. Elolvasunk egy 
kései Arany János-verset, és észrevesszük: a rímek és 
verssorok mögött valami legényes kajánság lapul, mint 
ahogy József Attila korai verseinek homlokterében is fel
tűnnek a koravén ráncok.

Ideális esetben a versnek „nincsen helye egy sem, mi 
rád ne nézne”. Ennek ellenére jó esélye van rá, hogy tor
zóban maradjon és pillantása mégse találkozzon a min
denkori olvasóval.

Akárcsak a szerzőkkel, a versekkel is megtörténik, 
hogy háttérbe szorulnak, hosszabb, vagy rövidebb időre 
(látszólag) elvész csillogásuk, egészen addig, amíg vala
ki, egyetlen ember is elegendő lehet hozzá, ki nem emeli 
őket újból a „hajdankor özönvizéből”.

Mondják, nem olyan világot élünk, amely kedvezne a 
versnek. A „mindig lázas állapot”, amit, súlya alatt meg
görnyedve, de mégiscsak áthoztunk az elmúlt évszázad
ból (az idézet egyébként Arany Jánostól származik), ta
lán valóban megnehezíti a szemlélődést, hogy egy-egy 
verset felvigyünk a József Attila által oly szépen leírt 
magaslatra, és onnan vele együtt tekintsünk le a világ
ra, amely körbevesz bennünket.

E magaslat elérése: mégiscsak közös ügy. Ezt bizonyít
ja, hogy a gyakorta a hagyományos értékek aláásójaként 
emlegetett új nyilvános terekben is felüti fejét az iroda
lom. Egyetlen ember is elég ahhoz, hogy egy közösségi ol
dalon láncreakciószerűen versek sokaságát osszák meg 
egymással a verskedvelők, akiknek a jelek szerint erre 
is futja szabadidejükből. A versről, ezek szerint, tovább
ra is lehet beszélni, és nem csupán különböző díjak, ver
senyek kapcsán.

Miközben sok szó esett az utóbbi években az irodalom 
megosztottságáról, talán eljött az ideje, hogy e két egy
más mellé került szó, más, sokkal pozitívabb összefüg
gésben jelenjen meg. A megosztott irodalom tehát az, ami 
az új nyilvános terekben is megszólít bennünket. Olyan 
irodalom, ami közösséget kovácsol, az irodalmon belüli 
együvé tartozás érzését ébreszti az olvasókban, miköz
ben új, sajátos körülményeket teremt ahhoz, hogy a vers 
víg vagy koravén vonásai ismét felvillanjanak előttünk.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT. 2
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B eszélgetés B arnás Ferenc íróval

A permanens krízis állapotában
-  A  Másik halál című legutóbbi re

gényének én-elbeszélője egy valószí
nűtlen figura. A  szerző is egy valószí
nűtlen figura?

— Arra törekszem a munkám so
rán, hogy a tapasztalati elemek és 
a képzelet úgy legyen összegyúrva, 
hogy csak én tudjam, hol vannak a 
fikció és a belülről jövő dolgok var
ratpontjai. Van, ami azonosítható: 
én magam  is egyetem i tanár vol
tam , m űvészeti iskolákban tan í
tottam . Nekem is volt olyan idősza
kom, amikor kint voltam az utcán. 
Eveken keresztül Nyugat-Európa 
étterm eiben, zöldségespiacain dol
goztam -  elég valószínűtlen helye
ken. És az is előfordult, hogy nem  
volt munkám. Sok ponton egye
zik tehát a regénybeli valóság az 
én ténylegesen m egtörtént életem 
mel. Többször magam is billegtem  
egy olyan határon, am it általában  
krízisszerűnek szoktak tek in te
ni. Ehhez valószínűleg azért v iszo
nyulok másképp, m int mások, mert 
valahogy term észetessé vált szá
momra a perm anens krízis. A szer
ző személye érdekes ugyan, mégis 
el kell tűnnie a regény szövetében. 
Persze, ha valaki el akar kapni, ak
kor el tud kapni. Viszont a regény
politika nézőpontjából tekintve a 
kérdező szám ára sem lesz annyi
ra érdekes, hogy ez vajon tényleg  
m egtörtént-e így velem. Számomra 
az olvasó egy tehetséges szereplője 
az olvasás folyam atának, és nagy
jából el tudja dönteni, hogy melyek 
azok a helyzetek, amelyek a szerző
vel meg kellett, hogy történjenek, 
és melyek azok, am elyeket a kép
zelet játéka -  hogy úgy mondjam -  
irodalm ivá dúsít.

-  A regény szüzséje három mon
datban összefoglalható. A  zenész-esz
tétának megváltozik az élete, amikor 
barátságot köt Michaellel, az álm at
lanságtól szenvedő, zenerajongó p in 
cérrel, aki rábírja őt egy könyv meg
írására. Michaelt azonban olyannyira 
nyomasztja egy korábbi traumatikus

esemény emléke, hogy öngyilkosságot 
követ el, melynek hatására barátja tel
jesen összeomlik. Munkanélküliként, 
paradicsomos tésztán és kannás bo
ron él a Breitner-ház egyik szoba- 
konyhás lakásában, míg egy napon te
remőri állást kap a Galériában, ahol 
legalább tíz hosszú esztendőbe kerül, 
hogy a képek között meggyógyuljon. 
E zt a hárommondatos történetet miért 
lehet háromszáz oldalban megírni?

-  Jó nehéz kérdéseket tesz fel ne
kem -  erre még ha akartam volna,

sem tudtam volna felkészülni. Azt 
hiszem, maga az élet is egy nagyon 
egyszerű dolog: megfoganunk, meg
születünk, aztán élünk s utána meg
halunk. Eközben történhet egy s 
más, attól függően, hogy mennyire 
vagyunk tehetségesek, szerencsések, 
hogy a tapasztalatainkat mennyi
re áztatjuk át azzal, amit az embe
riség költői, művészi, vallási, szenve
déstörténeti tradíciójának nevezünk. 
Ha valakiben kialakul, hogy ő az 
életet egy olyan kalandnak tekinti,

amely nagy lehetőségeket, ajándéko
kat nyújt, akkor nagyon sok mindent 
próbál megélni, és ezt a sok mindent 
a lehető legautentikusabban szeret
né a magáévá tenni. A kereső ember
ről beszélünk. Aki keres, az nem fel
tétlenül talál, hanem inkább téved. 
Ezeknek a tévedéseknek a dinamiká
ja újabb és újabb tapasztalatok meg
szerzéséhez vezet. S ha ez egy gondol
kodó, érző ember, aki nagyon próbál 
koncentrálni a saját életére, emellett 
viszont az általános emberi ügyek
re is próbál egyfajta rálátással bírni, 
akkor azt hiszem, elég sok üggyel 
lesz dolga. Ha érdekel bennünket a 
történelem, az, hogy az utóbbi száz 
év történései mennyiben mozgat
ják meg a szereplőt, hogyan próbál a 
kérdésekre választ találni, és ha ezt 
a személyes sorsnak olyan esemény- 
sorozatával kapcsoljuk össze, amely
ben tényleg szélsőséges helyzetekbe 
kerül -  jelen esetben egy lelki, szelle
mi összezuhanás - ,  akkor ennek egy 
prózatechnikai, írói, nyelvi kidolgo
zása és cselekményes formában tör
ténő előadása három mondatban va
lószínűleg nem lenne elképzelhető. 
Most sem tudnám egy haikuban en
nek a három mondatnak a sikeres

B arnás Ferenc
Debrecenben született 1959-ben. Középiskolai tanulmányait a 

Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte. 1978 és 1982 között fi
zikai munkás. 1982 és 1988 között egyetemi tanulmányokat folytatott 
Debrecenben, Budapesten és Münchenben, illetve magánúton zenét ta
nult. 1983 és 2000 között évente 3-4 hónapot utcazenészként fuvolázott 
Németországban, Svájcban, Angliában, Franciaországban, Olaszországban 
és Ausztriában. 1988-ban végzett az ELTE magyar nyelv és irodalom, il
letve esztétika szakán. 1991-ben doktori fokozatot szerzett ugyanott, disz- 
szertációja címe Hermann Hesse világképe. 1988 és 1994 között budapes
ti művészeti középiskolákban tanított irodalmat és esztétikát. 1990 és 
1992 között az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén tanított zeneelméle
tet. 1994 és 2000 között szabadfoglalkozású író. 2000 óta múzeumi dolgo
zó. Művei: Az élősködő (regény, 1997); Bagatell (regény, 2000); A kilencedik 
(regény, 2006); Másik halál (regény, 2012).
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nyelvi megoldását elképzelni. így eb
ből bizony az lesz, hogy a kis dolgok
nak az analitikájából, illetve az ese
ménysorok többé-kevésbé plasztikus 
szinten történő megjelenítésének az 
összességéből ekkora anyag születik. 
Egy nagyon egyszerű kérdést tett föl, 
én egy pár perce beszélek erről, a há
romszáz oldal meg ezt tematizálja.

-  Kritikusok jelezték, hogy bár a 
fülszövegben a regény fontos elemei 
között kiemelten szerepel a sors és tör
ténelem rejtett bemutatása, a regény 
maga mégsem teljesíti az elvárásokat. 
Erről m it gondol?

-  Nem éleződik ki, de búvópatak- 
szérűén megjelenik a regényben egy- 
egy ügy. A holokauszt, a kommunis
ta időszak vagy a boszniai háború 
úgy jön elő, hogy közben mégsem jön 
elő. A főhősöm személyes életének ki
tüntetett pontjain ezek tematikusán  
felbukkannak, nagyon fontos ügyek 
lesznek számára. Nem azért nincs 
ez látványosan, széles ecsetvonások
kal kibontva, mert szerzőként ezzel 
a feladattal nem tudok megbirkóz
ni. Szándékosan nagyon keveset fog
lalkozom ezzel, hiszen vannak nagy 
művek, amelyek ezeket az előbb em
lített nagy történelmi ügyeket tab- 
lószerűen bontják ki — ilyen például 
Vaszilij Grosszman Elet és sors című 
regénye. Számomra itt az a fontos, 
hogy ezek az előbb említett törté
nelmi kataklizmák kiemelt pillana
tokban miképpen szűrődnek be egy 
billegő, a valósággal szinte minden 
kapcsolatát elvesztő tudatba, úgy, 
hogy ott döntő változásokat hozza
nak. Ezek a nem túl látványos, na
gyon finom kis elhallgatott regiszte
rek az olvasás során válnak aktívvá, 
indirekt formában.

-  Balajthy Ágnes Képterápia című 
kritikájában így foglalja össze a re
gényt: „tébolyba hajló neurózis nyelvi
retorikai működésmódként való szín- 
revitele”. Ezt inkább pozitívan vagy 
negatívan értelmezi?

-  Annak ellenére, hogy a kri
tikus egyetlen látványos jelzőt 
sem használ, nem történik nyílt 
vállonveregetés, ez szerintem nagy 
dicséret. Én nagyon örülök az ilyen 
tárgyilagos, hűvös és nagyon-nagyon 
egyensúlyozó fogalmazásnak. Azért 
dicséret, mert ezek szerint a regény 
a sikerültebb pillanataiban nem azt 
csinálja, amit én most, hogy kicsit 
túlfogalmazva próbál valamire utal
ni. Hanem azt mutatja meg, hogy 
valakinek a tudatáramlása beteges

állapotba kerül, és erre nem a pszi
chiátria, a pszichológia vagy az disz
ciplínák segítségével próbál nagyobb 
rálátással bírni: magát az állapo
tot és az ebben való létezést próbál
ja egyrészt a történet szintjén visz- 
szaadni, másrészt pedig az olvasót is 
ugyanebbe az állapotba beletuszkol
ni. Élje át az olvasó is. Engem nem 
az érdekelt, hogy valaki egyfajta tu
dathasadásos állapotban azt hajto
gatja, hogy kérem, nem tudom, mi a 
valóság, és elkezd összefüggéstele
nül beszélni -  hanem az elmeműkö
dés rémületes pillanatainak nyelvi 
ábrázolása. Ha ez sikerült, akkor én 
már nagyon örülök. De nem csak eb
ben a regényben érdekelt ez a prob
léma. Az előző köteteimben is kér
dés, mi történik azzal az emberrel, 
aki az identitásválságát elég szélső
séges módon éli meg; aki nem igazán 
emlékszik arra, hogy jelentős esemé
nyek hogyan befolyásolhatták az éle
tét, egyszerűen azért, mert nem em
lékszik vissza bizonyos dolgokra. Én 
arra próbálok utalni mindig, hogy le
het, nem véletlenül nem emlékszik, 
mintha ezekhez a vele megtörtént 
történésekhez nem akarna vissza
térni. Ebben a munkában eszerint 
részben elő tudom adni azt, hogy egy

okos és értelmes ember, aki koráb
ban az egyetemen tanított, egyik pil
lanatról a másikra mindent elfelejt, 
és minden törekvése, amelynek so
rán magával vagy a világgal próbál 
logikusan, értelmesen kommunikál
ni, újra és újra zátonyra fut. Ilyenkor 
nyelvileg valaminek történnie kell. 
Ha nyelvileg nem történik vele sem
mi, akkor tényleg nincs visszaút, ak

kor marad ott, ahol van. Lenn. Az ő 
felfelé útját, s ennek a nyelvi rögzí
tését hívjuk úgy, hogy gyógyulási fo
lyamat.

-  A z elbeszélőnek senkivel nincs fi
zikai kapcsolata, mindenkivel csak 
szellemi, érzelmi, gondolati síkon 
érintkezik. Miért? Ebben miért fontos 
a következetesség?

— Nem véletlen, hogy minden a tu
datában, az elméjében zajlik, hiszen 
itt egy folyamatos idegösszeroppa
násról van szó. Az emlékezet konst
ruálása zajlik, tehát a valós esemé
nyeknek nincs olyan nagy súlya, 
hiszen ezek is a tudati szférák skálá
ján mozognak. Hősöm tényleg furcsa 
viszonyban van a valósággal: elveszí
ti a kapcsolatát vele, ami lehet, hogy 
nem is volt soha normális. Erre meg 
azt kell kérdeznem, hogy mi a nor
mális? Ennek a kapcsolatvesztésnek 
a következménye, hogy minden a fe
jében történik. Most ne vegye komo
lyan, amit mondok: Hamletnek nem 
minden a fejében történik? Éppen ez 
az egyik drámája. Tudatosan nem 
érzéki prózát művelek ezen a három
száz oldalon, hanem a tudati törté
néseknek az ügyeit próbálom úgy 
koreografálni, hogy az olvasó elmé
jében is egyfajta furcsa állapot jöjjön 
létre. A hősöm folyamatosan határon 
van, és ez a folyamatos határon levés 
mindig utalásokkal és hallgatások
kal teletűzdelt. Az elhallgatások di
namikáját próbálom úgy hangszerel
ni, hogy ezzel felidézzek valamit az 
olvasóban.

-  A  Másik halál eszerint egy önma
gát elveszítő, majd újra megtaláló fic
kóról szóló terápiaregény, gyógyulás
regény. Mit gondol arról, hogy egy 
ilyen témájú regény kapta a tavalyi 
Aegon Művészeti Díjat?

— Szeretném  azt hinni, hogy a 
könyv nyelvi teljesítm énye, szer- 
kesztettsége érdekelhette a bírá
lóbizottságot. Meglepődtem, mert 
nem tartom  könnyű olvasm ánynak  
ezt a regényt. A történet egyszerű, 
de a folyam atosan m egtévesztett 
olvasónak bizony-bizony végig em
lékeznie kell, mi történt korábban. 
Az első részben például elviszem  
egy helyre, amelyről azt hiszi, hogy 
egy őrültekházábán vagy pszichi
átriai intézetben vagyunk, de egy 
idő után azt kell látnia, hogy nem, 
nem, ez nem az.

GYŐRFI KATA
--------------------------------- 3
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Angolkeringő 8.
M indig április
(John B anville:
A ncient Light)
John Banville mintha mindig ugyan

azt a hosszú regényt írná. Emlékeket ke
reső, múltba vesző' titkok után nyomozó 
figurák, megtört szívű apák és különös 
lányok tűnnek fel, bizonyos szerepló'k 
több regényben is eló'fordulnak, laza triló
giákká szőve egyes munkáit. Legutóbbi, 
sorban tizenhatodik regénye (Ancient 
Light / Ősi fény) mintha a 2005-ben Man 
Booker-díjat nyert, az idén pedig filmre 
vitt A tenger variációja volna, ugyanak
kor a fó'szerepló' Alex Cleave figurájának 
köszönhetó'en egy apa—lány viszonyt és 
egy rejtélyes bűnesetet tárgyaló trilógia 
záródarabja is az Eclipse (Napfogyatkozás, 
2000) és a Shroud (Szemfedő, 2002) után. 
Ez utóbbit tartja egyébként az angol/ír 
sajtóban „rázós” nyilatkozatairól híres 
Banville a legjobb regényének, vagy ta
lán az egyetlen olvashatónak, tekintve, 
hogy időnként azt nyilatkozza, hogy saját 
munkái „mély szégyenérzetet” keltenek 
benne. (Ál)szerény nyilatkozata ellené
re Banville nagyon is magabiztos alkotó
nak tűnik, pontosan tudja nemcsak min
den szóról, de minden egyes vesszőről is, 
miért került a szövegbe. Csodáról beszél, 
önfeledtségről, de mondatainak hatását 
úgy számítja ki, mint egy agysebész a 
metszés szögét.

„A művészet kemény munka. Érzelmek
ről szól, de nem érzelgős. Önmagamért 
teszem. Véletlenül az, amit a magam ked
vére teszek, időnként egybecseng mások 
tapasztalataival, érzelmeivel és vágya
ival. Csoda ez, de nem szándékos, egy
szerűen megtörténik. A művészet olyan, 
mint a szex: amikor benne vagy, semmi 
más nem számít.”

A Benjamin Black néven detektívre- 
gényeket is író Banville minden munká
jában ott van a krimi lényege: a megfej
tésre váró rejtély. A tenger hőse visszatér 
gyermekkori nyaralásainak színhelyé
re, és miközben a régmúlt egyes elemeit 
felidézi, az emlékmozaikokból szépen ki
rajzolódik, mi állhatott annak a kettős 
öngyilkosságnak a hátterében, amely
nek gyerekként tanúja volt. A Shroud 
(Szemfedő) hőse, a híres filozófus Axel 
Vander egy váratlan telefonhívásból ar
ról értesül, hogy egy kutatónő megfejtet
te élete két fontos és jól rejtegetett titkát: 
miszerint ifjú korában antiszemita cik
keket közölt egy antwerpeni lapban, és 
hogy voltaképpen csak bitorolja egy hábo
rúban elveszett barátja nevét és identitá
sát. (A történet hátterében a Paul de Man 
fiatalkori, antiszemita írásainak posztu
musz felfedezése által keltett, a nyolcva
nas évek értelmiségi köreiben meglehető
sen nagy port felvert ügy áll.)

4 ---------------------------------

Az Ancient Light egy kinyilatkoztatás
sal indul: „Billy Gray volt a legjobb ba
rátom, és én beleszerettem az anyjába.” 
Ezúttal látszólag nincs tehát titok: az el
ső mondatoktól kezdve világos, hogy egy 
tizenöt éves kamaszfiú és egy harminc
öt éves, kétgyerekes családanya megle
hetősen szokatlan románcának történe
tét tartja kezében az olvasó, s gyanítható, 
hogy a nem szokványos szerelmi történet 
kimenetele sem lesz megszokott. Ahogy a 
krimiben gyakori, itt is a hogyan történt 
megválaszolása a cél, a ki mit tett és mi
ért leszögezése. Már az első oldalon vilá
gos, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen 
a narrátor, egy Alex Cleave nevű nyugdí
jas színész figyelmeztet, hogy a biztosnak 
hitt emlékek 
megbízhatat
lanok. „A rég
múlt képei 
nyüzsögnek 
a fejemben, 
és többnyire 
nem tudnám 
megmondani, 
melyik az em
lék és melyik 
a képzelet.
Nem mintha 
nagy különb
ség volna a 
kettő között, 
ha egyáltalán 
beszélhetünk 
különbség
ről. Egyesek 
azt mondják, 
ahogy telik az idő, kitalálunk dolgokat, 
megszépítjük, kicifrázzuk a múltat, és 
hajlok arra, hogy hitelt adjak a szavuk
nak, mert Memória Asszonyság nagy és 
kifinomult képmutató.” (3.)

Banville gyakori figurája az idős férfi, 
aki visszaemlékezik valamire (többnyi
re egy szerelemre), önzéssel, érzéketlen
séggel, figyelmetlenséggel vádolja magát, 
miközben mesterien bizonyítja, hogy vol
taképpen nem hibázott semmit. Ez a ref
lektáló pozíció ugyanakkor azt is lehe
tővé teszi, hogy a különféle idősíkokban 
zajlott történések, illetve a narrátor ezek
re adott érzelmi reakciói keveredjenek. A 
tengerben az elbeszélés három síkján zaj
lik a cselekmény: az elbeszélő műkriti
kus, Max Morden visszaemlékezik fele
ségének a közelmúltban bekövetkezett 
halálára és egy gyerekkori nyaralásra, 
amelynek során megismerte az excentri
kus Grey családot, és beleszeretett Mrs. 
Greybe. A régmúlt és a közelmúlt esemé
nyeit pedig minduntalan megszakítják a 
jelen történései, amelyben egy gyermek
korából ismert ír tengerparti fürdőhely
re utazik, nem annyira emlékezni, mint 
inkább megfejteni, kimondani egy régóta 
rejtegetett titkot.

Az Ancient Light cselekménye két síkon 
zajlik, Alex Cleave felidézi tizenötéves ko
rának azt a néhány hónapját, amíg Mrs. 
Grey szeretője volt. A jelenben közben a 
visszavonult színész és neje lányuk ha

lálát gyászolják (Cass Cleave a Szemfedő 
bájos és labilis hősnője), aki terhesen le
vetette magát egy templom tornyából a 
Genovai öböl szikláira. Kettős elbeszé
lést olvasunk: a múlt szilánkos, csonkí
tott történet, egy megbízhatatlan, magát 
hol vádló, hol mentegető elbeszélő elő
adásában, a jelen álomszerű, bizonyta
lan, helyenként látszólag összefüggéste
len, de (detektívregényekhez hasonlóan 
gyaníthatóan jelentőségteljes) epizódok 
láncolata.

Alex felkérést kap egy filmszerepre: 
azt az Axel Vandert kell alakítania, aki
nek valódi identitása után nyomozva lá
nya öngyilkos lett. Banville a reflexív 
és önreflexív utalások kavalkádjával él:

Alex Cleave színész, tehát más emberek 
professzionális megszemélyesítője formál
ja meg Axel Vandert, aki viszont valóban 
kisajátította hajdani barátja identitá
sát. A szerepre készülve Alex egy bizo
nyos JB által írt monográfiát olvas Axel 
Vanderről, amely lehetne akár Banville 
Szemfedő című regénye is. Annál is in
kább, mert a színész véleménye szerint a 
könyv: „szélsőségesen retorikus, dráma
ian felépített, teljességgel természetelle
nes, művi és avíttas”, vagyis éppen olyan, 
amilyennek Banville kritikusai az ő stí
lusát nevezni szokták.

Banville Henry James tanítványá
nak vallja magát, az ő nyomán próbálja 
megjeleníteni a létezést. Jamest idézik 
Banville plasztikus, poétikai elemekkel, 
ismétléssel, ritmussal, alliterációval, he
lyenként rímekkel teli táj- és állapotleírá
sai. Bármikor is történtek az egyes ese
mények, Alex emlékezete áprilisi tájba 
helyezi őket, ebben a történetben „mindig 
április van”. „Emlékszel, milyen volt az 
április, amikor fiatalok voltunk, az a fo
lyékony rohanás, a szél nagy, kék gombó
cokat harap a levegőből, a rügyező fákon 
pedig eszelősen csipognak a madarak?”

Grey-ék háza előtt „a cseresznyefák 
reszkettek a szélben és a cseresznyevirá
gok tekergőzve lebegtek, sodródtak a kö
vezeten, mint megannyi halványrózsa
szín, tollas kígyó. A füstszürke és olvadt 
ezüst, rohanó felhőkön mély sebek nyíl-



HELIKON
tak, amelyeken átragyogott a mélykék ég, 
és szorgos madárkák lendültek innen oda, 
és telepedtek girbegurba sorokban a tetők 
gerincére, felborzolták a tollaikat és sze
mérmetlenül csipogtak és csárogtak.” (27)

De Nabokov hatása is érezhető, külö
nösen ami visszatérő témáját, a nagy kor
különbség ellenére vagy éppen annak ha
tására kialakuló szerelmet illeti.

Alex mindvégig abban a hitben élt, hogy 
miután fény derült szerelmi kapcsolatuk
ra, és a Grey család elköltözött, a közös
ség, az ír kisváros, amelyben élt, gyakor
latilag kiközösítette őt azzal, hogy senki, 
soha nem is említette ezt az „affért”. A 
hallgatást megbélyegzésnek, az őt mélyen 
felkavaró érzések semmibevételének, mély 
fájdalomnak éli meg, és döbbenten értesül 
a regény végén az igazságról, hogy szerel
mük mindvégig megmaradt titoknak. A 
kisváros közössége nem büntette őt rafi- 
náltan, csupán tudatlan volt; ha a titok ki
pattant volna, végigélhette volna az óha
tatlanul bekövetkező botrányt.

Alex és Mrs. Grey kapcsolatában mind
végig ott lebeg az anya—fiú szerelem kí
sértése. Celia Grey elsősorban anya, már
pedig „az anyákat nemigen vettük észre, 
fiútestvért igen, lánytestvért pláne, de az 
anyákat nem. Elmosódott, formátlan, ne
mi identitás nélküli alakok voltak, alig 
több mint egy kötény, egy rakás borzas 
haj, és édességek gyönge vagy erős forrá
sa.” (7.) Szerelmi együttléteik, szenvedé
lyes ölelkezéseik során néha „anyának” 
szólítja, kapcsolatukra visszagondolva 
pedig így kategorizálja: „Számomra egye
di volt. Nem tudtam, hova helyezhetném 
az emberi lények sorában. Nem teljesen 
nő, ahogy anyám sem az, és semmikép
pen sem olyan, mint a lányismerőseim, 
ő, azt hiszem, ezt már mondtam, egyma
gában egy külön nem volt. Közben per
sze maga volt a nőiség lényege, a mérce, 
amelyhez aztán később minden nőt viszo
nyítottam.” (127.)

Péter Eszter: Lakoma

Mrs. Grey ugyanakkor meglehetősen 
passzív, elmosódott figura marad, olyas
féle, mint a játékbaba, amellyel Alex (fiú
gyerek lévén titokban) játszott a padlá
son, már-már perverz örömet lelve abban, 
hogy rongyokba öltözteti, majd levetkőz
teti, és különféle műtéteket hajt végre

rajta. A baba üressége, passzivitása egy
szerre ébresztette fel védelmező hajla
mát, és gerjesztette az erotikus kegyet
lenség érzését.

Ha már házasságtörő és a nagy korkü
lönbség miatt a közösségi normákat két
szeresen megszegő kapcsolatról van szó, 
megnő a szerelmi jelenetek fontossága. 
Banville ugyan (az Ancient Light kap
csán) azt nyilatkozta a Telegraphnaik, 
hogy szeretkezésről szinte lehetetlen 
meggyőzően írni, mivel az aktusban való 
részvétel „magasztos” érzése ellentétben 
áll a szeretkezés „méltóságot nélkülöző” 
fizikai látványával, mégis fontos szerepet 
szán ezeknek a jeleneteknek. A vágyako
zástól a kifulladásig mindenről részlete
sen, a rá jellemző kimért pontossággal ír. 
Az olvasó értesül arról, Mrs. Grey mely 
testrészeit, hányszor és hogyan csíp
te, szorongatta, nyalta végig a kamasz 
Alex. Az anatómiai pontosságú, száraz 
leírásokat az olvasóhoz intézett lírai fel
kiáltásokkal ellenpontozza: „Immár tud
tam valamit, aminek a tudása örökre ve
lem marad, és ha képes vagy gúnyolódni, 
és azt állítani, hogy végső soron csupán 
azt tudtam meg, milyen egy meztelen női 
test, akkor már nem emlékszel arra, mi
lyen volt fiatalnak lenni, és sóvárogni a 
tapasztalás után, az után, amit mindkö
zönségesen szerelemnek neveznek.” (31.)

Részletekbe menően ír Mrs. Grey testé
nek neszeiről, leheletéről, nem feltétlenül 
kellemes ízekről és szagokról, majd a visz- 
szaemlékezés perspektívájából úgy jelení
ti meg, mint az eszményi nőt, aki nem
csak kamasz szeretője életét, de magát 
az emlékezés mechanizmusát változtatta 
meg. „Minden asszonyomnak, mert ma is 
úgy gondolok rájuk, mintha az enyémek 
volnának, kitörölhetetlenül megmaradt a 
nyoma az emlékeimben. Ha megpillantok 
az utcán rohanó tömegben egy búzaszőke 
hajkoronát, egy karcsú kezet, amely egy 
bizonyos módon felemelkedik és búcsút 

int, ha meghallom 
egy nevetés ütemét 
a hotel túloldaláról, 
vagy csak egy szót, 
amelyet az ismert, 
meleg hangsúllyal ej
tettek ki, és abban a 
pillanatban ez vagy 
az megjelenik, s szí
vem, mint öreg kutya 
megremeg, és vágya
kozva felvonyít.”

Mrs. Grey alak
ja azonban a maga 
teljességében van je
len. „Valahogy össze
gyűjtöttem minden 
részecskéjét, ahogy 
állítólag az utolsó 

ítélet harsonájakor fogjuk saját testünket 
összeszedni, és összeállítottam belőlük 
egy működő modellt, amely elég teljes
nek és életszerűnek bizonyult az emléke
zés számára. Ez az oka annak, hogy so
sem látom őt az utcán, nem idézi fel egy 
ismeretlen fejmozdulata, sosem hallom

kicsendülni a hangját egy közömbös tö
megéből: olyan mélyen jelen van bennem, 
hogy nincs szüksége arra, hogy töredékes 
jelzésekhez folyamodjon. Talán az ő ese
tében másként működik az emlékezetem. 
Vagy talán nem is az emlékezet tartja őt 
meg bennem, hanem valamilyen más ké
pesség.” (97.)

Szerelemről írva, de egyébként is 
Banville-t már-már kényszeresen érdek
lik az apró testi hibák, a szeplők (csak
nem minden női szereplő szeplős), pör- 
senések, gyűrődések a bőrön. Mrs. Grey 
derekán rózsaszín körként rajzolódik ki a 
fehérnemű által hagyott nyom, itt forróbb 
a bőr, „a rózsás cingulum” látványa mé
lyen megrázza a kamaszfiút, mert „holmi 
gyöngéd büntetésre, kifinomult szenve
désre” emlékezteti. A rajongott filmsztár 
istennőként hever az immár idős Alex ho
telszobái ágyán, aki siet megjegyezni, 
hogy a nő hangosan horkolt.

Alex és Mrs. Grey múltbeli kapcsola
tának jelenbeli tükörképe az idős színész 
és fiatal kolléganője, a filmsztár Dawn 
Devonport kapcsolata, amely a gyász je
gyében alakul. Alex a lányát keresi a fi
atal kolléganőben, az nemrég elhunyt 
apját az idős színészben, s e furcsa apa
lány kapcsolat egy szökésben teljesedik 
ki, Alex és Dawn téli utazásában abba 
az olasz kisvárosba, amelyben Alex lánya 
öngyilkos lett.

Mrs. Grey motivációjáról, arról, hogy 
számára mit jelentett ez a kapcsolat, vaj
mi keveset tudunk meg. Az ifjúkori sze
relmére visszaemlékező, immár idős nar
rátor megállapítja, hogy „az együtt töltött 
idő alatt sosem tudtam, mi járhat a fejé
ben, és nem is nagyon igyekeztem kiderí
teni.” G10.)

Celia Grey tehát afféle elmosódott fi
gura marad, míg a regény cselekményé
nek valós idejében még vagy már nem lé
tező, a narrátor által csupán felidézett 
Cass Cleave, az idegösszeomlással küsz
ködő Dawn Devonport, de akár Alex fur
csa, csapongó, „boszorkányos” felesége, 
Lydia is sokkal erőteljesebben megrajzolt 
figura.

Banville száraz megjegyzéseiről, sok
szor már-már nyomasztóan kifinomult 
leírásairól, a pszichologizálás teljes el
vetéséről és az emberi szenvedés szenv
telen ábrázolásáról híres, az Ancient 
Lightban azonban megjelenik valami, 
ami eddig hiányzott a műveiből. A gyön
gédség. Alex Cleave szenvedése hiteles 
szenvedés: gyászolja elveszített gyerme
két, akin nem tudott segíteni, elveszí
tett szerelmét, akivel gyerekként önzőn 
és rosszul bánt, és esetlenül próbál tá 
maszt nyújtani más, ugyancsak vergődő, 
gyásztól szabadulni nem tudó emberek
nek. A halál végső döntésével szemben 
nincs remény, a megértés, a miértek 
megválaszolása sem segít, csupán a su
ta, mert soha nem gyakorolt gyöngéd
ség, a vigasztalás maradt.

VALLASEK JÚLIA
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SIGMOND ISTVÁN

Káosz
Eladtam az anyámat. Jó pénzt adtak 

érte, éltem belőle egy jó évig, azt hiszem. 
Csak arra kértem a vásárlót, hogy a mel
lét ne ütlegelje. Persze meg lehet fenyíte- 
ni mindennap, ha erre szükség mutatko
zik, és a két melle között ütheti, ha már 
nem bírja visszatartani magát, és egyéb
ként mindent lehet vele csinálni, de ha le- 
teperi a földre, ne ugorjon rá se a mell
kasára, se a hátára, mert a bordái nagyon 
törékenyek, a gerince sem bírja az ütlege
lést, mindezeket tapasztalatból mondha
tom. És hagyni kell, hogy nap mint nap 
elmondja a reggeli imát, ember ő is, jo
ga van arra, hogy Isten közelében érezze 
magát egy kicsit, ha a bérgyilkosok, pros
tituáltak, koldusok, rablók és lánykeres
kedők mind-mind Isten fiai, az én anyám 
miért ne lehetne az? Ami engem illet, én 
a harmadosztályon kezdtem, azt hittem, 
odavaló vagyok, nem jöttem rá idejében, 
hogy az énféléknek a marhavagonokban 
kell leélniük az életet, átmásztam a har
madosztályra, én balga, ahol majdnem 
szétcincáltak a patkány-emberek, akik 
Istent nem láttak soha, azt sem tudják, 
hogy mi a kikelet, a Gyász szülte őket, 
semmi egyébre nem képesek, csak a hol
tak arcára vésik fel az elmúlás képlete
it, s ha a holtak elfogynak, a véletlenül 
idesodródó élőket veszik kezelésbe, már- 
már a körmük közé kaptak engem is. 
Persze foglalkoznak itt egyidőben más
sal is, amott például szülnek, egy macska 
kölyközik vagy nyolcat, nem nagyon lehet 
megszámolni őket, egymásba tekeredtek 
a homokban, mellettük egy asszony vajú
dik, senki sem segít neki, aztán nagy ne
hezen sikerül szülnie. Egy szőrös pasi áll 
mellette, lehajol, s ütni kezdi a nő hasát.

-  Nyomjad még! — parancsolja. — Még 
kettőt legalább.

-  Nincs több -  mondja a nő, sír is, ka
cag is. -  Ennyi volt.

-  Te, száraz micsodájú, hülye kurva, ez 
a macska is többet tud, mint te. -  S to
vább ütlegeli a nő hasát.

Preckel a vér. Orvos nem já rt itt soha
sem. A szőrös ordítása betölti a teret:

-  Kinek kell ez az asszony? Ingyen át
adom.

Csend van, csak ott zajonganak 
egy másik sarokban. Kivégzés folyik. 
Tizenéves fiúk parittyával lövöldöznek 
egy síró ducit.

-  A tarisznyámból húst lopott — ma
gyarázkodik az egyik, aki jól láthatóan a 
kivégzést vezeti.

-  Romlott volt már! Romlott volt! -  ki
áltja a duci.

-  O nyersen eszi — magyarázkodik egy 
érdeklődő asszonyságnak a hóhér-gyerek.

-  S ha romlott, nem számít neki.
Jól céloznak az alkalmi hóhérsegédek, 

a diónyi kövek a duci fejére csapódnak 
egyfolytában. Vér csordogál itt is, aztán 
a gyermek összeesik. A kórusban felcsen
dülő röhögés hangját elnyomja az ének
szó. „Tebenned bíztunk...” -  csendül fel a 
dallamba nemesedett hit.

-  Isten halott! Isten halott! -  ordítja 
a vagon közepén egy megtépett ruháza
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tú aggastyán. -  Ott voltam, láttam! -  S 
a magasba emel egy hatalmas keresztet, 
azzal vonul végig a vagonon.

Annyira elbámultam, hogy az utol
só pillanatban vettem csak észre a felém 
nyúlkáló kezeket, de sikerült átmásznom 
a másodosztály utasai közé. Atyaisten, 
mekkora tévedés! Azt hittem, itt meg
nyugvás honol, a béke mosolygó szárnyai 
alatt élik az életet, hát, kérlek szépen, 
ne menjetek soha oda, hogy mondják?, ja 
igen, itt érvényes igazán a mondás, hogy 
„ember embernek farkasa”, nincs kegye
lem, nincsenek csodák, ha ki lehetne be
lezni a lelkeket, a kiüresített lelkek fej
vesztve röpködnének valamilyen célt 
keresve, de nincs cél, semmi sincsen, ide 
nem süt be a nap soha, fortyogó katlan
ba kerültem, ahol az első szótagnál per
nyévé mállnak az imák, s az ima-pernyét 
molekuláira tapossák a tébláboló ször
nyetegek.

Az itteniek azt hitték, hogy sikerült 
Istent véglegesen kiszorítani a képből, a 
politikai pártok vezetői vették át a fősze
repet, akik élet és halál uraiként tetsze
legnek az elbambult csőcselék előtt, a gel

a köztereken, a szívét mindenki a tenye
rében tartja, hogy ellenőrizni lehessen a 
dobogás ritmusát, nincsenek börtönök, 
de saját ketrece van mindenkinek, ahol 
az emberek jól érzik magukat, mert tud
va tudják, hogy az eredendő bűn miatt 
születéstől bűnhődniük kell az élőknek. 
Ezen a Holdon Krisztus nem já rt soha, s 
az Úrnak sincs szándékában Elsőszülött 
Fiát ideküldeni. Volt egy idős úr, aki feke
te tógában já rt fel-alá, fején egy piros ci
linderrel, a mennyben állítólag ez a divat, 
és azt állította, hogy ő egyszer már járt 
a mennyben, élőként, természetesen, és 
megbeszélte az istenekkel, merthogy nem 
egy van, hanem százezer, szóval elintéz
te, hogy minden földlakót felengednek él
ve a mennybe, senkinek se kell dolgozni 
semmit, az istenek minden munkát ma
gukra vállalnak, egyetlenegy kötelezett
sége lesz mindenkinek, hogy mélyen és 
igazán szeresse önmagát.

Nem, nem, nem lehet ez a hely, melyet 
nekem szántak az istenek, többet érdem
iek ennél, sokkal többet, ehhez képest 
mennyország a marhák közötti élet, ahol 
marhafosban tapicskolok ugyan mindun-

Tar Béla: Exkaláció

lert kapott hit az égi sugárutak helyett az 
összevissza szart egérlyukakba költözött, 
s innen lehetett hallani a pöttömnyi földi 
istenek csinnadrattával előadott gondola
tait. Az egyik szent ígéretet tett, hogy be
látható időn belül megváltoztatja a föld 
forgásának az irányát, a másik az anyja 
sírjára esküdött és népének több ezeréves 
múltjára hivatkozva állította, hogy a föld 
forgásának megváltoztatott irányát per
cek alatt vissza tudja állítani, s a mosta
nihoz hasonló, boldog jelent, és még bol
dogabb jövendőt ígért követőinek. Mások 
meg akarják szüntetni a földi életet, és a 
Marsnak az egyik holdjára fogják költöz
tetni az emberiséget, ahol piros a fű, és 
zöld a kikelet, az eszméket a bolygó ősla
kói öntözik, s a gondolatnak fogantyúja 
van, s a fogantyúk ide-oda vándorolnak

tálán, de minden marhának neve van, 
néha tejet fejsz magadnak az adakozó ál
lati csecsekből, s nem téveszted el soha, 
hogy időnként egy-egy bika tökét ragadd 
marokra véletlenül, jót röhögne rajtad az 
a bika, s vele röhögnél te is, mert tudnád, 
hogy marha vagy. Nem fizikailag, eszme
ileg.

De a marhavagon innen nagyon mesz- 
sze van, az elsőosztályra tudok csak me
nekülni, hát, ide menekülök. Miért enge
ded ezt, Uram? Amit itt látni és hallani, 
vagy kénytelen, az egyszerűen hihetet
len, lehetetlen és elképesztő, de lehetne 
észbontónak is nevezni, merthogy olyan 
tettekről és szövegekről van szó, amelyek 
Isten igéjével ellentétes úton haladnak, 
haladnak? Ez nem haladás, ez vérben és 
becsületben való gázolás, s a szereplők
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egyikét sem alkotta Isten húsból, vérből 
és csontozatból, mintha lelket sem adott 
volna nekik, a végzet árnyékának meg- 
szakíthatatlan bilincsébe foglalt roncsok 
mindannyian, számukra az erkölcsi ér
zék ismeretlen fogalom.

Az elsőosztályon adtam el anyámat. 
Itt, ahol áspiskígyók tekeredtek a lel- 
kemre, tíz perc alatt megölhettek volna, 
tudom, de nem tették, jobban élvezték, 
hogy a kínok kínját szabadították reám, 
amikor kéjes szisszenésekkel szétron
csolták lelkem legdrágább kincsét, az 
isteni leheletet, s milyen a méreg?, úgy 
terjed, mint az örök éjszakát megjóso
ló, Istent gyalázó bölcselet, s az a méreg 
egyszer csak az agyamba került, s a te- 
kervények mindegyikét rettenetes pán
céljába öltöztette, amit át lehet ugyan 
törni, de a tett, amelyre parancsot ad az 
agy, s a gondolat, mely szerteáramlik a 
világon, a végzet mérgével telített.

Nos, anyámat tulajdonképpen nem 
én adtam el. A méregtől megfertőzött 
agyamból tört elő a gondolat, hogyha 
itt, az elsó'osztályon mindent minden
ki elad, szüzek kerülnek egyik ketrec
ből a másikba, gondolatot zsákmányol 
egy öntelt úr, s kardként használva e 
középkori fegyverzetet, lekaszabolja ve
le a szomszéd asztalnál az imént feléb
redt reményt, nincs megállás, senki sem 
pihen, bohócok szórakoztatják az unat
kozó kasztráltakat, egy apáca olcsón 
imákat árul kemény kötésben, s ha jól 
megfizeted, megtanít egy-két szövegre, 
amott Istent dicsőíti az egyik sarokban 
egy pap, s ígéri, hogy egy kiadós vacso
ráért elintézi neked a lehetetlent, hogy 
kezet foghass Istennel, ha akarsz, na jó, 
gondoltam, mindezeket csak akkor le
het überelni, ha eladom magam. Ahogy 
megszületett az ötlet, semmivé foszlott 
rögvest, megláttam egy nőt, ahogy ké- 
je leg v e  k ín á l ta  m a g á t az  eg y ik  a s z ta l  
alatt, ráismertem, ő volt az anyám, aki
hez évtizedek óta nem volt szerencsém. 
Eladom az anyámat, épült fel bennem 
egy oszlopnyi gondolat, értem kár vol
na, én értékesebb vagyok, tudok zongo
rázni, el tudom mondani a Hiszekegyet 
és a szorzótáblát, fel tudok mászni egy 
hegytetőre, ha szükség mutatkozik rá, 
hogy én legyek az, aki első ízben szúr
ja a sziklák közé az ország zászlaját, 
és tudok az egyetlen nemzetközi nyel
ven, amit Zamenhof mester dolgozott ki, 
1887-ben, igen, írok, olvasok és folyéko
nyan beszélek eszperantóul, ezen a nyel
ven értekezem japán tudósokkal, kínai 
asszisztensnőkkel, amerikai tanárok
kal, vagy egy Kongóban élő, volt rab
szolga hosszútávfutó unokájával, azaz 
gyakorlatilag mindenkivel, aki beszé
li ezt a nyelvet. És én adjam el magam? 
Nincs annyi pénze senkinek, amennyit 
érek az emberpiacon, anyámon viszont 
könnyen túladok, főzni tud, nap mint 
nap kéjeleg valakivel, és a számmiszti
ka a hobbija. Ez utóbbit kell csak meg
fizetni, hiszen arra is képes, hogy meg
jósolja, pontosan mikor megy férjhez az 
illető, vagy hogy mikor szüli meg az el
ső gyermekét, az első két erénye ingyen

van, hiszen ezeket mindenki csinálja, s 
a tömegsportot senki sem értékeli, le
gyen az hivatásos sportoló vagy életra
jongó, nemtől, életkortól, vallási hova
tartozástól függetlenül.

Hogy anyámat az elsőosztályon lát
tam viszont, nem csodálkoztam egyál
talán, innen nem szívesen mennek el az 
emberek, ha már ide születtek, vagy ide 
irányította őket a Sors, itt egy olyan élet
forma honol, ahol a Silányság aranykoro
nában feszít, a Kilátástalanság — ellent
mondva önmaga mibenlétének — kezével 
a fellegek fölött próbálja megsimogatni 
az eget, néha az a hír is megduzzasztja 
az elsőosztályúak önbizalmát, hogy an
nak a kéznek ünnepnapokon sikerül a 
mutatvány. Igaz, hogy ilyenkor az ég be
borul, és a fekete fellegek között elpusz
tul a fenegyerek, de sebaj, az önteltek 
újabb csoportja érkezik odalentről, s a 
megsűrűsödött haláloktól egyre feketéb
bek lesznek a fellegek, aztán jön a zuha
nás, aki az asztal alatt várta a végze
tet, az életben marad, a többi semmivé 
foszlott, mintha nem is lett volna soha. 
Jólesett ezt végigálmodni, mindezekből 
annyi az igaz, hogy anyám felemelt ka
rokkal közelít felém, amikor kezdetben 
megadta magát, azóta bárkivel találko
zik, rokonnal, baráttal, ismerőssel, meg
adja magát megint. És minduntalan, és 
mindannyiszor.

-  Mi van? — kérdezem.
-  Szép itt -  mondja. -  Ugye, jól érzed 

magad?
Hatalmas zaj, zuhanás, szinte sza

kad a dobhártyám, sikolyok. Mégsem 
volt álom, a hullákkal telített, szén
fekete felhők lezuhantak a magasból. 
Anyámat is agyonverték. Nem tudom, 
hogyan, de életben maradtam, az utol
só pillanatban beugrottam egy asztal 
alá. Amikor elcsendesedett körülöttem 
a világ, kimásztam. Anyám teteme mel
lé kúsztam, megsimogattam az arcát. 
Pislogott. Az ajkai is mozogtak, fülemet 
rátapasztottam a szájára.

-  Menekülj innen -  suttogta. -  
Menekülj innen, kisfiam.

A marhavagonban bőgtek a tehenek. 
Emberemlékezet óta senki sem fejte meg 
őket. Repedt szét a tőgyük, azt hiszem. 
Néztem őket, könyörögve néztek vissza 
rám. Aztán megfejtem őket sorban. Ha 
emberi hangot tudtak volna kiadni, há
lájuk jeléül elénekelték volna nekem az 
Örömódát. Csakhogy ahhoz négy szólis
ta és kórus is kellene. Egyik sem volt, 
természetesen. Kénytelen voltam szólis
tának kinevezni magam. Nem énekszó
val, csak prózában mondtam jó hango
san:

-  Lángolj fel a lelkűnkben, szép égi 
szikra, szent öröm!

Aztán boldogan végigtapicskoltam a 
fosban, majd leheveredtem egy szára
zabb helyre, jó messzire a vagon ajtajá
tól, ahol a rések között ki lehetett lát
ni erre a förtelmes világra. Az a tehén, 
amelyiknek ittam a tejéből, hátrafodult, 
és a szemembe nézett. Az arcán nem, 
de becsületszavamra állítom, hogy mo
solyt láttam a szemében. Végre itthon 
vagyok.

JÁNK KÁROLY

Egy kon ste llác ió  
(b lack & white)

Fekete vagyok, mert fekete vett el, 
az uramnak nemcsak a haja sötét. 
Régóta rettegnek tóié a szürkék, 
kínos a csend -  hát üvöltenek

Fekete lettem, mert a sötétség vett el, 
előtte senkivel nem jártam jegyben, 
kihagytam jó néhány lépcsőfokot

Parancsszó veri fel reggel a csendet, 
szürkéknek írják elő a rendet, 
a fehérek kora régen lejárt

A fehérek kora régen lejárt, 
aranyba vontán eljött a most van, 
sunyit és duzzog, de felnő a sorban

Most van a bámulás ideje, mondja, 
ne vonítsatok sajtért a holdra -  
nem lakható már innen tovább

Szürkék serege nyüszít a fényben, 
most írják elő, hordják a kényszert, 
egyszer csak itt van, és nem megy tovább

Hordják a kényszert, korbács a kézben, 
hordják a vérben, korbács a kézben, 
egyszer csak itt áll, nyög és zihál

Fekete lettem, mert a sötétség vett el, 
mindennap késik egy órát a reggel, 
éjszaka -  reggel, éjszaka -  reggel, 
kihagytam jó pár lépcsőfokot

Fekete vagyok, mert fekete vett el, 
éjszaka van és nem jön a reggel, 
az uramnak nemcsak a neve sötét. 
Szűkölve hátrálnak tőle a szürkék -  
rettegik őt, hát üvöltenek

Es most itt állok közöttük én is, 
előttem, utánam se elv, se tézis, 
köztük és köztem biztos halál

És most itt állok közöttük én is, 
kiváltságaim voltak és mégis 
nincs az a van, ami kitartson végig, 
fölösleges, de itt állok én is

Szűcs Enikő: D arázsfészek II.
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SZŐCS ISTVÁN

K éptelen jegyzetek
„Az e lső  sor  
m osolyogjon”
-  Nehogy azt higgye, hogy csak a kom

munistáknak vannak feketelistáik! — A 
sovány, szikár, nagyon ráncos arcú plé
bános szúrós fényű apró szemei szinte kö
tekedő' vidámsággal villogtak. -  Minden 
nagy, többszintes szervezet fontosabbnak 
tartja annál, hogy kiket szeress, azt kije
lölni, hogy kiket ne szeress! Ezeket megje
löli; stigmatizálja... nem mély, nem igaz
ságos magyarázatot ad, csak beszámol... 
legtöbbször azzal, hogy figyelmezteti a hí
veit: te kiket nem szeretsz! Hogy ez, ugye, 
mibó'l is látszik? Na ugye! ... áhá! ... Nem 
mondtam? ... Most ti is láthatjátok!

A déli Kárpátok egy szűk sikátorába 
beszorított ipartelep falusias főutcáján csí
pett el... ismert valahonnan. Mint ahogy 
hírből én is őt: a hengerművek egyik tiszt
viselője figyelmeztetett, amikor kiléptem 
a kapun: Na jó, akkor menjen; látogassa 
meg a tisztelendő urat... ő majd elszóra
koztatja azzal, hogy az ideiglenesen itt le
ülepedett harminchat zetelaki református 
cigány családnak miként tud ultrakatoli
kus miséket tartani?

A „na jó, akkor” arra vonatkozott, hogy 
riporter kollégámat benn hagyva az üzem
ben, kijövet odaszóltam a kísérőnknek: ezt 
én nézni sem bírom! A munkás baloldalán 
a gépből hirtelen egy piros, izzó vaskígyó 
eleje rohan elő, azt el kell kapni egy ha
talmas csípó'fogóval, magad körül vezet
ve a jobb oldalon levő' nyílásba belökni; ha 
eltéveszted, vagy átdöf, vagy rád tekere- 
dik a sziporkázó tüzes acélrúd... ez az iga
zi „hevimetál”; a munkás a műszak alatt 
megiszik három liter tejet, még több vi
zet, a műszak végén mégis három kilóval 
könnyebb, mint az elején; írd csak meg te 
egyedül, én megírom a gyártelep környe
zetét... (Ez sok-sok évvel ezelőtt történt, 
gondolom, azóta automatizálták.)

Távozóban egy barátom acélábécéjét 
szavaltam: Apám munkás egész héten, 
Acélt olvaszt kemencében, Aranyérmet 
kapott érte, Az újság is megdicsérte.

-  Aztán a hívó' ember különösen gya
nakvó, minél mélyebb a hite, annál in
kább hajlamos bármit orvtámadásnak 
vélni; belemagyarázni, belehallani olyan 
ellenséges összefüggéseket, ami mondjuk 
magának eszébe se jutott!

Már ettől fogva felrémlett, mire gon
dol: azokra a játszi, rövid hatósugarú
nak szánt idézgetéseimre, amelyek mi
att sokan megharagudtak már. Például 
hivatkoztam vallástörténeti s etnológi
ai adatokra, melyek szerint a keresztény 
hitvilág jelképrendszere és szertartá
si szokásai milyen szembetűnően hozzá 
zárkóznak a régebbi misztériumvallások 
motívumaihoz. Kétségbe akarom vonni a 
Kinyilatkoztatás értékét! — mondták a szi
gorúbb olvasók. A leghevesebb visszatet
szést két Ady-sor váltotta ki, arról, hogy 
az egyház mint világi hatalom milyen ir
galmatlan tudott olykor lenni; tulajdon
képpen egy olyan demagóg szólam, amely 
a költő hangszerelésében mennydörgő át-
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kozódássá vált, nem is merem megint 
idézni... igaz, hogy idézőjelbe tettem, de a 
költő nevét nem írtam ki — s utána többen 
nem fogadták a köszönésem.

Hiába írnak annyit az Ady-versek két
arcúságáról, sokan, amikor váratlanul -  
a pályán kívül -  szembetalálkoznak vele, 
belesárgulnak. Ugyanezek a haragvók so
ha nem vették észre, amikor — annyiszor 
— lelkesülten idéztem Ady istenes sora
it. .. (Különben mostanság is új könyv szü
letett Adynak a „kétarcúságáról”, Raffay 
Ernőtől.) Szerintem nemcsak kétarcúság
ról van szó, hanem, hogy „már megint” 
kedvenc orosz ezoteristáimat idézzem: 
„ahány lépést teszel Isten felé, annyi lé
pést tesz feléd az ördög!”

De ugyancsak súlyos belehallásokkal 
fogadták többen is a Makkai Sándor re
gényeinek újrakiadását szorgalmazó cik
keimet -  az Utunk „Nézzünk hát szembe” 
rovatában — amely lényegében a későbbi 
Balogh Edgár—Dávid Gyula-féle Romániai 
Magyar Irodalmi Lekxikon előmunkálatai 
közé sorolható —, méghozzá teljesen ellen
tétes irányokból is. Sok különböző értékű 
vitacikk jelent meg, és sokszor egyértel
mű álláspontok nélkül, köztük az azóta is 
rajtam száradt, s a tájékozatlan irodaimé-

Tasi István József: A postás könyve

rok által ellenségesnek felfogott s vétke
mül számon tartott Reményik-kritikám... 
Rövid idő után azonban tekintélyes egye
temi és központi fekvésű hangok kijelen
tették: az újraértékelés folyamata „ezzel 
lényegében” le is zárható! Hogyan, rikol- 
toztam: Erdélyi Magyar Irodalomtörténet 
Makkai Sándor, Daday Lóránd, Székely 
Mózes, Ignácz Rózsa, Balázs Ferenc és -  
akárhogy is tekergőzünk: Tamási, Nyirő 
nélkül? Olyanok, amilyenek, de ők voltak 
azok, akik -  egyáltalán voltak!

— De nem is a gyanakvásról van szó 
csupán, folytatta a plébános: a hit ellen
felet keres! Hinni valamiben azt jelenti: 
ugyanakkor tagadni valamit. Maga hiába 
tetszeleg a tárgyilagosságában: az olvasó 
ott érez „mélyen”, ahol, ha megfogalma- 
zatlanul is, de felfogja a gyűlölet radioak
tív sugárzását; erő és gyűlölet — azonosul 
a benyomásaiban; a szeretet ereje nagy, 
de: ritkán hat!

Ahogy ott áll előttem, reszkető fejjel s 
télikabátom gombját csavargatva, belém 
villant a felismerés: erről van szó iroda
lomtörténetünk Makkai-komplexusában?

A nagy tetralógia -  Mi Ernyeiek, Szép kí
sértet, Szabad vagy, Holttenger, minden
képpen Bánffy regénysorozata mellé ál
lítható lenne, de a bensőségesség, a vágy 
a köznapias dolgokban is lappangó Jóság 
és szépség” ábrándozó keresése abban a fo
lyamatban, amely során a kisnemesség- 
ből kinőtt értelmiség (pl. lelkész-generáci
ók) keresztény polgári középosztállyá nő , 
és át kell élnie a történelmi infrastruktú
ra lerombolását is, valami olyan enervált 
hangulattal tölti el a romantikára éhes ol
vasót -  és irodalmárt is! -, hogy e nagy 
regények az ő tudatában elhomályosul
nak Makkai kisebb fajsúlyú történelmi 
regényei mögött.*

— A tárgyilagosság vagy a képzelt tár
gyilagosság, vagy a „felülemelkedettség” 
lehetőségének naiv hite okozza, hogy az 
olyanoknak, mint maga, világtól elzárt 
hegyvidéki telepen kell mászkálniuk vala
mi mutatós riporttémára vadászva, holott 
nem erre születtek. Amiért néhány olyan 
fontoskodó alak, mint én, figyel maguk
ra, nehogy azt higgyék, hogy sok olvasójuk 
van. Az olvasó olyan szerzőket szeret, akik 
kicsapódási felületeket nyújtanak a ben
nük senyvedő esszenciális gyűlölet számá
ra... is!

— Ez csakis azért van így, mert kizökkent 
helyéből az idő... vágtam közbe. . . -É s  kár
hozat, hogy nem mi születtünk helyretolni 
azt -  villámgyorsan kontrázott, tűhegyes 
mosollyal.

Évekkel később megint Makkai 
Sándorral kapcsolatban perzselt meg a ma
gának kicsapódási felületet kereső „esszen
ciális gyűlölet”... Idéztem egy apró részle
tet a Szép kísérteiből: hogy a református 
gyerekekre milyen felkavaró hatással van 
az, amikor először járnak katolikus temp
lomban és a színes üvegablakokon át meg
rendülve vélik látni a másíik) világot. Két 
tiszteletes, három papné és egy fiatal lel
késznő küldött irgalmatlan hangú levele
ket. Utóbbi még családom zsenge tagjait is 
nemcsak a gyehennára szánta, hanem evi
lági borzalmas bűnhődésre is... Pedig az 
írásaimból kiderült, szeretem „a reformá
tus világot”, ifjúkorom sok nagy élményét 
a vásárhelyi és a pápai református kollégi
umok nyújtotta légkör „szentelte romolha- 
tatlanná”, magyarán, nekik köszönhettem, 
hogy nem lettem még sötétebb alak, ami
kor az erős kísértések rámtaláltak.

Érdekes viszont, hogy annak idején a 
Párt hitharcosai csak a formális lojalitást 
követelték meg. Kozma Mária írónő egyik 
kedvenc műsorszáma: Csíkszeredában 
várják Ceau§escut; elpróbálják a fogadta
tást; az útvonalak mellett tömegek álldo
gálnak, a mindenhonnan recsegő hangszó
rókban Szekeres elvtárs dirigál: „Erre a 
járdára hozzanak több Ceau§escut!” (Azaz 
nyeles plakátképet). És végül a leghango- 
sabb és legkövetelőbb utasítás: „AZ ELSŐ 
SOR MOSOLYOGJON!”...

Vagy talán nem is volt olyan nagy a kü
lönbség a párttitkár és a tiszteletes kisasz- 
szony mentalitása között?

’M ak k a in ak  e te tra ló g iá n á l népsze
rű b b  „ifjúsági” regényei: Magyarok csilla
ga, Táltos király, Sárga vihar, Ordögszekér. 
S ajátságos, hogy tudom ányos-fan tasz tikus 
k isregényét -  Agnes — teljesen  elfeledte az 
iro d a lm ár világ ...
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT

A vég
Az irodámban ülök, és nem tudom 

megnézni, mennyi só ment ki júniusra, 
mert nem látok. Vagyis látok, de csak 
egy pompás segget, és két mindent fel
emésztő mellet. Nem is erőltetem hát, 
hagyom, hogy kikopjon szememből a lát
vány, ha lehetséges ez egyáltalán.

Ekkor megcsörren a telefonom.
Daniella az.
-  János, gyere át, kérlek... Az elnök 

asszony hívat.
Annyira ijedt a hangja, hogy az én 

gyomrom is görcsbe szorul.
-  Valami baj van?
-  Igen -  suttogja olyan hangon, hogy 

Editth -  aki nyilván mellette áll -  azt 
hihesse, azt kérdeztem:

-  Most rögtön?
Leteszem a kagylót, megtorlóm a 

homlokomat.
Hát ennyi volt, gondolom. Lebuktunk. 

Kiderült, hogy elvettük a Só-hajos csó
ka pénzét, és ezt Editth nem tudja meg
bocsátani.

Iszom egy pohár vizet, de mivel tu
dom, hogy hivatáskor Editth minden 
késedelmezvényezett másodperccel ki
lométereket száguld az őrjöngőfúria
státusz felé, begombolom a zakómat, és 
rohanva megyek az irodájába.

így még soha nem futottam ezeken a 
folyosókon, még akkor sem, mikor elő
ször fedeztem fel, mi folyik, és léleksza
kadva rohantam Béla bához, majd fel
háborodottan fejtettem ki neki, hogy 
felmondok, mert én ezt a gyalázatossá
got és korrupciót sem átvenni nem tu
dom, sem megzavarni nem akarom.

Béla bá leültetett, és mindent elma
gyarázott: akkor lettünk barátok.

„Soha nem mondunk senkinek sem
mit, de ha mondunk is, soha nem mon
dunk senkiről rosszat, vagy félreérthe- 
tőt”, tanította meg akkor a túlélés egyes 
számú parancsolatát.

A gyomrom kavarog, a szívem hango
san dobog, miközben benyitok a titkár
női irodába.

Editth benn van, az íróasztala mögött 
ül, az ajtó nyitva.

Kétségbeesetten és kérdőn pillantok 
a halálsápadt Daniellára, és a jobb ke
zem mutató- meg hüvelykujját összedör
zsölöm, hogy Editth ne lássa:

-  A pénzről van szó?
Daniella dermedten ül, de picit megcsó

válja a fejét. Egyszerre könnyebbülök meg, 
és kezdek rettegni: akkor meg miről?!

Belépek az ajtón, köszönök:
-  Szia, Aida.
Editth fel sem néz, csupán rámmordul:
-  Csukja be az ajtót. És semmi bizal

maskodás!
Becsukom, állok, várok, nem kínál 

hellyel.
Nagyon fontos arccal tanulmányoz

za a monitorját, és noha tudom, hogy ez 
a pszichológiai hadviselés része, öt perc

után már annyira ideges leszek, hogy 
remegni kezd a kezem.

-  Khm! — hívom fel magamra szeré
nyen a figyelmet.

-  Várjon még, János! Nem látja, hogy 
dolgozom?

Látom: ül, és a monitorját nézi.
Aztán hátradől, szánalommal vegyes 

szigorral az arcán rámnéz, és azt mondja:
-  Üljön le!
-  Hát — mondom, miközben a szék 

szélére ereszkedem -  itt vagyok. Valami 
gond van?

-  János -  sóhajtja, és a dolgok közepé
be vág: - , hallom, regényt ír a hivatal
ról. Igaz ez?

Nehéz helyzetben vagyok, mert ha ta
gadom, beismerésnek veszi, és talán elő
kerül a Só-haj-megvesztegetés ügye -  
ha viszont bevallom, ki tudja, mi lesz.

-  Honnan veszi ezt? -  próbálok elka
nyarodni.

-  Nem szokásom kiadni az informáto
raimat.

-  De mégis... Azt hiszem, ennyit meg- 
érdemlek. Hogy tudjam.

-  De igaz?
-  Igaz -  mondom. — De senkinek nem 

mondtam még... vagyis... -  ju t eszembe 
hirtelen. -  Béla bának igen.

Bólint:
-  Hát ez az.
Hogy is szokták mondani? Egy világ 

omlik össze bennem.
-  És ez baj? — nyögöm ki halkan.

Gidó Zoltán: Csigák

-  Tudja, hogy ilyesmit nem lehet csi
nálni, János. Amíg itt dolgozik, addig 
nem.

-  De miért? Minden nevet megváltoz
tattam , nemhogy a személyek, de még a 
helyzetek sem felismerhetők, Editth... 
ez fikció! Művészet. Ez nem az élet. Ez 
irodalom.

-  Akkor sem.
-  Editth, nézze... elmondom, miről van 

szó. Egy háromkötetes könyvet írok, és 
annak csak az első része szól a hivatalról. 
Illetve nem a hivatalról: egy hivatalról. És 
őszintén szólva mind az első, mind pedig 
a második kötet csak előjáték a harm a

dikhoz. Pusztán azért írom meg őket, 
hogy annak a sokkját enyhítsék... hogy 
azt felvezessék, és az olvasók figyelmét 
eltereljék. A másodikban például...

— Nem érdekel, János — szakít fél
be. -  Nem lehet, akkor sem lehet, és so
ha nem lehet. Az egyes számú szabályt 
megtanulhatta Bélától. Elmondta, hogy 
elmondta magának.

— És... akkor most mi lesz?
— János... nem tehetek mást. Felmen

tem a szolgálat alól.
-  Mondja csak nyugodtan, hogy ki

rúg!
-  Kirúgom.
— És a hétvége? A csodálatos hétvé

génk?
— János... „A múlt sikere nem iga

zol semmit.” (Hobo: Szakíts időt a zené
re! In: Csavargók tízparancsolata. Rock 
Hard Records, Budapest, 1999. 91.)

— Hát akkor — mondom, mert nekem 
is van büszkeségem — végre fellélegez
hetek, nem? És -  teszem hozzá nem 
minden célzatosság nélkül -  olyan lesz, 
mintha ózondús levegőt szívnék be vég
re megint.

— Remélem, hogy olyan lesz, János. 
Sok szerencsét!

-  Kezét csókolom -  mondom, és kitán- 
torgok.

Daniella mozdulatlanul ül még min
dig, a keble piheg. Ha ezt észre tudom 
venni, nem dőlt össze a világ, mondom 
magamnak, de közben tudom: össze
dőlt. Mehetek vissza angoltanárnak, 
bazmeg!

Nem köszönök, torkig vagyok ezekkel 
a némberekkel.

Az irodámba menet benézek Béla 
bához. Sajnálkozó mosollyal fogad, rá
gyújtunk.

-  Béla bá... ezt nem gondoltam vol
na... hogy ekkora egy szar ember vagy.

-  Fiam... sok mindent megtanultál, 
de a legfontosabbat nem. Meg aztán: 
nem vagy való ide.

— De akkor is... most mihez kezdek?
-  Boldogulsz majd valahogy.
-  Csak annyit szeretnék mondani -  

mondom, és elnyomom a csikket, majd 
felállók —, hogy veletek ellentétben én 
soha senkinek a szisztematikus kinyí
rásában nem vettem részt. Én ártatlan 
vagyok. És bízom benne, hogy ezt felír
ták valahol.

-  Bízzunk benne, fiam.
Kilépek az ajtón, és bőgni volna ked

vem, ha a környezet kedvezne ilyen em
beri aktusoknak: de nem teszi.

Mire az irodámban érek, már le is cse
rélték a gépemen a jelszavamat, és elvit
ték a kulcsaimat. Semmit sem tudok le
menteni — igaz, nem is akarok (immár 
soha nem tudom meg, mennyi só ment 
ki júniusra). Dörci Hebitet sajnálom, de 
legalább az infós fiúknak lesz egy szép 
napjuk.

Dobozba rakom a cuccaimat, hívok 
egy taxit, és elindulok kifelé.

(Részlet a Feljegyzések a hivatal
ból című regényből)

9



HELIKON

I t  a g y

216. Km

KilometriK
irányítja és szerkeszti ^arácscnyi £s* \i f e i

BENE ZOLTÁN 
Köd
-  Gyere, testvér, igyunk egyet — java

solta Hamu Szilárd.
Korom Károly csak a fejét ingatta ko

mótosan, lassan. Jobbra, balra, balra, 
jobbra. A nyomaték kedvéért forgatta a 
szemét is közben, a szájával meg csücsö
rített, mintha csókolni készülne valakit.

-  Elfogyott a szomjam, testvér -  
mondta végül karcosan. -  Fölébredtem 
egy reggel, s mikor magamhoz tértem, 
észre kellett vennem, a szomjam elszi
várgóit belőlem az éjszaka. Vagy vala
mikor. Kibotorkáltam a fürdőszobába, 
belenéztem a foltos, elöregedett tükör
be. Ugyanaz a romos arc meredt visz- 
sza rám, mint mindig. A tekintetéből 
viszont hiányzott a szomjúság tompa fé
nye. Magam sem értem, hogyan és mi
kor történhetett velem, ám ez mit sem 
változtat a tényen, hogy így jártam.

-  Akkor most nem iszol velem egy 
sört se? — ütközött meg Hamu Szilárd. 
Szemöldöke a hajvonaláig iramodott.

-  így, így, testvér — bólogatott Korom 
Károly, tekintetében a szomjúság fátyo
los fényének tökéletes hiányával.

-  Akkor legalább egy kávét -  alku
dozott Hamu Szilárd. És Korom Károly 
vállát vonogatva belépett mögötte a 
kocsmába.

A helyiségben halk zene szólt, elnyom
ta a neoncsövek zizegését. A falakat 
vastagon belepte az élet kipárolgása. A 
meztelen asztallapokra sebek kusza há
lózata rajzolt térképet, a pultra meztelen 
nős naptárat akasztottak, három hónap
pal korábbat mutatott. Vélhetően legin
kább ez a júniusi, vörös sörényű, kancsal 
nőstény nyerte meg a törzsközönség te t
szését, s nem hagyták ellapozni. A diszk
rét zene hangjai szétestek, újra össze
kapaszkodtak, különös táncot jártak  a 
nehéz levegőben.

-  Húgyagyú vagyok már teljesen, test
vér -  motyogta egy pöttyös nyakkendő, 
kezében csorba pohár. — Valamikor kí
vülről fújtam ezt a dalt, most meg bele
sülök az első strófába.

-  így, így, testvér -  sajnálkozott 
Korom Károly.

-  Egy sört és egy kávét adjál, bébi -  
rendelkezett Hamu Szilárd magabizto
san. A pöttyös nyakkendőnek foghegyről 
odavetette:

-  Szarjad le, tesó, mindannyian elhü
lyülünk végül.

-  így, így, testvér -  helyeselt búsong- 
va Korom Károly.

-  Már a lécem se áll föl, testvér -  mor
dult föl egy őszbe csavarodó zöld pulóver 
a bejárat melletti asztalnál, ahol órák 
óta meditált magába fordulva.

-  így, így, testvér -  szomorkodott 
Korom Károly.

-  Mindannyian impotensek leszünk a 
végén -  állapította meg Hamu Szilárd, s 
bajuszáról letörölte a habot.

-  És a hólyagunk se lesz sosem olyan, 
amilyen volt -  vetette közbe egy kecs- 
keszakáll. -  Régen tíz sör után menten 
brunyálni, ma már a másodikat se bí
rom végig csövelés nélkül.

-  így, így, testvér -  hagyta helyben 
Korom Károly komoran, a kávéját ka- 
vargatva.

— De belőled elfogyott a szomjúság, 
Korom Károly, testvérem -  jegyezte meg 
Hamu Szilárd. -  És azóta üres a tekin
teted.

-  így, így testvér -  ismerte be Korom 
Károly.

— Az se öröm — vélekedett a pöttyös 
nyakkendő.

— Csak a söröm -  humorizált a kecs- 
keszakáll.

-  Meg a lécem -  legyintett az őszbe 
csavarodó zöld pulóver és újra magába 
merült.

Korom Károly hosszan eltűnődött, me- 
rengőn bámulta a plafon pult fölötti fer
tályán a repedést. Tekintete tátongott, 
akár egy mélységesen mély kút.

-  így, így, testvér -  bökte ki végül. -  
Fölébredtem egy reggel, s mire magam
hoz tértem, a szomjam, utolsó tulajdo
nom, messzire illant. Kibotorkáltam a 
fürdőszobába, belenéztem a foltos, el
öregedett tükörbe. Ugyanaz a romos arc 
meredt vissza rám, mint mindig. A te
kintetéből viszont hiányzott a szomjú
ság megtört fénye. Magam sem értem, 
hogyan és mikor történhetett ez velem, 
ám ez mit sem változtat a keserű tényen, 
hogy így jártam. Immár semmim sincs.

Hamu Szilárd együttérzőn szorította 
meg Korom Károly vállát, fölhajtotta a 
korsó alján lötyögő maradékot, sóhajtott, 
nyögött. A pult mögül előlépett Gizi, a 
csapos, meghajolt a vendégek felé, s el
énekelt egy dalt. Fals hangon, dobhár- 
tyaszaggatóan nótázott, a háttérzenével 
a legteljesebb diszharmóniában. A keble 
közben szaporán emelkedett és süllyedt. 
A pult fölött a mennyezet továbbhasadt, 
a repedésből sűrű köd szitált a kocsmá
ra, bekúszott Gizi, a csaposlány testnyí
lásaiba, beléfojtotta a szuszt. Csönd lett, 
sűrű kulimász.

— így, így, testvér — suttogta Korom 
Károly. Lehajtotta a fejét, egyik kezét 
az arca elé tartotta, a másikkal finoman 
megütögette a tarkóját. Mindkét szem
golyója a markába pottyant, üvegesen 
foszforeszkált az egyre terjedő ködben.

— Meg a lécem — hörögte az őszbe csa
varodó zöld pulóver.

-  Csak a söröm -  nyöszörögte a kecs- 
keszakáll.

— Ezt a dalt se tudom már -  motyogta 
a pöttyös nyakkendő.

-  Szarjátok le, testvérek, így is, úgy 
is vége lesz egyszer -  mondta Hamu 
Szilárd.

"M l e M ö l t ó - t ó  KlLOMCTRlK
i o — — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BRÉDA FERENC
Bab é s  B abér
(folytatás előző számunkból)

A sis hossza és mérete nagyjából egy 
körömreszeló' méreteivel egyezik.

Minthogy valószínűleg abból is csiszol
ják ki.

Érdekes módon egyik végén sem he
gyes, ám a mindkét felől legömbölyített 
részek is szikeélesek.

Két ujjal operál vele az áldozár.

De csak leheletfinoman, mert külön
ben a többnyire kemény s alig hajlé
kony pengével könnyen lenyisszanthat
ja véletlenül kis- vagy nagyujját az, aki 
nem figyelmes, s aztán dobhatja a bal- és 
vakszerencse folytán eképp lenyesett vad
hajtásokat a farkaséhes Phoenix-, Ruk- 
és Griff-madaraknak, hogy emezek meg
újultan kaphassanak erőre az akaratlan 
önföláldozási ceremónia végeztével.

Megköszönvén a váratlan ajándéko
kat s tanítványi odaadással követvén a 
koldustiszteletesi példaadásból kiderült 
útmutatást, miszerint a börtöni borot
va helye a zokniban van bokatájt, a Költő 
lehajola, s zokszó nélkül ő is megismétel
te a Nagymester által megszabott, sis- 
elrejtő, rituálisan letérdeplő leborulást a 
zoknihoz.

Ezen Alvilágba való leszállást követő
en a Költő hirtelen a mennyei magassá
gokba emelkedett, s meg- és visszatéré
sének jeléül az első ajándékot, a selymes 
szirmú láng-növényt a jó, hűvös dzseki
zsebbe süllyesztette, a szív fölé.

Merthogy nekünk még üres kenyerünk 
sem volt, amibe a varázs-virágot beültet
hettük volna megőrződésre.

Utóvégre a szív is egyfajta hidegtűz- 
motor, minthogy egészséges esetben nem 
a forrásponton, hanem 37 Celsius fok 
alatt keringteti a kerengő dervishez ha
sonlóan oda s vissza forgatott vért.

Kisvártatva a Harmadik Ajándék is 
előkerült a meseputtonyi aljból.

Mert, ha három a Kolduskirály, akkor 
három és szent az istenigaza-ajándék is.

Utóbbi olyan szerzetesi bájital-keverék 
vala, mely egy félliteres üvegben vala- 
mily meghatározatlan minőségű varázs
koktélból állt, amelyet miután többször 
is mindhárman megízlelgettünk, megle
petten fedeztük föl a visináta (Erdélyben 
a friss meggyre töltött szeszből ké
szült ital neve, vö. rom. vi§iná, meggy), a 
szilvapálesz, némi murfatlári vörösbor, a 
bodzalé, a citromhéj és a feketetea ezen 
profán úrvacsorabori zamat-elegyét.

Minekutána a kéregetőhivatási 
sákrámentumokba béavatódtunk, s sors
társaink világközösségével a most meg
jelent szellemi apáink jóindulatú kegyes
sége folytán nyálilag is eképp egyszer s 
mindenkori kommunióba kerültünk, be
léphettünk mi is a déli éghajlatú, égi 
Dobrudzsa földi kapuján, amely éppen 
alattunk dübörgött

a

c s e r n a v o d a i

vasúti

H Í D

kolosszusi
alakjában.

A Hídon túl a kopár kő-koponyákká ko
pott Herciniai-hegység itt-ott élénkzöld 
akácfa-foltok borította szikladomb-csonk- 
jai között kanyarogva érkeztünk meg öt 
tikkasztó óra múltával a babadagi vasúti 
állomásra, ahol egy, a tiszteletünkre ön
ként kirendelődött s a fogadási díszőrség 
szerepét betöltő, tekintélyes létszámú kó- 
borkutya-falka már türelmetlenül várta 
bizonytalan érkezésünk.

A morcos állomásfőnöktől megkérdez
tük ugyan nyomban, hogy van-e itt va
lami sír, de amaz lesújtóan végigmérve 
bennünket válaszra sem méltatott, majd 
ismételt okvetetlenkedésünkre csak le
gyintett egyet, s lefele mutatott.

Láttuk, hogy nem kérdeztünk jót, s 
eképp igyekeztünk minél nyílsebesebben 
elnyúlcipőzni a vendégszerető pályaud
varról.

Négylábú csodálóink csaholási himnu
szának fölemelően bizalomgerjesztő el
hangzása után kérdi a Költő, hogy aztán 
most merre menjünk.

Há’, mondom én, szerintem a mecset 
irányába, merthát ott kellene, hogy le
gyen a központ.

A városka egy mély s meglehetősen 
meredek völgyben fekszik.

Mind lejjebb érve a hófehér kőkerí
tésekkel körülvett, török építészetű há
zak között, amelyeknek, mint általá
ban Dobrudzsában az utca felé nyílóan 
nincs ablaka, kisvártatva fölmagaslott 
iránytűnk, az azúr egek felé célzott, 
paleoasztronautikai rakétának tűnő, 
hegyestornyú, karcsú mecset.

S nemsokára benn is voltunk a köz
pontban, a mecset előtt.

Legnagyobb meglepetésünkre... az 
épületet övező, gondosan nyírott cserje- 
sövényen... ugyanazok a tűzvirágok bon
tották sziromkelyheiket a valahogy más 
szögből eső napfényre, mint amelyekkel 
fölvértezett bennünket a harmadik, va- 
goni koldus-vezetőnk.

Össze is hasonlítottuk a már fonnya- 
dásnak induló, de még mindig élő virá
got a bokrokon tündöklőekkel: az utazási 
elgyöngültségünket megtestesítő virá
gunk nedvtől duzzadó, megújhodott má
sai ékeskedtek mindenütt a sűrű levelű 
sövényeken.

-  Szálem álejkum -  szólalt meg a há
tunk mögött váratlanul Allah helybé
li szolgája, amire mi egy tisztességes és 
nyilván tudatlan szép-jó-napottal vála
szoltunk, s már ebből a gyauri ártatlan
ságunkból is napfényesen kiviláglott, 
hogy mennyire el vagyunk tévedve a ke

leti köszönésformák s ritmikus rítusok 
világában.

Mondtuk, hogy mi a Sírt keressük.
Az imám azt mondta, ha meg akar

juk nézni a mecsetet, rendben, és van is 
itt egy sír, s mondta, hogy melyik török 
nagyvezíré.

A pazarul felújított mecsetet és a 
Korán-idézetekkel hímzett s drága kel
mékkel betakart sírt is megtekintettük, 
de a műemlékek esetében szokásos mű
vészettörténeti hangulaton kívül semmi 
rendkívülit nem tapasztaltunk.

Elköszöntünk az imámtól és a szemköz
ti, központinak számító vendéglátóipari 
egységben foglaltunk helyet két sört ren
delvén a helyi lakosság meglehetős meg
botránkozása közepette.

Minthogy muzulmán ember nem iszik 
szeszes italt.

S eképp a jól ismert kolozsvári Ursus 
sör, amit kirendeltünk, valójában már 
hónapok óta ott árválkodott a bárpolcon, 
s ennek folytán az íze is olyan lett, ami
lyennek lennie kellett ennyi idő után, mi
alatt a soha be nem következőnek ígérke
ző, megváltó megjöttünkre epekedett.

A kocsma előtt, amely, mint lassan 
kezdtük észrevenni, olyan kontra-kocsma 
volt, amelyben senki sem ivott alkoholt 
csak mi, szóval a kocsma előtt egymás 
után érkeztek meg azok a hihetetlenül 
gyors, nagyon alacsony, s valamilyen 
könnyű fából készült szamárfogatú sze
kerek, amelyekből a gazdák ki-kiszállván 
vagy csak a bakon ülve egy-egy jó erős, 
préselt gyümölcslé elfogyasztásával eny
hítették úti fáradalmaikat.

A mecseti látogatás rövidsége ily hosz- 
szú és kimerítő út után valahogy azt su
galmazta nekünk, hogy a szamárszeke
rek népi kocsisaival elegyedjünk mi csak 
szóba, hogy vajon tényleg ez lenne-e a Sír, 
amit mi láttunk az előbb, vagy netán len
ne ejsze egy másik is valamerre.

Avagy pusztán ennyi volna az egész, 
amiért idekutyagoltunk balgatagul a 
messzi, kincses Kolozsvárról.

A szamarak elsőként megkérdezett ko
csisa kétkedő kérdezősködéseinkre ko
mor kegyetlenséggel azt felelte, hogy 
igen, csak ennyi.

Erre a lesújtó dekrétumra aztán le- 
törtségünkben még megittunk két rette
netes sört.

Ez van.

Elég hülyék voltunk, sznobok, koca-tu
risták, városi úri majmok, kik méltatla
nok vagyunk valami örökérvényű s a lét
rendeket egyesítő, szellemi fenségben 
részesülni.

Ilyen a buta ember, hisz a nőknek s a 
kozmikus ritkaságokkal kecsegtető turis
ta-könyveknek meg az urbánlegendákat 
gyártó, ferdeszájú mende-mondáknak.

Kerestük a Sírt, s megkaptuk helyette 
a sört, hiába, nincsenek csodák, búsultuk 
a butaságunk.

Fogtuk a fejünk s a nap mindinkább 
tűzött.

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

Am egyszer csak a Költő megelégelvén 
a sörözési semmittevést, bizony egy má
sodik szamárkocsist is megszólított hatá
rozott hangon, de mostmár úgy, hogy:

-  Merre van a Sír?

A Második Kocsis bizonytalan irányba 
mutatott, de az nem volt a nagyvezíri sír 
fele centizve.

Ez a bizonytalanság már kimondottan 
biztatónak tűnt, s e pozitív tényt pillanat 
alatt észrevevén, a Költő makacsul tovább 
firtatta, hogy messze van-e innét a Sír.

Mondja az atyafi, hogy két napi járás
ra árkon-bokron át.

-  De merre van az az Út? -  faggatja ki
tartóan a szamárvezetőt a Költő.

-  Hát út arra nincs -  hangzik a min
den hiú reményt szétoszlató, abszolút vá
lasz.

Fejét vakargatva Poétánk immár egy
szerre négy sört rendelt, mert láttuk, 
hogy itt nem fogunk mi egykönnyen zöld
ágra vergődni, ebben a reménytelen sír
keresésben, de azért már valami kezdett 
földerengeni, mivel a hitevesztettségünk- 
nek adott válaszok egymásnak fehér-fe
ketén ellentmondtak.

Már nem állt a fogadó előtt csak egyet
lenegy szamárhajtó. O is, miként kolle
gái, a szekérbakon szürcsölgette békésen 
narancslevét, a szamarai meg a füleiket 
előre-hátra s külön-külön is figyelmesen 
mozgatták elhajtván maguk körül a mind 
pimaszabbá váló legyeket.

Harmadik-az-Isten-igaza -  gondoltuk 
megint — s a Költő újfent kihúzván ma
gasságának kétméter valamennyijét s 
harci szemüvegét orráról a szemére húz
ván, ezennel komótos, ám jelentőségtel
jes léptekkel az utolsó szamárvezetőhöz 
igyekezett, és immár bennfetes s persze 
igen határozott hangon azt kérdezte:

-  Hol a Sír?...
S láss csodát, hogy mit tesz a fellépés!...
Illetve lehet, hogy a kitartás.
Tudnillik a Harmadik Hajcsár a leg

nagyobb ámulatunkra azt válaszolta szí
vélyesen mosolyogva:

-  Én is arra tartok, üljenek föl hátra a 
szekérre, elviszem magukat, ameddig lehet.

Hamarosan fölfele kaptattunk az 
egyik igen meredek, keleti építészeti ele
meket összeolvasztó utcán.

Aranyos szamarunk -  avagy, lehet, 
hogy öszvérünk, ám e merész hipotézist 
illetően korántsem voltunk tudományo
san kiemelkedő szaktekintélyek, mint
hogy filológusok lévén állatorvosi ta
nulmányokat, sajnos, nem folytattunk, 
pedig most fölöttébb jól fogott volna egy 
csipetnyi -  szóval zoológiái lélekveze- 
tőnk, aranyfülesünk s Midász királyunk 
mostani avatarjának erőteljes patái oly 
böcsületesen csattogtatták-kopogtatták 
az utcácska repedezett és sok mindent

megélt macskaköveit, mintha ezen lá- 
bi varázscsapások segítségével legalább
is arannyá akarnák változtatni az egész 
útburkolatot.

A hajlékony fából készült s már az 
Antikvitásban is jelesen népszerű jármű
vünk ritmikus nyikorgása pedig stíluso
san a szólóját szolgáltatta e hozzáértően 
szinkópáit s keleti felhangokat is meg
megszólaltató, szekér-szamár duettnek.

A jámbor állat valószínűleg nem is 
sejthette (avagy talán nagyon is?...), hogy 
milyen fontos pszüchopomposzi, azaz lé- 
lekvezetői szerep hárult most őreá, már
mint a mi vonatkozásunkban.

-  Éhes vagy?... Szomjas? -  kérdeztem 
a Költőtől.

-  Is, is... -  hangzott a sokatmondó válasz.
Az utcácska színpompás házait szóra

kozottan szemlélgetvén újabb (inkább is
métlődő) botanikai jellegzetességre let
tünk akarva-akaratlanul figyelmesek: 
mindkét oldalon, majd minden ház udva
rában, ugyanolyan vörös virágbokor tün
döklőit, mint a zöldelő mecset körül.

Egymásra néztünk a Költővel.

És a Költő a dzsekije belső zsebében 
megtapogatta a III. Koldustól kapott s 
még mindig friss virágját.

Intettem, hogy értem én is ezt az 
ünnepi, üde bevonulást-beavatást, e 
tűzvirágszirmok övezte diadalmenetet.

Majd aztán az utca utolsó házához ér
vén, gazdánk és vezetőnk, persze nem a 
szamár, hanem az ember, azt mondta, 
hogy ő itt lakik, s hogy innen induljunk 
csak el.

Babadag utolsó házát ekként magunk 
mögött hagyván, neki is vágtunk előre, 
valamerre...

Előttünk a közeli távolban két, sűrű 
pinuszfenyőkkel borított s dobrudzsai vi
szonylatokban tekintélyes magasságú
nak számító domb emelkedett az óceán- 
kékségű ég felé.

A két, választható domb felé mendegél- 
ve, morgolódok én magamban:

... tiszta őrültek vagyunk, megyünk-me- 
gyünk, mint a futóbolondok, valamerre, de 
mi sem tudjuk merre, haladunk, de nem 
tudjuk hova, s itt már az sincs, akitől meg

1 2 -------------------------------------------------------------------------

kérdezni vajmi menetirányt, s ráadásul az 
egyik mítoszváltozat szerint a Sír két napi 
járóföldre van, valahol az Óperenciás ten
geren is túl. Itt maradtunk egyedül, medi
tálhatunk a nagy Semmin, mint a sivatag
ban, s a táj is tisztára olyanszerű, mint egy 
félig följavított Szahara, mert csupán ezek 
az istentelen katángkórók szurkolják állan
dóan az ember lábát... itt már fölhagyha
tunk minden reménnyel... ez van... vissza 
kéne fordulni a civilizációba, a kocsmá
ba, az állott Ursusokhoz... mi a magunkét 
megtettük, nem jött be... s így tovább...

Ámde tamási kételyeimet magamba foj
tottam, s eképp kishitűségemről mit sem 
mertem szólani a spártai komolysággal 
menetelő Költőnek, hisz utóvégre és sum
ma summárum az én erősen félresikerült 
ötletem lett vóna ugye eredetileg mindez 
az egész egzotikus slamasztika, a szama
rakkal és a három koldusrendi kerengő 
dervissel meg egyéb kellékekkel...

A dobrudzsai nap-kuptor már égőpi
rosra sütötte ki a mindinkább izzadó s a 
mindinkább tatárossá összeráncolódó ar
com fehérkenyerét, dehát ilyen ez, ilyen 
ez a kenyér, mármint az igei, hisz kemen- 
celapátra-helyeződés, pörkölődés, vagyis 
a kénytelen kín nélkül mit is érne, s ho
gyan is érlelődne meg az élet s miként is 
sülhetne ki az a bizonyos kenyérbél?...

E sivatagi pszicho-dezhidratáló szom- 
júhozásban, s minthogy a Tenger meg né
hány a Nagy Tavak közül is csupán né
hány technikai kilométerre valának 
tőlünk, poétái kárpótlásképpen ez jutott 
eszembe a mindinkább kilátástalanabbá 
váló helyzetünkről:

A gyártó cég nem ismer el hibát, 
itt minden jó, pontosan lóg a káka, 
a verselés céljának megfelel, 
ha füstöl a víz omló pusztasága, 
így alakul egy hibátlan világ itt, 
a m ű : anyag, reménytelen találmány, 
mint eltúlzott csomó a kákán, 
és hibáinkra újra rávilágít.1

E halhatatlan sorok (tán halandó?...) 
költője a Kozmosz tökéletességébe vezeti 
föl az őt esetlegesen követő, szeplőtlen be
fogadót, vagyis a Lelket.

,„A gyártó cég”, az Istenség, a Fönti Föld 
és az Égő Ég „hibátlan világot” teremtő, 
transzontologikus konszernje a Költészet 
követhetően kódolt Kódexét ajándékozta 
az emberiségnek, hogy eme Nagy „mű”, 
az anyai „anyag”, e „reménytelen talál
mány” segítségével amaz biztonságos mó
don lehorgozonyhasson a létezés-parado
xonok magnetikus viharaiban, „ha füstöl 
a víz omló pusztasága”.

Az emberi lélek számára a létezés 
olyan gordiuszi föladvány, olyan eltúlzott 
csomó a kákán, amely hibáinkra újra rá
világít, jelzi e technikailag sem teketóri
ázó textus.

Mindeme fölöttébb fönnkölt és éteri ma
gasságú vagy mélységű (... itt már egyre 
ment a fenn és a lenn...) gondolatok fölfőtt 
agyú boncolgatásába alaposan belebódul
ván, elfásultan törődtem bele a Semmibe 
való erőltetett menet máglyahalálra ítélt

» » » » » »
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résztvevőjének siralomvölgyi helyzetébe, s 
a rendületlenül előresuhanó Költőre bíz
tam immár a haldoklók ösztönös legyinté
sével a vak-vezet-világtalant-helyzetirány 
hajóskapitányi föladatfönntartásának hit
hű elvégzését.

A Költő pedig maradéktalan szorgos
sággal gyártotta futószalagon önnön lép
teit, s mind szélesebbre s hosszabbra ter
jesztette ki e lépések egymásra következő, 
elliptikus láncszemeit.

Eközben könnyen meglehet, hogy ilyes
fajta gondolatok kavarogtak a fejében:

Mérem a semmi időt.
Nem bratyizok, de nincs elegem, 
sok a semmi, semmi a sok: vagyunk elegen. 
Legvégül is kinézek egy biztos helyet, 
ha erre jársz, meglátlak ? Add a jelet.
Ami nincs, az nincs, van, ami van, 
gyöngyeitek látom az éj nappalaiban. 
Érzem, hogy minden kicsi lett, 
és minden annyira nagy, 
elfut mellettem száz molett, 
mint karcsú pillanat.
Tiszta levegő árad ablakom helyén, 
a semmiből átcsillan a mi, tűnik az én.2

A tér-teremtés léptékei voltak tehát e 
léptek, valóságos tánclépések, amelyek 
folytán a Kozmoszban csillagporhalmazok 
létesültek föl-fölcsapódva a Költő szandál
jának a nyomában.

Mindannak ellenére, hogy a fölületes és 
nyilván pusztán világi szemlélődő számá
ra e napszél-robbanások csupán egyszerű, 
dobrudzsai porfelhőknek tűnhettek, pedig 
valójában galaxisok tárgyiasultak állan
dóan csillagtestekké emitt.

Én csak amolyan profán, mimetikus 
majom-motricitással követtem, mint egy, 
lélekkel még meg nem áldott robot, az égi 
Big Bang-et minduntalan fölelevenítő, 
pantokrátor, mindent-teremtő s most ép
pen földi Költőt.

Most Ő, a Költő volt a sötétben is só
lyomszemű lélekvándor-vezető.

0  volt az egyiptomi Hórusz, a hellén 
Hermész, a homo poéticus, Homérosz és a 
római Horatius is egyszemélyben.

Ő volt a három Koldus, a három 
Szamárvezető, a három görög Hóra, no meg 
Hermész Triszmegisztosz is O volt egyben.

O volt maga az újra testet öltött, az égi 
s a földi megváltásra vezérlő próféta, aki 
tudta s egyszerre nem is tudta, hogy mer
re, s mégis tudta, hogy merre, illetve nem 
is tudta, hogy merre, de mégis tudta, hogy 
merre van a Sír...

Mert talán-tán a prófétákat is egyéb, 
más próféták vezetik?...

(folytatása következő számunkban)

Jegyzetek

'Karácsonyi Zsolt, A Nagy Kilometrik. Ver
sek. M agvető'kk., Budapest, 2006, p. 15.

2I.m., Kagyló kiszól, p. 34.
Mert -  gondolta a Költő -  :
A jeleket már érzi rég az arcom,
És jól tudom, mitől lesz goliárd 
Hibázó lény, ki ki mint egy svájci kanton 
Olyan külön van, és épp olyan szilárd.

VASS BARNA

Ha.la.nds Idák
a verspamacson hétmakacs 
a toliból ontott létragacs

(dsl)
Mint képletekbe öntött kételyek, 
jönnek szavaim inkognitóba.
A mindenkori versbetét a tét, 
ha ma is rímben kellenek.
Legyek ellenpéldás, példaképmás? 
Legyek egyensúlyban a súlytalan? 
Legyek az, ki súlyt akar 
s e terhet bírva bírja, 
mintha neve rá volna írva?
Pedig ma is lamentál a térben, 
a mindenség lábjegyzetében 
a gyenge én, a labilis, 
a nem-tömegkompatibilis.
Túlnan innen és túlnan túl 
a költő könyvei közt túr, 
fizetségre vár, égi makkra, 
cserébe felölti önnön frakkja.

(da)
Jöjj közelebb édes nonszensz, 
a sorközökben minden ott lesz:

két farzsebre gyűrt gondolat, 
a kedves gombolja kabátodat.

Vagy megőrülsz, vagy örök kampec, 
vagy agyamra mész, édes jampec.

-  Tinti, miért vagy oly szórakozott, 
az idő hozzád is betolakodott?

-  És te, édes Violám?
Min élsz? Vitaminfiolán?

így pingálnak a verspamacsok, 
ha üres folyosókon elcsavarog

foltjaimban egy húgysárga köntös, 
az éj sötétje égitestet lökdös.

Be kellene telni, de nem! O kivétel. 
Tengődik a szurtos kávé-sötéttel.

(figyelem, betét! figyelem, hetét!)

Bocsánat, olvasóm, 
ki most mártást kavargatsz 
hangoskönyvet olvasón 
vagy pléjsztésönön játszol 
színes blúréj-olvasón 
és most megnyomtad 
a lejátszó gombot:
Bocsánat, olvasóm!

Nem sértődöm, ha tán 
úgy véled, hogy mondjuk 
Afganisztán
vagy Egyiptom problémája 
fontosabb, vagy hottentottán

tanulni, semmint fennkölt 
poétákon tengődni, 
kilométeres balladán.

Avagy, ha gondolod:
esetleg jobb, ha
tested pajzán vágyait ápolod
buján összebújva
füvel-fával gyűröd vánkosod,
minthogy imádkozz,
vagy befele érvelj,
s inkább leszel anti-mormonod!

Zaklatni, olvasóm, 
álmodban nem kívánlak, 
de ha már tremolón 
húzod a lóbőrt fotelodban 
hangosverset olvasón: 
ne ezt olvasd, olvasd a másét, 
mert nekem ma mindegy vagy! 
Üdv néked, olvasóm!

(lands)
(a dsidavégi nemesrozsda 
ott maradt a lándsatokban, 
és én tőrből törnek törtje helyett 
versfertőben gebedhetek)

(ha)
Na, és akkor,
ha bizarr is volt a bazár,
már untuk,
ezért a líra bezárt,
a költőszív aludni tért
egy álomnyi semmiért.

Windjammer (n)
„Die Bruchweide janimért im Wind.” 

Sarah Kirsch

Egy alaktalan szellő látni véli, 
sőt, minden bizonnyal nézi, 
miként egy bodzaernyőt 
himbáló delnő arcán 
a derű szélszerű, s elillan, 
akárha lombot lengető malasztból, 
jövendő feledésharasztból.
S egy atlétafelhő
tán eközben légtornán áléi,
de még annak előtte,
mint aki suttogás nyomán piheg,
oldáshőnek vélt lebegőben liheg,
mert ha lépked is vagy hajol,
ellenál, amíg csak tud,
s ha már nem, erejétől fosztva
hagyja magát terelni.
És valahol messze, 
szemben minden mással, 
áll egy másik delnő 
húsba tépő vallomással, 
s lázadna, de nem tudja mi ellen; 
ám ha szélpanaszt hall, 
rögvest mentéje alá rejti, 
hosszan becézi, ringatja, őrzi féltve, 
kibontja kebleit egy légi etetésre.
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KECSKÉS TAMÁS

A tudás és a tudomás különbségeiről
Potozky László Nappá lett lámpafény 

című novelláskötetében a múltat és a pe
rifériát igyekszik bejárni: olyan kollek
tív tapasztalatokról ír, amelyeket nem ő 
élt át, és nagyrészt olyan jelenró'l, ami
re külső' rálátása van. Ezért az olvasó
ban az autenticizmus fogalma felől te
vődnek fel kérdések, hiszen a szövegek 
maguk nem reflektálnak saját nézőpont
jukra, nem artikulálják sem az emléke
zést, sem a külső perspektívát. Szereplői 
különféle társadalmi rétegek, osztályok 
és csoportok alulnézői; ha nem etnikai 
alapon történő megkülönböztetés áldoza
tai, akkor mélyszegénységbe taszítottak 
vagy a rezsim elnyomottai; ha egy fehér 
ember épp nem kommunista diktatúrá
ban él, azt módszeresen és választékosán 
a halál ragadja el. Ezek mellett feltűnik 
a serdülő kamasz nézőpontja, ami ana
lóg lesz a kötet utolsó novelláiban meg
jelenő fiatal, még most is formálódó író 
alakjával. Potozkynak tudomása van a 
határhelyzetekről, de nem tudja azokat. 
Ahelyett, hogy problematizálna, inkább 
banalizál a kényszerű csattanók kedvé
ért. Sztereotípiákra játszik rá, és elfedi a 
novellák mögötti élethelyzetek valódi fon
tosságát mesterkéltnek ható szövegfeti- 
sizmusával.

A novellák három, egyenként öt-öt tör
ténet tartalmazó ciklusba szerkesztet
tek, de a váltakozó regiszterek, elbeszé
lők, tónusok; valamint a tér- és időbeli 
— történelmi, mágikus realista, életraj
zi (?) — ugrások a felosztás szükségsze
rűségét kérdőjelezik meg. Az ilyen szin
tű változatosságban olyan köteteimre 
is kevés lehetőség van, ami párbeszéd
be lép a történetekkel vagy a kompozí
cióval. A címadó szerepébe az egyik no
vella került, ami érdekes választásnak 
bizonyul, mert talán ez az egyetlen olyan 
szöveg, ahol fényességre (és ennek bármi
nemű pozitív konnotációira) történő uta
lást találunk. Egyébként Potozky világa
it nagyrészt életkedvüket vesztett alakok 
népesítik be, akiket már meggyötört a lé
tezés — kivételek a kamaszok, őket még 
nem érdekli a ká-európai élet —, szürke, 
már-már bodorian esős és borús terekben 
mozognak. Vagy talán a cím éppen arra 
hívná fel a figyelmet, hogy mégis van re
mény (legalább egy metaforára)?

Az első ciklust olvasva nem így tűnhet. 
A Csendélet a bányatónál öt novellájából 
háromban életét veszti valaki, ha pedig 
a morális megsemmisülést metaforikus 
gyilkosságként értelmezzük, akkor mind
egyikben ez történik. Mivel csak búsko
mor sztereotípiáihoz szolidáris, Potozky 
stílusában nehéz olvasni a különfélekép
pen megrekedt szereplők sorsáról. Nem 
a témaválasztással van a baj, mert az iro
dalmat nem kell élvezni és nem kell fel
tétlenül szórakozni rajta, traumatikus él
ményekről lehet jól írni, sőt kell is. Bár 
úgy tűnik, Potozky valami hasonlót sze
retne, de közben folyamatosan az olva
só fölé pozícionálja magát: információkat 
ta rt vissza, mintha az lenne a célja, hogy
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félrevezessen, hogy a végén ne csak csat
tanjon, de fájjon a novella.

Az olvasó megvezetésének egyik fajtá
ja, amikor egyes szám harmadik szemé- 
lyű szenvtelen elbeszélőt használ, s bár 
egyetlen ítélettartalommal rendelkező 
mondat sem szerepel a novellában, an
nak végén egyfajta moralizáló csend ha
talmasodik el. így A csirke című írásban 
egy kisfiú bolyong a szakadó esőben, aki 
azért nem lehet otthon, mert anyja ven
dégeket fogad. Egy beteg galambot talál, 
amit hazavisz: az egyszobakonyhában 
már egyértelmű utalások vannak ar
ra, hogy az anya prostituált, és miután 
a gyerek elalszik a savanyú szagú ágy
ban, az anya levest főz. A novella utol
só mondatai: Mi volt ez? Anyja vizet
eresztett a lábosba, és megszívta fogát: 
-  Egy vendégem hozta. Csirke.” (39.) A 
négyoldalas szöveg nem foglalkozik az
zal, hogy a nő miért lett prostituált, ho
gyan viszonyul a gyerekéhez, vagy azzal, 
hogy esetleg mit ehettek volna még a ga
lambon kívül: a novella bújtatott módon 
stigmatizálja a nőt. Hasonló történik a 
Gátépítők balladájában is: etnikai hova
tartozásuk miatt három cigány fiút za
var el a falu többi kamasza az egyetlen 
fürdésre alkalmas helyről. Ok hárman, 
fáradságos munkával a sekély patak egy 
eldugott szakaszán saját strandot ala
kítanak ki maguknak. Ezt a többi gye
rek tönkreteszi, miután az egyik lány el
árulja őket. Később bálba mennek, ahol 
ismét negatív megkülönböztetésben ré
szesülnek, inni szeretnének, mint a töb
bi kiskorú, de a kocsmáros nem ad nekik 
sört: „Az a helyzet, hogy őket taknyos 
koruk óta ismerem, és ha ők nem is, én 
tisztában vagyok a képességeikkel. De 
honnan tudjam, hogy ti egy fél üvegtől 
nem hülyültök-e meg? [...] Inkább amon
dó vagyok, szőke helyett feketét a füs
tösöknek!” (54.) A bálból az áruló lány
nyal távoznak, majd a pataknál megölik. 
Potozky a saját maga állította csapdába 
esik, hiszen végül mégis a kocsmáros- 
nak lesz igaza, aki a bűnre potenciáli
san kaphatóbbnak tituláta a három fiút: 
gyilkost csinált belőlük, így a falu előíté
leteit igazolta. A novella pszichoanaliti
kus olvasta már legitimálja a gyilkossá
got, végülis az életük során felgyülemlett 
feszültséget és sokszoros megaláztatást 
vetítették a lányra. De a pozitív megbé
lyegzés miért lenne kevésbé rossz a ne
gatívnál?

Egy másik része az elbeszéléseknek 
a 20. század diktatórikus rendszereit 
igyekszik bemutatni. Úgy tűnik, hogy ez 
a tény, továbbá az esős időjárás elégséges 
ahhoz, hogy a kötetet recenzálók nagy ré
sze Bodor Adámra hivatkozva próbálja 
kanonizálni Potozkyt. Bodor azt mutatja 
meg, hogy a diktatúra hogyan válik a lé
tezés egyik fajtájává, illetve hogyan hat 
az egyénre; Potozky eleve adott konstruk
cióként kezeli, és arról ír, hogyan rontja 
meg azt, mert nála a személy soha nem 
képes szabadulni a helyzet adta partiku

* íá  lathatatlan critical
rovata^rtis

laritásoktól, ami egyenes út a sztereotí
piákhoz. A Bodoré dinamikus rendszer, 
a Potozkyé determinált. A szerző benn
fentesnek akar tűnni, közben itt sem tud 
szabadulni a külső megfigyelő és ítélő 
szerepétől. A gond az, hogy ebből a pozí
cióból nem áll dialógusban a témával, így 
nem érti meg mélyrehatóan azt — történe
tek újramondásánál több nem marad szá
mára. A Kétezer-négyszázharminchármas 
egy Sorstalanság-utánérzés, a csavar a 
történetben az, hogy a Köves Gyurka
szerű narrátor egy Jézusra emlékezte
tő alakkal találkozik. A szerző pár ol
dalban szinte ugyanazokat a stációkat 
járja be, mint Kertész regénye, az egyes 
szám első személyű szenvtelen elbeszé
lő egy adott ponton ezt mondja: „A való
di nevére sosem derült fény, egyszerű
en kétezer-négyszázharminchármasnak 
szólítottam a karjára tetovált sorszám 
alapján.” (113.) Kitűnő példa ez a felü
letes helyzetkezelésre, az empátia hi
ányára, mintha Potozky nem értené, 
hogy a névtől való megfosztás ugyanúgy 
az egyén dehumanizálásának a része, 
mint az éheztetés és a túlfeszített mun
ka. Irreálisnak és egyszerre komikusnak 
hathat az a szituáció, amelyben a munka
tábor tagjai egymást számnevükön szó- 
longatják.

A mágikus realizmus hagyományába 
sorolható novellákat mintha egy másik 
Potozky írta volna: ezekben az elbeszélési 
technika úgy invenciózus, hogy nem ug
rál kényszerűen a jelenben és a múltban, 
ahogy a kötetben ezt nagyon sokszor te
szi; egyfajta pesszimista iróniával szövi a 
novellákat, ami végre sajátos világnézet
té formálódik; a szerző elkezd játszani a 
mondatokkal. A kötet másik pozitívuma 
a néhol feltűnő kamaszszexualitás tabuit 
felszabadító testpoétika, mert képes ha
tásvadász nélkül úgy írni a témáról.

A Nappá lett lámpafény kitűnő pél
da arra, hogy a már bejáratott szerzők 
stílusát idéző, így egy már meglévő iro
dalmi diskurzusba betüremkedett té
maválasztás vagy metadiszkurzív csuk
lógyakorlat révén senki sem lesz releváns 
író. Árulkodó nyomok már a kiadás fül
szövegén is vannak, hiszen a legnagyobb 
hívónevek vezeteik fel Potozkyt (Bodor, 
Hemingway, Vargas Llosa, Cortázar). Ha 
a „hatottak rá” kategóriát kihúzzuk (te
hát: diktatúra, jéghegy-elv, egzisztencia 
és mágikus realizmus), akkor bizony még 
a legjobb indulatú olvasó sem sok eredeti
séget fedez fel. Ahelyett, hogy a már kész 
formát és életművet pedzi, Potozkynak 
inkább még alakuló, de sajátos perspektí
vát nyújtó kamasz-testpoétikáján és fan
tasztikus szatírával átszőtt világain kel
lene finomítania, mert úgy tűnik, hogy a 
20. századhoz még nem elég érzékeny.

Potozky László: Nappá lett lám pa
fény. M agvető, Budapest, 2013.
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A Rulett-játékos
(Rulettistul)

(folytatás előző lapszámunkból)

Semmi értelm e a já ték  leírását foly
ta tn i. M inden m ás játékhoz hasonlóan 
ostoba és vonzó, de szó mi szó, hitvány
ságunknak  igen tetsző vérm aszat koro
názza. R átérek inkább annak  a bemu
ta tására , aki lerombolta a játékot azzal, 
hogy tökéletesen játszotta. A legenda 
szerint (amit akkoriban a város m inden 
csapszékén hallan i lehetett) őt nem hol
mi patron szedte össze, hanem  m iután 
a já téknak  h íré t vette, önként jelentke
zett, hogy eladja m agát. Feltételezem, jö
vendő patronja nagyon örvendett annak, 
hogy ilyen könnyen játékosra te tt szert, 
m ert (általában) hosszadalm as és inger
lő eljárásokra volt szükség, buta egyez
kedésekre m indazokkal, akik árverésre 
bocsájtották a lelkűket. Kezdetben m in
den tekergő az ég összes csillagát kérte, 
alapos jártassággal lehetett csak meg
győzni őket arról, hogy életük és vérük 
nem éri meg az egész világot, csak egy, 
a piaci árfolyamtól függő pénzm ennyisé
get hozhat. A játékos, akinek nem kellett 
bebizonyítani, hogy ő valójában egy sen
ki, s ak it nem kellett rendőrséggel meg
fenyegetni, igazi, vára tlan  szerencsének 
bizonyult, főként, hogy a hetykén felkí
ná lt ajánlatot elsőre elfogadta. Barátom  
első játékköreiről nem tudtam  sok in 

formációt szerezni. Gondolom, az első 
két körben, de ta lán  még a harm adik
ban sem figyeltek még rá  a részvényesek. 
Legföljebb egy szerencsés játékosnak h it
ték. Viszont a negyedik-ötödik já ték  u tán  
a ru le tt egyik központi figurájává, való
ságos m ítosszá vált, és lenyűgöző terje 
désre szám íthatott. A két év a la tt, amíg 
abban a vendéglőben találkoztunk, a 
Rulett-játékos nyolc alkalom m al emelte 
halántékához a fegyvert városunk mocs
kos földalatti lab irin tusának  különféle 
vermeiben. Minden alkalom m al elmesél
ték  nekem (később m agam  is meggyőződ
hettem  felőle), hogy meggyötört, szinte 
hom loktalan arcán  emésztő ijedelem nyo

m ai rajzolódtak ki, állati félelemé, am it 
ember nem b írt sokáig nézni. Úgy tűn t, 
ta lán  éppen ez a félelem puhíto tta  meg a 
neki folytonosan megkegyelmező sorsot. 
Vérnyomása h irte len  m egugrott, am i
kor összeszorított szemmel és vicsorogva 
m eghúzta a ravaszt. Csak a kis k a ttan ás  
hallatszott, majd nehézcsontú teste  lá
gyan a padlóra hullt, ájultan, de érin tetle
nül. P á r napig lankad tan  ágyban feküdt, 
de ham ar helyrezökkent és újrakezdte a 
kabaré és a bordélyház között megosztó 
életét. Bárm ennyire igyekezett, keresetét 
nem sikerült elköltenie, így egyre gazda
godott. M ár rég függetlenedett, saját m a
ga patronjává vált. Rejtély volt, hogy to 
vábbra is m iért kockáztat. Csupán egy 
m agyarázat létezik, Isten  tudja, ebben 
is m ennyi az igazság: valamiféle h írnév
re hajtott, m int a sportoló, aki folyamato
san önm agát próbálja fölülmúlni. Ha így 
állt a dolog, ez a ru le tt világában teljesen 
új volt, hiszen ezt a játékot addig kizáró
lag pénzért játszották . Kinek ju to tt volna 
eszébe, hogy túlélésből legyen világbaj
nok? Tény, hogy a Rulett-játékosnak sike
rü lt vágtája eszméletlen tem póját csupán 
egy versenyzővel, a halá lla l versenyezve, 
ta rtan i. És éppen am ikor ez a földalatti 
kavalkád m intha unalomba fülledt vol
na (akik játszm áit megnézték, m ár csu
pán azért jö ttek  el, hogy végre eltakarod

ni lássák, és nem 
fogadni rá, hiszen 
egyre inkább az a 
lemondó érzésük 
tám adt, hogy az ör
döggel packáznak) 
a Rulett-játékos el
lenszegülése volt 
az első, am i a já té 
kot gyakorlatilag 
felszámolta, a sa
já tja in  kívül m in
denki verseny-lehe
tőségét porrá zúzta 
és m indent k izárt, 
ami a mi sanya
rú  helyzetünket il
leti. Télen a ru 
lett le írhata tlan  
információhálóza
tá n  keresztül elter

jesz tette  a h írt, hogy Karácsony éjjelére 
különleges m enetet tervez: a revolverbe 
egy helyett két töltényt tesz.

M ár csak három  az egyhez volt az 
esélye a rra , hogy túlélje, figyelmen k í
vül hagyva ezek fokozatos csökkenését, 
am ennyiben újabb körökre kerülne sor. 
Sok já r ta s  ember, még a Rulett-játékos 
ha lá la  u tán  is, úgy vélte, hogy valójában 
ez a karácsonyi húzás volt a m estercsapá
sa, m inden, am i ez u tán  következett (még 
ha  sokkal látványosabb is), csupán en
nek a folyománya volt. Jelen voltam ezen 
a rulett-esten. A földalatti terem  a ké
m iailag előállított rossz ital szagát meg
őrző gyárhoz tartozott. B ár m inden ed

dig á lta lam  láto tt terem nél nagyobb volt, 
azon az éjszakán dugig megtelt. Bárhova 
néztem, ismerős arcokat láttam : rend
őröket és festőket, néhány szakállas pa
pot, vállalkozókat és világi nőket, m ind
annyian felingerülten a ru le tt vára tlan  
változása okán. A tábla, amelyre két in 
get viselő fazon a fogadott összegeket ír 
ta , teljesen elfoglalta a Rulett-játékos á l
ta l  használt láda mögötti falat. Idővel a 
játékos is előkerült, alig vergődött á t a 
verem kékes füstjén. A ládára  lépett, s 
a szokásosnál hosszabb ideig ta r tó  ellen
őrző rítu s u tán  (hiszen senki sem vonta 
meg magától azt az élvezetet, hogy a pus
kacsövet szinte érzékien megsimogassa) 
kézbe vette a fegyvert, megtöltötte, a két 
töltényt találom ra a tö lténytáskákba he
lyezte, majd tenyerével m egforgatta őket. 
Kis érdes nevetés halla tszo tt m egint a te 
rem  csendjében, de, m int mindig, a csen
det nem a robbanás hangja tö rte  meg, a 
vakolatot sem díszítette semmilyen vér
virág. A Rulett-játékos az első sorokban 
ülők karja iba hullt, a rögtönzött aszta l
kákon poharakat és pénztekercseket 
döntve fel. Izgalm am ban és kétségbeesé
semben úgy bőgtem, m int egy csecsemő, 
számomra hatalm as összeggel fogadtam 
és veszítettem , m int m indenki más, aki 
feldühödött a nyilvánvaló ténytől, hogy 
a Rulett-játékosnak ördögi esélye van. 
Szokásunkhoz híven kisebb csoportok
ban távoztunk a kusza üregből, s a k inti 
éjszakában, a periféria csendjében egész 
úton úgy éreztük, egy m indenekben (a va
kító és fluoreszkáló hórétegben, a fenyők
kel és ezüstös papírdíszekkel ékesített 
k irakatokban, a m ellettünk ritkán  elha
ladó, csomagokkal és bebugyolált gyer
mekekkel felpakolt járókelőkben) feloldó
dó szem vizsgál bennünket. Egy-egy nő, a 
nedves hidegtől piros arccal bundájában 
dideregve, bará tjá t vagy férjét a csizmák
kal, kendőkkel megpakolt k irakatok  elé 
ráncigálta, ahonnan a rcára  türkiz, arany 
és ibolyaszínű fény vetült. Hazafele veze
tő  u tam  egy park  m ellett vitt, ahol egy 
sereg cukorkától m ázas kis prücsök ká- 
bu ltan  á llt a lim onádét és pogácsát á ru 
sító bódék előtt. Egy vastagon öltözött, 
szánkón ülő k islányát a jégen húzó apa 
kacsintott nekem. Egyik patron volt, va
lam i já ték  alkalm ával találkoztam  vele. 
H irtelen szörnyen éreztem  magam.

Természetesen m indig megfogadtam, 
hogy szakítok a ru le tt világával. Viszont 
abban az időben évente 2-3 könyvet pub
likáltam , olyan jellegű sikerem  volt, am it 
nagy csend előz meg és felejtés követ. 
M inden újabb könyvvel ta lp ra  álltam  ru- 
lettes veszteségeim u tán , így ú jra  a föld 
alá  tömködtem magam, oda, ahová, úgy 
néz ki, húsunk és csontvázunk sejtelme 
ősidők óta vonz bennünket. A m ai napig 
megdöbbent az akkoriban nekem tetsző 
émelyítően dekadens könyvek „idealis
ta ” és „zsenge” ta rta lm a . Nemes gondola
tok, fejedelmi gesztusok, selyemcsipkék, 
szikrázó mots d'esprit-k és egy bölcs, 
mindentudó mesélő, aki elbeszéléseinek 
anyag talan  anyagából ezer finom ka bű
vészm utatványt végez. Újra  a ru lett-kö
rü li összeesküvésbe lépve lehetetlen volt, 
hogy egyre forrósodó és felizgatott hul-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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Iámként ne csapjon meg a Rulett-játékos 
által hallgatólagosan meghozott újabb já
tékszabályok híre. Miután még kétszer 
megismételte a két tölténytáskás pro
dukciót, annyira meggazdagodott, hogy 
az ország számos üzletláncának részvé
nyese lett, így a rulett közönséges üzleti, 
megélhetési forrásként vagy vagyonszer
zési eszközként abszurdumnak bizonyult. 
Másrészt, az ellenében fogadott össze
gek egyre apadtak, a fanatikusok ellené
re is, akik makacsul ellene játszottak. A 
Rulett-játékos egyetlen intésére a foga
dások teljes láncolata leomlott. ízetlenné 
vált olyan rulett-játékokat szervezni, 
ahol egy szerencsétlen csavargó a tarkó
jának szegezi a fegyvert. Nem léteztek 
már patronok és részvényesek, az egyet
len, aki még rulettet szervezett, maga a 
Rulett-játékos volt. De ez már valóságos 
előadás volt, fogadás helyett belépővel, 
egyetlen előadó szereplésével, aki gladi
átorként küzdött sorsával az arénában. 
A bérelt termek egyre nagyobbak lettek. 
Kimentek divatból az egérlyuk, a trágya 
és vér szaga, a Rembrandt-féle nevek. A 
föld alá zsírosán csillogó, súlyos selyme
ket hoztak, olasz csipkébe burkolt aszta
lokra kristály kellékek kerültek, virág- 
motívumos intarziás bútorok és többszáz 
hasábos kvarc gyertyatartók jelentek 
meg. A közönséges sör helyett különös 
alakú üvegben felszolgált drága italokat 
kínálgattak. Kisestélyibe öltözött nők en
gedték magukat az asztalokhoz vezetni, 
majd kíváncsian kukkolták a színpadot, 
ahol egyelőre zenekar játszott minden
fele elnyúló, aranyos tölcsérű trombi
tán, kanyargó nyakú szaxofonon, állan
dó mozgásban lévő fenséges puzonon. Azt 
hiszem, így festett az a terem is, ahol a 
Rulett-játékos először játszott három töl
ténytáskával. Most ugyanannyi esélye 
volt a túlélésre, mint amennyire lehetsé
ges volt, hogy utoljára játssza ezt az őrült 
játékot. Mert az új környezet, a rulett ré
misztő bogarát bábként ölelő kihívó luxus 
egyre inkább ingerelte a nézőket a halál 
szagára. Minden továbbra is a lehető leg- 
valósabb volt. Igaz, a Rulett-játékos haj
kenőcsöt kent a hajára, az akkoriban di
vatos bő szmokingot és nadrágot viselte, 
de a revolver, a golyók igaziak voltak, és 
a „baleset” várva várt valószínűsége min
den eddiginél nagyobb. A fegyver ismét 
megfordult minden kézben, finom olaj 
nyomát hagyva az ujjhegyeken. A terem 
legelőkelőbb dámája sem takarta el sze
mét mindazok lila szikrái elől, akikről 
lerítt a perverz vágy az után, amit né- 
hányan csak hallomásból ismertek: a to
jáshéjként csapódó koponya látványa az 
agy különös anyagával és ruhákra fröcs- 
csenő folyadékával együtt. Egyébként, 
mindig megrendített a nők azon óhaja, 
hogy a halál közelében legyenek és a pus
kapor illatú férfiak iránti szinte metafi
zikus rajongásuk. Az esetenként életével 
játszó idétlen, vézna majom hihetetlen si
kerei a nőknél valószínűleg ezzel magya
rázhatók. Szerintem ezek a nők sosem 
szeretkeznének nagyobb vággyal, mint 
a férfi halálának szemtanúiként szerető

ikkel hazaérve, szürke pólyához hasonló, 
vérfoltos ruháikat a földre hányva. Ám 
a Rulett-játékos a piros brokátba öltöz
tetett ládára állt, halántékának szegez
te a fegyvert, és az arcáról áradó iszonyú 
félelem sugaránál meghúzta a ravaszt. 
Az ezt követő, mindent felszámoló rövid 
csendben csupán padlóra omló testének 
koppanása hallatszott. Néhány napig ma
gán kívül feküdt a kórházban, majd éle
te visszatért a régi kerékvágásba. Nehéz 
elfelejtenem megkínzott arcát, amely- 
lyel a láda előtt a Buhara szőnyegen elte
rült. Máskor a megmenekült játékosokat 
a kétségbeesett részvényesek lehuhog
ták, olykor meg is verték őket; őt viszont 
mint igazi filmsztárt tapsolták, önkívü
letbe merült testét hódolattal vették kö
rül. Hisztérikusan zokogó fiatal hölgyek 
tolongtak felé és boldogak voltak, ha leg
alább megérinthették.

A háromtöltényes rulett minden követ
kezményével együtt leülepedett elmém
ben. Olyan volt, mintha a Rulett-játékos 
ördöngös gőgje egyre inkább hajtotta vol
na őt, hogy a véletlen istenségét megsért
se. Hamarosan négy töltényes rulettet hir
detett, majd öt töltényeset. Egyetlen üres 
rekesz a hatból, egyetlen esély a túlélés
re a hatból! A játék nem játék volt töb
bé. Az is, aki eddig érdektelenül csücsült 
a selyemfoteleben, érezte, nem aggyal és 
lélekkel, hanem csontjaiban, idegeiben, a 
játék teológiai súlyát. Miután a Rulett- 
játékos megtöltötte a fegyvert és megfor
gatta a szakadozott fekete fém nevetését 
visszhangzó tölténytáskát, a hatszögű, 
jól megolajozott, nehéz eszköz az egyetlen 
szabad rés irányában állt meg. Az üresbe 
csengő ravasz hangját, a Rulett-játékos 
zuhanását szentséges csend övezte.
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íróasztalomnál ülök, takaróba gubóz- 
va, mégis szörnyen fázom. Míg ezeket a 
sorokat írtam, szobám, kriptám a kinti 
fekete ködben ingott, olyannyira sebesen, 
hogy rosszul lettem. Egész éjjel ágyam
ban forgolódtam, sodródtam: izzadságtól 
gőzölgő csontzsák. Kint már semmi sincs, 
soha. Bármennyit mennék, bármerre, 
akár a végtelenbe, csak ez a sűrű, tömény, 
szurokfekete köd van. A Rulett-játékos 
tétem, az én kis kovászom kellene, hogy 
legyen, amelyből újra kideged a világ 
lágy kenyere. Különben minden, ha egy
általán létezik, lapos, mint egy palacsin
ta. Ám ha ő létezett, márpedig létezett,

íme, a fogadásom, akkor a világ létezik, 
s akkor már nem leszek rákényszerülve, 
hogy csontomon ráncosodó bőrömmel, kí
vülről vérbundának tűnő húsommal ad
dig haladjak előre, amíg az örökkévaló
ság tart. Ebből a történetből akváriumot 
építek magamnak, alantasai, mert nem 
kelti fel érdeklődésem a díszakvárium, 
amelyben ő meg én, két félig áttetsző hal, 
egymás valóságának letéteményeseiként 
próbálunk megmaradni, miközben a dob
banások nyomán kirajzolódik a szívünk 
és vékony kis szálként vonszoljuk ürülé
künk magunk után. Irtózom attól, hogy 
az akvárium lyukas marad. Könyörgöm, 
vegyek már erőt magamon, habár már 
nem igazán érzem a hátgerincem...

A Rulett-játékos éveken át rángatta az 
Angyal ruháját és küzdött, hogy leráz
hassa azt magáról. De eljött az az éjsza
ka, amikor nyakon csípte és minden ere
jét összeszedve mélyen a szemébe nézett. 
És az Úr reggelre megcsonkította s meg
változtatta nevét...A rulett utolsó éjsza
káján a város főnemessége gyakorlatilag 
teljes létszámban gyűlt össze a vágóhíd 
hatalmas földalatti csarnokában. A te
rem berendezése fura lehetett azok szá
mára, akik az előző színhelyek pazar lu
xusához voltak szokva. Nem is tudom, 
valakinek a felismerése vagy az á rebours 
maradványa vezetett a perverzió, a pro- 
miszkuitás és az elegancia nosztalgikus 
keverékéhez, amely a csupán néhány hó
nappal azelőtt látott pompához képest na
gyobb hatással bírt. Élsőre (a terem mére
tét figyelmen kívül hagyva) az az érzése 
támadt az embernek, hogy a régi, „törté
nelem előtti” játszmák vermében van. A 
falak tele voltak obszcén mázolmányok- 
kal, téglával karcolt írásokkal, de egy va
lamennyire is éles szem számára elkerül
hetetlen volt az a kifinomult művészet (a 
koherens, művészi vonalvezetés és érze
lem-futtatás, az alkotó nevét nyilvánvaló 
okokból nem szeretném megemlíteni). A 
drága fából készült asztalkák a régi szar- 
díniás hordók mintájára készültek, ame
lyek köré egykoron a részvényesek lete
lepedtek. Kristálykorsók utánozták az 
olcsó üvegek barbár vonásait, el egészen a 
zöldes árnyalatig s kisebb csorbaságokig. 
Komor fényszűrők szórták a faggyúfák
lyák morbid fényét, mely a dohány kékes 
füstjével elegyedve ezúttal illatos, finom, 
nosztalgikus érzést keltett. A színpadon 
egy kikötőből hozott valóságos narancsos 
láda állt, valamilyen arab cég feliratá
val. A teremben, az éj fantasztikus tétjé
nek a kábulatában, fehér báránybőrükről 
különféle olajmágnásokra, filmsztárok
ra és híres énekesekre, valamint ingmel
les nagyiparosokra ismertem. Mindenki 
elfogadta, hogy szemét bekössék egy se
lyemsállal, amit csupán a teremben ve
tettek le. Ami engem illet (mondom ezt 
olyan undorral, hogy nem vádolhatnak 
beképzeltséggel), mindenki figyelmét el
nyerő sztárként jelentem meg, a legközö
nyösebbek és a mellettem ülők szemében 
egyaránt. Sosem volt ilyen nagy reklám
ja számukra egyre izgalmasabbnak tűnő 
könyveimnek: értékesek voltak, igen... 
elsősorban értékesek. Bőkezűek, főként 
bőkezűek. így érvelt a zsűri, amikor a
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Nemzeti Díjat nekem ítélte: „Könyvei em
berközeli nemessége és bőkezűsége, illet
ve egy kifejező nyelv birtoklása okán.”

Amikor a Rulett-játékos a terembe lé
pett fura szövetdarabokkal ízlésesen utá
nozva régi gönceit s amikor a teremfele- 
ló's patronnak öltözve felnyitotta a dobozt, 
amelyet hóna alatt hozott, és felutatta a 
nagyszerű, elefántcsont markolatú, szik
rázó csövű Winchestert (egy személyes 
gyűjtemény darabját), elállt a lélegze
tünk. Merthogy a Rulett-játékos néhány 
héttel korábban kijelentette: a követke
ző játszmát mind a hat golyóval játssza! 
Az egy tölténytől ötig való fejlődés (bár
mennyire valószerűtlen is lett volna) és a 
mostani őrület közötti különbség megfe
lelt az egyetlen esély és a teljesen esély
telenség közötti szakadéknak. A csöpp
nyi emberit, amit a Rulett-játékos erre a 
merényletére tartogatott, eltűntette a bi
zonyosság. A fegyver vizsgálata órákig 
tartott. Mikor visszakerült hozzá a fegy
ver, a Rulett-játékos a ládára állva do
bókockaként megrázta a töltényeket a 
markában, majd egyenként a tölténytás
kába helyezte őket. Tenyere egyetlen ag
resszív mozdulatával mozgásba hozta. 
„Hiábavaló”, suttogta mellettem valaki. 
A rémisztő csendben tisztán hallatszott a 
golyók forgása. Reszketve, vonagló arccal, 
az önkívületig rémült tekintettel tarkójá
hoz emelte a fegyvert. Az emberek mind
mind felálltak székeikről.

Annyira feszültem figyeltem őt, hogy 
éreztem, vérereim kiduzzadnak. Láttam, 
ahogy a ravasz, szinte szikrát hányva, 
lassan emelkedni kezd. S hirtelen, mint
ha az a szikrázás szétterjedt volna a te
remben, éreztem, ahogyan kifut a talaj a 
lábam alól. Láttam a Rulett-játékost le
zuhanni, hallottam apokaliptikus zaj
jal elsülni a fegyvert. De a levegő néma 
zajjal volt tele, nők sikolyaival, a felborí
tott s darabokra tört üvegek ropogásával. 
A zárt tér okozta pánik mindannyiunkat 
elkapott, tapostuk egymást, hogy hama
rabb kijuthassunk. Az imbolygás jó pár 
percig tartott, az utcák teljes hossza fal
törmelékkel és torz szörnyekkel telt meg. 
Épp a kijáratnál egy kisiklott villamos 
egy bútorüzlet kirakatába hajtott és por
rá zúzta azt. Egy óra múlva a földrengés 
megismétlődött, kicsit enyhébben, mint 
először. Kinek volt még bátorsága azon 
éjjel a házba belépni? Az utcákat jártuk, 
míg a reggel ködje kifehérítette a látha
tárokat, s a ledőlt épületek pora kicsit 
alászállt. Csupán ekkor jutott eszembe, 
hogy a Rulett-játékost valószínűleg ma
gára hagyták ott, a földalatti teremben, s 
visszatértem, megnézni, él-e még. Egyik 
lába csípőből kifacsarodott, s nyöszörgőit 
a fájdalomtól. Mellette hevert a még pus
kapor szagú fegyver, immár csak öt töl
ténnyel. A hatodik a terem egyik falában 
hagyott fekete lyukat. Leintettem egy ko
csit és kórházba vittem gyerekkori cim
borámat. Hamar talpra állt, de élete ak
kor még hátralevő egy évét végigbicegte. 
Azon az éjjelen eltemette a rulettet, amely 
mindenki agyából kitörlődött, mint aho
gyan elfelejtünk mindent, amiben tökéle
tesítjük magunkat. A fiatal, háború utá
ni generáció már nem bukkant rá erre a

Titokra. Csupán magam tanúskodom, 
csak neked, senki, számodra semmi.

A földrengés éjszkáját követően a 
Rulett-játékos eltűnt a gyanús negye
dek süllyesztőjében, szokás szerint egy 
sor alig elsimított botrányt hagyva maga 
után. Úgy néz ki, soha többet nem gon
dolt a rulettre.

Már naponta egy oldalt sem tudok írni. 
Fáj a lábam s minden csigolyám. Fájnak 
az ujjaim, a fülem, még az arcom bőre is. 
Mi lesz, mi lesz a halál után? Szeretném 
hinni, ó, mennyire szeretném! — hogy ott 
majd új világ nyílik, hogy most csak a vá
rakozás stádiumában vagyunk, akár a 
lárvák. Hogy az énnek, mivel létezik, va
lamilyen módot kell találnia a megmara
dásra. Hogy majd valami mássá alakulok 
át, végtelenné, szerteágazóvá. Másképp 
ez túl abszurd és nem látom az abszurd 
helyét a világ jövőbeli ütemtervében. A
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galaxisok milliárdjai, az érzékelhetetlen 
mezők, azaz minden, ami a koponyámat 
auraként körülveszi, nem létezne, ha nem 
kellene nekem majd a maga teljességében 
megismernem, birtokolnom és nem kel
lene részesévé válnom. Az este a paplan 
alatt kucorodva álmot láttam. Kilépek a 
világba egy hosszúkás, vérző, kimond
hatatlanul obszcén hasból, amely körkö
rös mozgásba lendít. Végtelen sebesség
gel könnytócsákat, nyirokmirigyet és vért 
hagyva magam után, belecsavarodom 
az éjszakába. S egyszer csak az éj szélé
ről elindul felém egy annyira hatalmas 
Fényisten, hogy hozzá sem érzékeimmel, 
sem rációmmal nem tudok közelkerülni. 
Hatalmas mellkasa fele indulok, szigorú 
arcvonásait felfele húzvaa láthatáromba 
lapítja őket. Hamarosan csupán mellka
sa sárga fényét látom, amit forgolódva át
szűröm, majd tűzhúsában tett utazásom 
után a hátán kilépek belőle. Hátranézve, 
repülve, távolodva, látom a hatalmas 
Jahvét arccal lefele baloldalra zuhanni. 
Ezután lassan zsugorodni kezdett, majd 
eltűnt, s újra egyedül találtam magam a 
határtalan éjszakában. Felmérhetetlen 
idő elteltével (amit leginkább végtelennek 
neveznék), látomásom határán egy újabb, 
az előbbihez hasonló óriás-isten emel
kedett. Ezt is átszúrtam s nekidobtam a 
lé g ü re s  té rn e k . Majd egy  újabb v ég te len  
után egy újabb isten került elő. Az iste
nek sora, visszafele tekintve, egyre növe
kedett. Százával voltak, majd ezrével, hol

jobbra, hol pedig balra dőltek, akár egy 
gigantikus cipzár tűzfogai. S röptömben 
felnyitva a cipzárt, felfedtem az valóságos 
isten mellkasát, raccourci volt, mindennél 
grandiózusabb. Forgolódva, fényétől szén
né égve, olyannyira fölébe emelkedtem, 
hogy a maga teljességében láthattam őt. 
Milyen gyönyörű volt! A bikáéhoz hason
ló szőrös mellén női melleket viselt. Arca 
fiatal volt, ezer copfból álló hajfonat láng
ja koronázta fejét, széles csípője erős férfi 
nemi szervének adott helyet. Tetőtől tal
pig fényből volt. Szemét félig nyitva ta r
totta, elragadottan és szomorúan mosoly
gott, bal melle alatt hatalmas sebhely 
húzódott. Jobb keze ujjai között (kimond
hatatlanul kecsesen) vörös rózsaszálat 
tartott. így lebegett, fekve, egy őt bekebe
lezni igyekvő térben, amely ugyanakkor 
általa bekebelezettnek tűnt... Könnyek 
nélkül sírva, szenilisen ébredtem szobám 
hideg bútorai között. El akartam hajíta
ni ezeket az értelmetlenül idegyűjtött la
pokat. De mit tehet az ember, ha egész 
életében irodalmat írt? Hogy szabadulna 
az irodalom pányvájából? Összeszedem 
magam s őszintén beismerem: sehogyan 
sem. Tudtam ezt már az elején, de a beke
rített állatéhoz hasonló ravaszságommal 
elrejtettem szemed elől játékomat, a tétet, 
a fogadást. Mivel, végtére is, szintén az 
irodalomra tettem fogadást. Azt használ
tam fel, mazochista okfejtésemnek hála, 
ami ellenem szegülni látszott. íme, gon
dolatmenetem, minden, ami arra ösztö
nöz, hogy befejezzem (csak magam tudom 
milyen erőfeszítések árán) ezt a „mesét” : 
ismertem a Rulett-játékost. Ebben az egy
ben nem kételkedhetem. Annak ellenére, 
hogy létezése eléggé valószínűtlen, ő még
is létezett. Ám létezik egy olyan hely, ahol 
lehetséges a lehetetlen: a fikció terén, az 
irodalomban. Ott áthághatóak a statiszti
kák adatai, ott megjelenhet a véletlennél 
is hatalmasabb figura. A Rulett-játékos 
nem élhetett a világban, azt is mondhat
nánk, hogy a világ, amelyben létezett, 
fiktív, csupán irodalom. Nem kétésges, a 
Rulett-játékos egy szereplő. Csakhogy ak
kor én is egy szereplő vagyok, s ezt nem 
tudom megállni ujjongás nélkül. Hiszen a 
szereplők halhatatlanok, ők, amikor a vi
lágukat „olvassák”, mindig életre kelnek. 
Ha meg nem is csókolja szerelmét a görög 
urnára festett pásztor, a végtelenségig fi
gyelheti. íme, fogadásom és bizalmam! 
Tiszta szívemből bízok, s egy nagyon lé
nyeges érvem van: a Rulett-játékos. A me
se egyik szereplője vagyok, és bár nyolc
vanéves, sosem fogok meghalni, mivel 
(lényegében) sosem léteztem. Talán nem 
egy értékes történetben élek, és csupán 
mellékszereplő vagyok, ám egy léte végé
hez közeledő ember számára minden né
zőpontjobb az örök megsemmisülésnél.

A Rulett-játékos fanatikus esélyeiről 
számos feltételezés született. Mit tehetnék 
mást, én is hozzáadok egyet, ha nem is va- 
lósabbat, az eddigiek többségénél minden
esetre összefüggőbbet. Kiskorától ismerve a 
Rulett-játékost tudom, hogy nem a szeren
cse, hanem egy sötét, mondhatni természet- 
fölötti balszerencse k ís é r te  m indig. Sosem  
nyerhetett meg egyetlen olyan gyerekes já-

> > > > >  folytatása 18. oldalon
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> » »  fo lyta tás a 17. oldalról
tékot sem, amelyben a szerencse közre
játszik. A golyójátékoktól el egészen a ló
versenyekig, a patkódobástól el egészen 
a pókerig a sors m int bohócra nézett rá, 
ironikus tekintettel. A rulett volt szá
m ára a nagy esély, és meglepő, ahogyan 
ennek az együgyű embernek elegendő 
ravaszsága volt ahhoz, hogy kiszimatol
ja  az egyetlen pontot, ahol kicsorbíthat
ja  élete pallosát, s amely révén az örö
kös győzelmet gúnyolhatja ki. Hogyan? 
Számomra egyszerű, primitív s egyben 
zseniálisan könnyű kérdés: a Rulett- 
játékos önmaga ellen fogadott. Amikor a 
fegyvert a tarkójához vitte, megdupláz
ta  magát. Saját maga ellen fordította és 
halálra ítélte önnön akaratát. Mindig 
mélységesen meg volt győződve arról, 
hogy meghal. Azt hiszem, a h a tá rta 
lan félelem arcán ezzel magyarázható. 
De mivel balszerencséje abszolút, ön
gyilkossági kísérlete nem sikerülhetett. 
Tán zagyvaságnak tűn ik  ez a m agyará
zat, de am int m ár említettem, ennél el
fogadhatókban nem találok. Amúgy ez 
az egész m ár nem szám ít...

Fáradt vagyok. Életem legnagyobb 
erőfeszítése: még egy oldalt írni. Ez 
lesz az utolsó. A kocka el van vetve, 
elkészült az akvárium. Betömöm az 
utolsó lyukat, amelyen kifolyhat a víz, 
majd ném án és mozdulatlanul m ara
dok vele. Csak az úszók farkai és fá- 
tyolai vernek néha-néha életet belénk. 
Olyan élvezettel várom azt a percet, 
hogy m ár alig van türelm em  befejez
ni a Rulett-játékos történetét. A hatgo
lyós játszm a u tán  nem sokkal követke
zett be halála. Még egy év sem telt el, 
amikor egy latyakos reggelen hazafe
le ta r to tt a játékbarlangból, s hirtelen 
egy zegzugos mellékutcába rángatták . 
Egy tizenhét évesnél fiatalabb kissrác 
fegyvert szegezett rá  s pénzt kért tőle. 
Néhány órával később holtan lerogy
va ta lá ltak  rá, mellette a rászegezett 
fegyver, a szerencsétlen gyerek az ujj
lenyomatával. A holttesten nem talá l
tak  sebet, azt állapíto tták  meg: infark
tus vitte el. Amúgy a fegyverben nem 
talá ltak  töltényt. A barátainál bujkáló 
fiatalt még aznap m egtalálták, s a tör
ténet világossá vált. Ő csupán rabol
ni akart. A fegyver nem volt megtölt
ve, csak a megfélemlítés eszközeként 
volt nála. De a részeget szörnyű ijedt
ség fogta el, a földre roskadt, a gyerek 
ész nélkül eldobta a fegyvert és elro
hant. Mivel nem volt rokona, ismerőse 
(jómagam elrejtőztem, amíg minden 
lecsengett), a Rulett-játékost hirtelen 
eltemették, sírjához egy egyszerű fa
keresztet helyeztek.

így zárom én is keresztem et és szó
leplemet, amely a la tt majd Lázárként 
várom a feltám adást, akkor, am ikor a 
te hangod hallom, olvasó. Zárom sora
im at, hogy a kőtáblára sírfelirat ke
rülhessen s záruljon a kör az általam  
annyira kedvelt Eliot-sorokkal: 

Ajándékozd, Uram, Izrael békéjét 
Annak, akinek nyolcvan éve van és 

semmi jövője ezen a földön.

KOVÁCS KINGA fordítása

P A P P  A T T IL A  Z S O L T  

Sam Spade halott
Arra ébredni egy másnap reggelén, 
hogy belehaltunk egy undok szívlövésbe, 
erős, könnyen hulló férfiak, akik 
sosem biztosak a dolgukban: megérte

vagy jobb lett volna mégis eltakarni 
a vékony rést azon a bőrkabáton.
A rejtély tehát továbbra is rejtély, 
hogy ki az, aki most is ölt, barátom,

és mégis milyen módszerekkel kezdjen 
el felderíteni egy gyilkosságot, 
ki éppen maga állt a célkeresztben.

Egyszóval, az ember néha álmos, 
és eső van, és hull á lé  a földre; 
egy szétlőtt testrészt rejt a bőrkabátja 

-  a többit már a szorgos gép törölte.

Az emlékezet néha még beint.
Pontos lövés, nyom nincs. Hát ennyit érnek 
lejárt szavatosságú szíveink.

Gondatlanságból elkövetett élet 
volt -  hány erős, érzékeny férfiember...!

Sam Spade halott. A lelkét körözik még, 
vadássza egy istennek látszó fegyver.

És pont olyan, ahogyan egykor hitték.

K i h u l l o t t  i d ő
Tizenhat hónap: más világ ez, 
az élet légüres térben telik 
s megszakadt a régi folytonosság 
-  az idő szövetén egy rostalik.

Szürke sáv, az emlék senkiföldje, 
mit nem hálóznak át a délkörök, 
megrekedt a létezésnyi résben 
egy meghalás és születés között.

Jelentése nincs: tizenhat hónap.
Az élőlánc itt nem ér össze már, 
kihullott idő, s mi összekötné, 
csak én vagyok -  az óra körbejár.

Van valami ott, a senkiföldjén, 
átjár valaki a héthatáron, 
azon ügyködik, hogy találkozzék 
egymással a nagyapám s a lányom.

így hangozhatott a holdraszállás, 
Atlantisz, titok egy népmesében...
Ha a halmazok nem metszik egymást, 
ki tanúsítja, hogy én is éltem?

C Z E G Ő  Z O L T Á N  

Ö le lé s , m in d e n s z e n te k
1.
Akár egy szerelmes ölelési rendben, 
határtalan a temetők világa.
Bámul az élő a végtelenre, 
átfogásra feszül, mindhiába.

Millió gyertyát gyújtunk bolydultan.
-  Hátha ma az enyém lesz soros. -  
Égi kegyekre várni megtanultam. 
Könnyem ma sem oszt és nem szoroz.

A létem itt virágtengernyi ölelés volt.
A Semmibe soha bele nem nyugodtam. 
Melyik tükröződik. A föld vagy az égbolt. 
Gyertyák vagy csillagok közé bukom holtan.
2 .

Volt, aki úgy szállt el, mint egy dárda.

Ölni akart, ölelést veszítvén.
A másik szótlan vetve keresztet magára. 
A többség lázadva, álmatlanul, mint én.

Soha földdarab még így megművelve! 
Tíz ujjakkal, tisztán, beültetve lánggal. 
Van, aki sírva elindul az égben.
Idetalál lelke az éjféli világban.

3.
Anyám teste előttem a földben.
Milyen lehet vajon a ruhája.
Takarója lett a haja ott lenn.
Földet húzott mind a tíz ujjára.

Melle fölött rózsatő világít.
Kilenc ága egy-egy gyermekének. 
Elfejtett minden evilágit.
Mosolya él. Szép, halovány ének.

2013. nov. 4.
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TJ-f'LWTÜjUAíTisztelt Tanító M esterünk, 
Kedves Bandi bátyánk!
Bár furcsának tűnhet, túl hetvene

dik évemen, még mindig a tanuló meste
re iránti elfogultságával fordulok Feléd, 
holott közel fél évszázada munkatársi, 
sőt baráti kapcsolat is összefűzött ben
nünket. Ez az elfogultság levetkőzhetet- 
len érzés, hisz nem csak nekem adta meg 
a sors, hogy gyönyörű mesterségünk sa- 
vát-borsát Tőled tanulhattam, hanem 
mondhatnám úgy is: a XX. század máso
dik felében és a XXI. század első évtized
ében mindenki, aki Thália szolgálatába 
szegődött „emberségből példát, vitézség
ből formát” a Te nyomdokodban haladva 
sajátíthatott el. Tudom, nem szeretted, 
ha valakit egy szerepkörbe skatulyáz
nak. Pályád bizonyította, hogy milyen 
mély igazság ez, hisz számtalan alakítá
sod szemlélteti: a színész csodálatos mű
faji metamorfózisokra képes.

A tanító mester szerepkör rendeltetés
szerűen forrott rád, hisz a sors eleve színi 
pályára szánt. Édesapádék üzlete és la
kása Kolozsvárott, melyben Te is fogan- 
tattál és megláttad a napvilágot 1914. 
október 2-án, abban a Rhédey palotában 
volt, ahol Kótsi Patkó János Béköszöntő 
beszédé ben útjára indította, 1792-ben, az 
immár 221 éves erdélyi hivatásos szín
játszást. A sors eleve elrendeltsége nem 
csak születésed helyének megválasztá
sában mutatkozott meg, hanem megál
dott a drámai hős adottságaival, jellem
ábrázoló készséggel, zengő orgánummal, 
tragikai erővel. A hely szelleme megha
tározta pályádat, az első erdélyi hivatá
sos anyanyelvű színjátszó együttes ala
pítói művészi hitvallása, küzdeni tudása, 
küldetéstudata formálta sorsodat, amely 
megtestesíti a madách-i üzenetet: „em
ber küzdj és bízva bízzál”. Hídemberré 
váltál: kortársaidnak közvetítetted a ha
gyományok üzenetét.

Pályád 1937-ben indult, történelmi vi
harok közepette: kisebbségi sorsban, ön
ellátásra ítélve, majd államhatalmak 
változásának örömét és tragédiáját kel
lett megélned. De jó iskola volt. Ártó 
Mihálként (Nyirő: Jézusfaragó ember), 
Török Ágostonként (Zilahy: Hazajáró lé
lek), Ádámként (Madách: Az ember tragé
diája), Kreónként (Szophoklész: Antigoné) 
megtanultad a küldetés aranyszabá
lyát: a színjátszás szellemi honvédelem. 
A nagy világégés után Bánk bán szere
pében meditáltál sorskérdésekről, majd 
1948-ban III. Richard-ot formáltad meg, 
pályád egyik legfontosabb állomásaként, 
szembeszállva a kor megkövetelte dog
matikus olvasatokkal. A szerep kulcsát 
Petőfi útmutatásaiból kiindulva lelted 
meg: „anakonda nézés, mely odaédesgeti 
a madarat a kígyó torkába”. A dogmatiz- 
mus korszakában szerepeidnek lélektani 
hitelességű felépítésével sikerült elkerül
nöd a sematizmus csapdáit, s erre oktat
tad tanítványaidat is a Színművészeti 
Főiskolán. Az erdélyi színjátszás megke

rülhetetlen személyiségeként 1964-ben, 
fél évtizedre, kineveztek a kolozsvári 
színház igazgatójának. A színház ebben 
az időszakban a modernizációs kísérle
tek színterévé vált (Brecht-, Dürenmatt-, 
Miller-, Tenessee Williams bemutatók), 
a kolozsvári együttes sajátos arculatát 
munkáltad ki. Korszakodban színháztör
téneti jelentőségű Az ember tragédiájá
nak új és eredeti olvasatban bemutatott 
rendezése.

A totalitarizmus kulturális genoci- 
diummá fajulásának időszakában fel
ismerted, hogy a színjátszás nem csak 
szellemi honvédelem, hanem a ma
gunk megőrzésének önvédelmi eszkö
ze is. Hadd említsek néhány példát er
re. Maximus alakításod Teleki -  Illyés 
Kegyencében, amely hatalom és erkölcs, 
az elszabadult hatalomvágy kérdéskörét 
taglalta, arról szólt, hogy hol a határ túl
élést szolgáló kompromisszumkészség és 
az önfeladás között?

Az időszak alapdilemmája a művész 
számára az alkotó és a zsarnoki hatalom 
viszonya volt, a „Dánia börtön” szindró
ma megelevenítése. Erre figyelt Tompa 
Gábor olvasata a Hamlet színrevitele- 
kor 1987-ben. Sokatmondó, hogy ebben 
az előadásban két kulcsfontosságú sze
repet is alakítottál: Hamlet atyjának 
szellemét és az Egérfogó-jelenetben a 
Színészkirályt, mindkettőt Shakespeare 
maszkban. Az előadás eszmerendszeré
ben ez a két szerep testesítette meg azt 
a művészi, állampolgári öntudatot, lelki- 
ismereti parancsot vagy ethoszt, hogy a 
művészetnek mindig ki kell mondania, 
hány óra.

Üzentél 1989-ben az Öregapó szerepé
vel Kao Hszing-csien A buszmegálló cí
mű darabjában is. A „történet” roppant 
egyszerű: egy megállóban embercsoport 
várakozik a buszra, amely nem jön, az
tán az is bizonytalanná válik, hogy egy
általán létezik-e ez a jármű, és egyál
talán létezik-e ez a buszmegálló. Pedig 
mindenki élete álmának beteljesülé
sét várja az úttól. Nincs „történet” te
hát, létállapot van. Az előadásból az az 
üzenet sugárzott, hogy az emberek nem 
fáradnak bele a várakozásba, hisznek 
a buszmegállóban, mert törhetetlenül 
hisznek abban, hogy megjön a „mi” bu
szunk. így vált a kínai szerző műve ki
sebbségi credová: a sajátosság méltósá
gáról szóló meggyőződést a várakozás 
méltóságává fogalmazta át. Ez volt és ez 
maradt a mindenkori üzenet: hinni ér
demes, a busz megjön. Akkor és ott az 
előadás reményt, hitet és etikai ta rtást 
kölcsönzött mindenkinek a helytállás
hoz és helyben maradáshoz.

Párhuzamosan az erdélyi magyar szín
játszás megújulásával, a látványszínház 
térhódításával, stílusteremtő rendezők, 
Harag György, Tompa Gábor kísérlete
ző partnerévé váltál, s antologikus ér

Fotó: Biró István

tékű előadásokban nyújtottál maradan
dót (Faréi -  Sütő: Csillag a máglyán; 
Kosztiljov-Gorkij: Éjjeli menedékhely; 
Hamlet atyjának szelleme. Színészkirály
-  Shakespeare: Hamlet; Öregapó -  Kao
Hszing-csien: Buszmegálló; Nagyapa
— Ionesco: Jacques avagy a behódo- 
lás; Priamus — Shakespeare: Troilus és 
Cressida).

Pályád jelképévé válhat Firsz ala
kításod életednek 88. évében Csehov: 
Cseresznyéskertiében, Vlad Mugur ren
dezésében. A rendezői olvasat szerint 
a mű „végjáték”, az értékek elpusztí
tásáról szól a haszonelvűség jegyében. 
Alakításod tiltakozás volt, hogy ránk 
csak a villanyoltás várna. Lehet, hogy 
fatális tévedésben élünk, de mindig 
volt és lesz újrakezdés — üzente és üze
ni Firsz.

Életpályád megidézése bebizonyítot
ta: valóban tanító Mesterünk voltál. 
Megtanítottál a helytállás parancsára. 
Ha erdélyi magyar társadalmunk ver
senyképes tud lenni a világban, abban 
a Te munkád is benne van, hisz telje
sítményre csak az képes, aki anyanyel
vén szívja magába a kultúrát és tudást 
és igaz erkölcsöktől vezérelve cselekszik. 
Márpedig minden színházi és emberi 
cselekedeted erre irányult.

Tanító Mesterünk voltál, aki előtt le 
kell sütnünk szemünket, ha nem igaz 
művészetet művelünk és nem hiteles üze
netet közvetítünk.

Nyugodjál békében!

KÖTŐ JÓZSEF

(Elhangzott 2014. január 9-én, 
Senkálszky Endre tem etésén.)
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BAKK ÁGNES

Szívhalál után
A magyar közönség fanyalog. Nagyon 

várták az első olyan filmet, amely Andy 
Vájná, azaz a Magyar Filmalap támoga
tásának égisze alatt készült -  és amely
ről mindenki azt gondolta, hogy hatalmas 
kasszasiker lesz. Nem lett. A bemutató 
után másfél hónappal már alig lehet mo
zit találni, ahol még vetítik. Persze az
óta már a mozikba került Orosz Dénes 
újabb filmje, a Corning out, amely Csányi 
Sándor és Tompos Kátya mondhatni szo
kásos főszereplésének köszönhetően is 
nagyobb kasszasiker.

Pedig az Isteni műszak — főképp tema
tikájában — egyedinek ígérkezett: kórhá
zas, pontosabban mentőautós akció-film- 
vígjáték. Bár Kocsis Ágnes Pál Adrienn 
című, nővérmagányról, kihalt kórhá
zakról szóló filmje után már kicsit más
képp látjuk a magyar kórházakat (túl a 
Jóban-rosszban klinikai hangvételén), 
Bodzsár Márk, a film rendezője a cselek
ményt a kilencvenes évek elejére helyez
te, amikor Magyarország még tranzitál
lapotban volt, a keleti blokkhoz tartozás 
állapota és a nyugati álomállam között. 
Ekkor (többek között) a délszláv háború
ból mintegy 75 ezer menekült érkezett 
Magyarországra, köztük Milán is (akit a 
filmben Ötvös András játszik). Egy kül
városi zöldségesbódéban dolgozik, majd 
mikor az egyik allergiára hajlamos vá
sárlóját megcsípi egy darázs, Milán még 
a mentők kiérkezése előtt gégemetszést 
hajt végre és életet ment. A mentős „gó- 
ré”, Fék doktor (Rába Roland) egyből le
csap az életmentő őstehetségre és meg
győzi Milánt egy kínai éttermi vacsora 
során, hogy szálljon be csapatába, az
az melléje és a kissé sajátos viselkedé
sű Kis Tamás (Keresztes Tamás) mellé. 
Ugyanebben a kínai étteremben ismer
kedik meg a temetkezési vállalkozó
val (Zsótér Sándor hideglelős alakítá
sában), aki minden egyes elhunyt után 
100 márkát fizet a segítőkész mentősök
nek, így azok kis mellékkeresethez ju t
nak. Ugyanakkor a délszláv háborús te
rületekre is rengeteg koporsót szállíttat, 
amelyeket időnként nem csak háborús ál
dozatok holttesteivel töltenek meg, ha
nem élő menekültek is ilyen úton juthat
nak a békés Magyarországra. így akár 
Milán ottmaradt barátnője — aki történe
tesen ápoló -  is kijuthatna a háború súj
totta területről. Persze némi ellenérték 
fejében valósulhatna ez meg, de hát mel
lékkeresettel ezt nem olyan nehéz össze
szedni.

Milán megbotránkozik azon, hogy Fék 
doktor élet-halál uraként viselkedik, majd 
mégis elfogadja a pénzt. A cselekmény itt 
kicsit mintha sztereotipizálna, hiszen mi
ért pont a menekült a tisztalelkű és ma
kulátlan becsületű, míg a magyar benn
szülött, azaz ebben a viszonylatban a 
nyugatinak számító ország állampolgá
ra a dörzsölt, Istent-sem-ismerő, lélekte
len halálkufár. De ez az ellentét hamar 
megszűnik, és Milán a nézővel együtt ha
mar túllép ezen a lelkiismereti buktatón. 
Ekkor kezdődik a parti, egyeseket meg
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mentenek, másokat nem. Milán nem vál
lal halálba-segítést, de Fék doktor szépen 
elmagyarázza, hogy csak azoknak a bete
geknek segítenek, akik úgyis előbb-utóbb 
meghalnának még a kórházban. „Sötét 
oldala” ellenére Rába Roland az első pil
lanattól kezdve a néző kedvencévé vá
lik: erős, következetes és türelmes vezető 
„szerepét” játssza, aki hatalmas empáti
ával rendelkezik. Mindig tudja, mit kell 
tenni és mondani: például a haldokló, 
de mégis kötözködős kedvében levő idős 
anyát és fiatal, aggodalmas, vonzó lányát 
(Rácz Katit és Jordán Adélt, akik a va
ló életben is anya és lánya) egyszerre ve
szi le a lábáról. Majd az édesanya meg
hal a mentőautóban, Fék doktor azonban 
segít a lánynak ezen könnyen túllépni. A 
temetkezési vállalkozó is támogatja.

Milán ekkorra már belenyugodott ab
ba, hogy a „másik partra” segítsenek em
bereket. Ötvös András ebben a szerep
ben az ártatlan, kissé hisztis, érzékeny 
fiú, akiből eléggé hiányzik az állhatatos
ság és az elvhűség. Horvát barátnőjével 
(Stork Natasa) telefonon tartják a kap
csolatot. A horvát nyelvű telefonbeszélge
tések kissé erőltetettnek hatnak, az erős 
magyar akcentus miatt, ugyanakkor bár
ki irigyelhetné a keményre, játékosra és 
hivatástudattal rendelkező ápolónőre for
mázott barátnőt, aki végighallgatja ba
rátja féltékenykedését, de továbbra is sze
reti. Puhány barát és kemény barátnő, az 
utóbbi otthon maradt és háborús sérülte
ket ápol. Persze Milán karakterfejlődé

se nem marad ki az események sorából, 
egy lebénult motorost már saját meggyő
ződésből segít meghalni -  annak kifeje
zett kérésére.

A harmadik mentős nem változik, Kis 
Tamás karaktere kissé egysíkú marad, 
bár próbál kitörni. Fék doktor nem ad 
számára sok teret a megnyilvánulásra, 
ha mégis, akkor Tamás elront valamit. 
Szamurájkardjával viszont a legnagyobb 
hibákat is elköveti, amelyek következ
tében mindenki koporsóba jut, más-más 
formában. (Ezt a cikk szerzője inkább 
nem árulja el, hanem a fantáziára, vagy 
a nézői kíváncsiságra számít, amely elvi
szi az olvasót a moziba.)

Milán lassanként gyűjti a pénzt ba
rátnője kimentésére, de ő semmi pénzért

nem utazna haza, mivel klausztrofóbiá- 
ja van. Ezért inkább marad, buzgón dol
gozik és elviseli a kellemetlenebb, vissza
térő betegeket is. Például a hajléktalan 
drogfüggő Terikét (Pálos Hanna), aki ön- 
gyilkosságot színlelve mindig kihívja a 
mentősöket, hogy aztán függőségét csil
lapítván, gyógyszert lopjon tőlük. Mivel 
cseleit már ismerik, kevés sikerrel jár. 
De Tériké közveszélyes, eszes és undorí
tó akciófilmes mellékgonosznak ábrázol
ják, aki akár három mentőst is kijátszik, 
ha azok nem óvatosak.

A film dramaturgiai csúcsa egy újabb, 
Terikéhez vezető kiszállással kezdődik és 
egy sorozatos gegekkel díszített, abszurd 
tragédiába torkoll, amelyet csak egyvala
ki él túl -  koporsóban.

A mentőautóból nézve a filmet Buda
pest mintha szellemváros lenne, ahol 
mindenki haldoklik, vagy éppenséggel 
haldokló hozzátartozója. Az egész olyan, 
mint egy számítógépes játék, ahol a men
tősök döntik el, hogy kinek kegyelmeznek 
meg és kinek nem; ha jól döntenek, akkor 
elérik a következő „szintet”. A kegyelem 
viszont mindenki számára mást jelent. 
Ezáltal egy vicces és szürreális légkört is 
teremt a film, hiszen itt a halál nem tű
nik olyan komoly dolognak, a személyes 
tragédiák is könnyebben emészthetőek, 
persze némi (ön)irónia segítségével.

A magyarországi nézőknek viszont 
mégsem támadt katarzisuk a film meg
nézte után. A színészek hitelesen adják 
elő a karaktereket, a téma vicces, de ta
lán mégsem elég mélyen szántó, és a film 
vége sem megható, annak ellenére, hogy 
talán mégis ez lett volna a cél. Nem baj, 
majd a következő filmben.

Isteni m űszak, színes magyar film, 
106 perc, 2013. R endező és forgató
könyvíró: Bodzsár Márk. Zeneszerző: 
Keresztes Gábor. Operatőr: Reich 
Dániel. Vágó: Kovács Zoltán. Producer: 
Bodzsár István. Szereplők: Ötvös 
András, Rába Roland, Keresztes Tamás, 
Zsótér Sándor, Stork Natasa.
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A narrátor em lékezete
„...pedig éltek itt olyanok is, kik hit

tek, s bűvölhette őket értelmes szabály, 
de nem könnyű erről beszélni, a míto
szok, mint az őszi erdők, elparázslottak, 
ami vitatható talán, de ki tudja, m in
denesetre nagyon kiszolgáltatottak let
tünk, ráadásul értelmetlen és egyre ide- 
gesítőbb, ahogy zörög a szavak üresen 
őrlő malma, ahogy nyöszörög az em
ber, mint a fekete kiskutya, mert ki egy
szer alkut kötött magával, többször is 
megteszi, sodródik, mint vízben a dió
héj, mely elmerül meg felbukik, végül 
is elvegyül, üresen és bután” (Meliorisz 
Béla: Eltek itt olyanok is)

Klaus Merz szám ára a Jakob alszik 
című önéletrajzi kisregény hozta meg 
az elismerést. Rácz Péter, a szöveg for
dítója az Utószóban a mű keletkezés- 
története kapcsán jelzi, hogy a szerzó' 
„önéletrajzi regényét akkor írta, ami
kor a családjából m ár senki nem élt”. A 
döntés okát a Jakob alszik című műben 
apró cselekménynyalábok, kevésbé ösz- 
szetett jelentésrétegek magyarázzák. 
A mű szövegvilágában a történések 
helyett sokkal inkább az ezekre vonat
kozó reflexiók válnak szövegszerve- 
zó' elvvé. A családtörténet kései átgon
dolása nem összegzés, inkább töredék, 
ami egy életszakaszt emel ki: az író (ez 
esetben a szöveg én-elbeszélője) gye
rekkorára összpontosít. Egy „mikro- 
családregényt” olvashatunk, melyben 
a tragikum  témaköre (mint állandó va
lóság) a gyerekkor olykor bohém, oly
kor groteszk csínytevéseivel elegyedik. 
A felidézett mozzanatok teszik életsze
rűvé a „kizökkent idő” problémakörére 
reflektáló szövegegységet, ami a szer
ző' megjegyzése szerint „voltaképpen 
regény” -  ez a megjegyzés található az 
alcímben. Az alkalm anként beiktatott 
néhány helyzetkép tehát tartalm i-for
mai szempontból lényeges, de koránt
sem ez határozza meg a mű alaphangu
latát. A regény komponensei járulékos 
elemek csupán, mint ahogyan a feltű
nő gondolatnyalábok is egy befejezet
len történet „kellékei”. A Jakob alszik 
kapcsán tehát nem alaptalanul tün te 
ti fel a szerző a szöveg műfaji besorolá
sának nehézségére utaló megjegyzést, 
mivel a Jakob alszik hagyományos ér
telemben nem regény, a valóság m in
den metaforától mentes bem utatása 
folytán pedig nem is költészet.

Renzék fia, az én-elbeszélő bátyja, 
születés közben meghalt. Névtelenül 
m aradt meg az utókor emlékezetében, 
mivel korai halála m iatt „a szülők va
lamilyen sajátos kényszer ha tására  ra 
gaszkodtak legelső fiuk hivatalos név
telenségéhez”. A megrázó esemény 
meghatározza a családtagok élettörté
netét, léttapasztalatát. A keresztfa sú
lyos teher annak, akinek képmása az

emlékezetébe égett. „Az a harm inckét 
éves ember, aki most a nehéz motorke
rékpár kormányát ta rto tta , az apám 
volt.” A szókimondó, fiatal pékmester 
apa epilepsziás, az „egyre boldogtala
nabb anyám” depresszióval küzd, nap
hosszat „a fájdalom tócsájában feküdt”, 
klinikákon kezelik, a narrátor pedig 
újra és újra átéli a röviden vázolt ese
ményt.

A narrátornak  a halott testvér emlé
kéhez való viszonyulását a fáskam rá
ba került keresztfa emléke szemlélte
ti. A keresztfa természetesen nemcsak 
tárgy, egy „korhadó kereszt”, de a köz
vetett identitásképzésnek, az öntu
datra  ébredésnek is szimbóluma. „A 
keresztfába égetett kilenc betűből ta 
nultam  meg olvasni” -  olvassuk a re
gény első bekezdésében. Ez a meglehe
tősen zárt horizontról szemlélt valóság 
az elbeszélés meghatározó sajátossága. 
Az idézett felütés alapján a Jakob al
szik című kisregény a részvét, a visz- 
szavonultság regényeként határozza 
meg önmagát. Tematikai szempontból 
azonban a szöveg a gyászmunka felold
hatatlan  feszültségét igyekszik megfo
galmazni. A mű metaforarendszere, 
narrációja a vállalkozás kudarcával 
szembesít. Éppen ezért a monotonitás 
szövegszervező elve nem működik ha
tékonyan. A műből hiányoznak a di
alógusok, de a szemlélődő narrátori 
hang sincs jelen, mindent „készen” kap 
az olvasó, de amit kap, az igen kevés. 
Meglehetősen lecsupaszított jelentés- 
rétegekkel találkozunk; a szöveg pró
zapoétikai megoldásai mindenekelőtt 
egy nyelv előtti tapasztalat irányába 
m utatnak. A szükségszerű felismeré
sek helyett ta lán  az elbizonytalanodás 
eszközeként funkcionálnak. A szöveg 
úgy is olvasható, mint egy kudarcba 
fulladt kérdezés-válaszadás, melyben 
a hiány, a veszteség inkább elhallga
tott, mint kimondott. Ezt tám asztja 
alá az is, hogy a narrátor emlékeze
te voltaképpen kiüresedett hely. Talán 
m ert az elmúlás tapasztalata nem rög
zíthető, a gyászra nincs „kanonizált” 
írásmód. A nehezen megfogható kap
csolódások határhelyzeteket jelölnek. 
A mozaikszerűen szerveződő esemé
nyeket és érzelemvilágot némiképp a 
szöveg mellé társíto tt képek magya
rázzák; búskomorságot, melankóliát 
közvetítenek, mivel „az igazi boldogság 
néma és csak pillanatnyi”.

Az otthon, ahol „mindig is a beteg
ség volt a legfőbb tém a”, nem vágyott, 
eszményszerű: „Csak otthon vált bol
dogságunk újra fájdalommá, a sebek 
lángoltak” -  írja. Noha a szövegkörnye
zetből tudjuk, hogy ez a fájdalom fizi
kai hatások eredménye, olyan csínyte
véseké, amelyek alkalmával tudatosan 
okoztak önm aguknak fájdalmat úgy,

KLAUS MERZ

hogy „meztelen húsunkat a forró kipu
fogócsövekhez szorítottuk”, áttételesen 
a megkeseredett családi élet fájdalmá
ra  is vonatkoztatható. Két oka van a 
fájdalom mint vezérmotívum megjele
nésének. Az egyik a halottan született 
kisfiú emléke, a másik, hogy a narrátor 
öccse, akit a családtagok Napocskának 
neveznek, vízfejűnek születik, feje túl 
nagyra nő. Amellett azonban, hogy 
az én-elbeszélő felelősséggel ta rto 
zik iránta, hiszen ő segít neki a min
dennapokban, egy közös világlátás él
ménye is összeköti őket. „Kalandorok, 
tudósok, a világ titkainak  megfejtői 
-  igen, egyfajta megváltók akartunk  
lenni” -  vallja.

A lelkes világtapasztalatok he
lyett azonban a Jakob alszik értelm e
zői szempontrendszerét mindenképp 
a betegség, a halál vagy a haláltól va
ló félelem határozza meg. Ezt tám aszt
ják  alá a családtörténetben felidézett 
egyéb mozzanatok is, mint a narrátor 
nagybátyjának sorsa, aki Alaszkába 
történő kivándorlása u tán  repülőbal
esetet szenved, vagy a gyerekkori já t
szótárs, Szonja öngyilkossága. A felso
rolt szempontokat tényközlések útján 
ismerjük meg, a narrátor legtöbbször 
mellőz minden szentimentalizmust. Ez 
a családregény a kiszolgáltatottság
nak, a sorsszerűségnek a regénye, mo
dern szöveg, melyben a klasszikus iro
dalmi toposzok elvesztik utópisztikus 
jelentésüket; olyan irodalmi forma, 
melyben a valóságot a művészet kívül- 
állósága sem tudja vagy nem kívánja 
ellensúlyozni.

K laus Merz: Jakob alszik . Book- 
A rt, C síkszereda, 2013. F ord ította  
R ácz P éter

21



HELIKON

A la carte, emlékekből
Tóth Mária: A tizedik zsidó. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013.
Sosem hittem volna, hogy valaha 

szerelmes leszek Barnabásba. Bár 
tetszik a név, nem én magam sze
meltem ki őt, sokkal inkább Tóth 
Mária az oka, az ő Barnabás irán
ti rajongása fertőzött meg engem is. 
Merthogy minden szavát elhittem, 
szinte megfoghatóvá vált a kép, ér
zéssé a gondolat, vággyá a talál
kozás. Csak az tud ilyet, aki írásra 
született, akiben ott rejlik a szavak 
iránti szeretet, elköteleződés és alá
zat -  mint Tóth Máriában.

Nemrég megjelent novelláskö- 
tete, A tizedik zsidó egy különle
ges utazás. Utazás térben és időben, 
emlékekben és valóságban, tragédi

ákban és komédiákban -  utazás ma
gában az életben. Abban az életben, 
amelyik pont attól szép, hogy csont
vázig hiteles, hogy keserűen őszinte. 
Olyan visszatekintés ez, amiben he
lyet kap Arad, az alapélmények, az 
alappillanatok bölcsője, de ugyan
úgy Bukarest is, az időskor színhe
lye. A két teljesen más típusú világ 
különféle történetek csírája, ame
lyekben az egyszerű varrónők, öreg 
dámák, igyekvő pártkatonák és hi
vatalnokok mellett az íróbarát fod
rász, a színházi főrendező, a szent 
melaméd, az afrikai szerető és a túl- 
világi postás is megtalálja a helyét, 
hogy csak pár érdekességet említ
sek. Mindenekelőtt -  valójában min
denek mögött! — ott van azonban a 
történetek megélője, az aradi égbolt 
szerelmese vagy éppen a regáti nő,

aki humorosan, tükörként műkö
dő iróniával, olykor groteszk mó
don, de megszégyenítően remény
nyel teli tekintettel szemlél mindent. 
Róla derül ki, hogy tizedik zsidó
ként hogyan élt férje családjában, 
hogy micsoda gulyást főzött, hogy 
miért nem mindegy számára, ki ke
veri és darálja le a török kávét, hogy 
hogyan tudott Istennek a kis ezüst
érem miatt megbocsátani, hogy mi
ért imádkozott a könyvesüzlet előtt, 
vagy miért sóvárgott annyira hosz- 
szú ideig egy masszázsért.

Ebben az írói toliban egyszer
re van jelen a szomorúság és a de
rű, a fájdalom és a boldogság, a 
félelem és a gondviselésbe vetett 
bizalom. De ott van a román és 
magyar, a zsidó és m agyar talál
kozások nyoma, az elzárt és nyi
tott világok titka is. M inden egyes 
történet az élet egy szelete, s — bár 
mint kiderül, a múlt században a 
prolicsaládokban kissé unalmasan

főztek amit mi kapunk, az jól 
fűszerezett, maradandó élményt 
nyújtó, szerethető. Emlékekből 
összeállított á la carte.

PAP ÁGNES

Irány a tenger!
Markus Majaluoma: Apa, irány a tenger! 
Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2013.
Markus Majaluoma meséjé

nek címét a világ számos nép
ének gyerekszája kurjantotta 
már 2002-es megjelenése óta 
— ki-ki saját anyanyelvén, de 
ugyanakkora intenzitással, ka
landra sürgetően. A hazájában 
leginkább illusztrátorként is
mert finn szerző könyvét, mely 
a kedvelt Apa/-sorozat első da
rabja, Jankó-Szép Yvette fordí
totta magyarra.

A történet nagyszerű hírt 
hordoz minden gyerek- és fel
nőttebb olvasó számára: igazán 
kevés kell ahhoz, hogy az em
ber váratlanul egy mesében ta
lálja magát. A Rózsadombi csa
lád tagjai, úgymint Benedek, 
azaz Apa, és három csemeté
je, Őszi, Vejnő és Annamari 
(akikben saját „szeleburdi” csa
ládunkra ismerhetünk) egy

teljesen megszokott, azaz tu
lajdonképpen egyáltalán nem 
különös, sőt akár kimondottan 
szürkének és fárasztónak ne
vezhető nap délutánján csöp
pennek bele a kedves kalandok 
sorába, egyszerűen úgy, hogy 
sétálni indulnak a házuk köze
lében húzódó tengerparton. Ez 
nyilván bárkivel könnyen meg
történhet — tehát a további
ak is, sugallja a finom humor
ral, fordulatosán megírt könyv, 
így például az a csoda, hogy 
ingyen és bérmentve az öléhe 
pottyan egy kisebbfajta hajó, 
mely természetesen viszontag
ságok garmadáját indítja el.

A „recept” tehát ennyi: 
hagyni, hogy gyermekeink és 
emlékeink (azokból az idők
ből, amikor „kis, tejfelesszájú 
korunkban” mi magunk is já

tékosok, például a „kacsázás 
nagymesterei, a Kecsege-tó 
bajnokai” voltunk) kirángassa
nak megszokásaink, fölösle
ges méltóságunk és szerepeink 
-  kényelmes -  foteljéből, majd 
kapitányi sapkát ölteni. Aztán 
nincs más hátra, mint regiszt
rálni a csodás átalakulást, és 
tetszés szerint nevet adni ál
maink hajójának.

Vagy legyen bárka, csónak, 
sajka, lélekvesztő, cirkáló? Az 
igényes fordítás nemcsak a szó
játékokat vagy az egyedítés 
eszközeit (pl. a gyerekek számá
val egyező selypítésfajtákat), 
nyelvjátékokat adja vissza, il
letve teremti újra kiválóan, 
hanem gazdag szókincsével a 
tanulás, a nyelvi árnyalatok el
sajátításának eszköze is lehet.

A hatás természetesen csak 
a kötet aprólékos, mozgal
mas rajzaival lesz teljes, me
lyeket az illusztrátori tevé
kenységének elismeréseként 
Adventure-díjjal kitüntetett

Majaluoma maga készített. Itt 
nem lehet szó elsőbbrendűség- 
ről: kép és szöveg szerves egy
ségben, unisono beszél arról, 
hogy a mese „házon belül” van, 
minden egyes nap. Csak elég
gé közel/le kell hajolni, hogy 
megláthassuk környezetünk
ben a csodát -  és magunkban 
a gyereket.

MOLNÁR ZSÓFIA

íK P 'D 'L X  -
[...] Fredro herceg halálát követően a kamienieci vár egy

re romosabb lett, a két világháború pedig megpecsételte a sor
sát. A 20. században nem is akadt már állandó lakója. Hanem 
az 1990-es évek második felében a közeli Krosno városában 
egy Andrzej Kolder nevezetű ember úgy döntött: feltöri a gyá
szos pecsétet. Történelmi kutakodásai során felfedezte, hogy 
Kamieniec valaha Balassiék tulajdona volt, és fejébe vette: a 
magyarok iránti barátsága bizonyságaként feltámasztja halot
taiból a várat. A lengyel államkincstártól húsz évre bérbe vette 
a romokat, jelképesen egy zíotyért (vagyis hetven forintért), az
zal a kemény vállalással, hogy a két évtized alatt teljesen újjá
építi azokat.

Nehéz erről meghatottság nélkül írni... Aki ma veszi a cse
kély fáradságot, és ellátogat a helyszínre, elcsodálkozhat, mi 
mindenre képes egyetlen ember önzetlen lelkesedése, áldo
zatos fáradozása. Másfél évtized leforgása alatt a kamienieci 
vár falai hat-nyolc métert nőttek. A belső vár bejáratának fa
lán domborműves emléktábla hirdeti Balassi Bálint dicsősé
gét. Tisztességes lengyelként Andrzej Kolder elsőként az egyko

ri várkápolnát állította helyre — a munka kezdetekor sípcsontja 
közepéig értek a falmaradványok —, az egykori pillérek gyám
köveivel és teljes tetőszerkezettel. A tarnói püspök felszentelte, 
így hát érvényes misézőhely: például 2008-ban Kolder lánya e 
kápolnában mondta ki választottjának a boldogító igent. A bejá
rat őrbástyája is elkészült és tető alá került: afféle házi múzeum 
jelleggel ott láthatók az ásatások során előkerült régi fegyverek, 
korsók, liturgikus eszközök, legkülönfélébb használati tárgyak. 
És persze más helyiségek is újjászülettek, például az egykori 
fogda, a konyha, a fellegvárhoz vezető lépcsősor... A helybéliek 
meghívására Sólyom László köztársasági elnök is járt a várban, 
és hivatalosan találkozott később tragikusan meghalt kollégá
jával, Lech Kaczynski elnökkel -  szóval megfelelően tájékozód
hatott az ott folyó hősies munkáról. Kell-e mondanunk: Andrzej 
Kolder a mai napig semmiféle elismerést, semmiféle anyagi tá
mogatást nem kapott a magyar államtól... [...]

ZSILLÉ GÁBOR: Balassi Lengyelországban. KORTÁRS, 
2013.12 szám
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S o k a r c ú
k o r s z e r ű s é g
Csoportos kiállítással kezdték az 2014-es esz

tendőt a temesvári magyar képző'- és iparművé
szek: Budapesten, a Sensaria Képzó'művészeti 
Egyesület és az Art9 Egyesület kétszintes ART 
IX-XI Galériájában január 2-án nyitották meg 
a Romániai Képzőművészek Szövetsége temes
vári szervezete valamint a Temesvári Magyar 
Nó'szövetség szervezésében Jelenlét című tárla
tukat, amely 35 alkotó 76 művét öleli fel. A fest
mények, nyomatok, szobrok és iparművészeti al
kotások alkotta anyag a Bánsági Magyar Napok 
keretében 2013 májusában, az immár 18-ik al
kalommal megtartott képzó'művészeti tárla tra  
„állt össze”.

A kissé szigorúbb válogatás kétségtelenül elő- 
nyére szolgált volna legutóbbi kiállításuknak, 
amelyet négy-öt eléggé ki nem érlelt munka da
cára, nyugodt szívvel a legsikerültebbnek, a leg- 
nívósabbnak minősíthetünk. Több vonatkozás
ban is. Jellegéből fakadóan a változatosság, a 
többrétűség és a korszerűség a tárla t legfőbb jel
lemzője. Több nemzedéket, különféle műfajokat, 
eltérő stílusirányzatokat, művészi törekvéseket 
és áramlatokat képviselnek a bemutatott m űtár
gyak. A plasztikai határozottság és kiforrottság 
egyéníti a több évtizedes szakmai és didaktikai 
tapasztalatot felhalmozott, megbecsült mesterek 
alkotásait. A középgeneráció igényes, fegyelme
zett és szépségcentrikus exponensei a letisztult, 
szerkezetes formai megfogalmazásban jelesked
nek, míg az útkeresés, a művészi kiteljesedés, az 
önkifejezés különböző lépcsőfokaira jutott fiatal 
tehetségek munkáit dinamizmus, frissesség, le
leményesség és modern formanyelv jellemzi.

Az újat, a nem megszokottat kereső és hang
súlyozó fiatalok örvendetesen népes csoportjából 
a grafikus Kálmán Enikő, Bajkó Attila, Lőrincz 
Melinda, Becze Hunor, Gáurean Krisztina, a fes
tő Benedek Levente, Torony Edit, Oláh Dalma, 
Gidó Zoltán, Kasza Karola, a szobrász Pálfi 
Gyöngyvér, Nagy Attila, Büte Arnold, Koncsag 
Adám alkotásaiban a kísérletezésnek, az érték
teremtő útkeresésnek részben technikai, illetve 
technológiai, részben gondolkodásbeli, szemléle
ti, világnézeti, illetve esztétikai alapja, jellege és 
töltete van.

A derékhad élenjáró, megbecsült reprezentán
saiként míves, gondosan megkomponált és ki
munkált szobrokkal, objektekkel szerepelnek a 
Budapesten megnyitott tárlaton az 2013-as esz
tendőben több díjjal is kitüntetett Varga Luigi 
István valamint Kocsis Rudolf, Kelemen István, 
Tasi József István. A festészetet Dávid Károly, 
Jusztin Patrícia, Torony Pál, Neagu Katalin és 
Tar Béla kiérlelt, szín- és gondolatgazdag tábla
képei képviselik, fokozott expresszivitású grafi
kákat m utat be Jakabházi Sándor, Bajkó Attila, 
Szűcs Enikő, Kelemen Gabriel, Török János 
Csaba, veretes iparművészeti alkotásokkal je
lentkezett M-Kiss Hedy, Pamfil Marietta, Péter 
Eszter, Ignácz Gabriella, fényképekkel neve
zett be Varga Ernő Szilárd, Sárosi Valentina és 
Szathmáry Edina a seregszemlére, amely a kor
szerűség sokarcúságát és naprakész voltát do
kumentálja a Béga-parti város kortárs képző- és 
iparművészetében.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Csíky Boldizsár „balladai” mértéke
Egy borzalmas szemtanúság 

pillanata és egy álombéli láto
más még iszonyatosabb megfej
tése között bomlik és feszül ki 
„Szegény Szabó Erzsi” toposz
tragédiája. A főispán (más vál
tozatokban király-úrfi István, 
Szőcs István, Király Bruncfi 
István stb.) meglátja, amint 
Erzsi feldarabolja és csalán kö
zé keverve disznók eledeléül ad
ja  újszülött -  vélhetőleg fattyú -  
fiát. Hogy a szentenciát követő 
„rekesz” (börtön), a vasak szorí
tása, az anya-apa-báty látogatá
sa mekkora időívet fog át, arról 
a ballada nem szól. Erzsi álma 
viszont -  a selyemzsinórt hu r
coló hollók baljós feltűnése -  és 
e látomás kétséget nem hagyó 
megfejtése betetőzi a feszültsé
get végig fenntartó és pillanatra 
sem alább engedő ballada drá
mai „útját”.

De milyen érzelmi viszonyo
kat is feltételez ez az „út”? A 
népirodalmi ballada távolság- 
tartó, szikár, a dramatikus ha
tásokra szabott stíluseszközök 
bő használata dacára is fegyel
mezett, elkerüli a „szívbe mar
kolást”, az emóciók áradását. 
Csíky Boldizsár egyneműka- 
ri művének tétje és kulcskérdé
se épp ez: megőrzi-e a zene ezt 
a „szenvtelen” visszafogottsá
got -  egy kiváló technikai fel
készültségű, hangszínvilágá
ban kifinomult leánykar (jelesül 
a Gráf Zsuzsanna által vezetett 
Angelica) adottságaiból fakadó 
eszközkínálat mellett! —; meg
tartja-e tehát vagy elcsábul?

A hallgató természetesen a 
számos -  bár egyre fogyatkozó -  
dallamváltozat egyikét is meg
vagy felismerheti. Csíky az 1950- 
es évekbeli Jagamas-gyűjtés 
lészpedi variánsát választot
ta  tém aként, azt, amelynek ta 
lán legismertebb hangfelvételén 
Simon Ferenc Józsefné Fazakas 
Ilona énekmondja Szabó Erzsi 
balladáját. Ezen a „tiszta” dal
lamon a ballada első verssza
ka szólal meg („Szegény Szabó 
Erzsi de elvesztő magát, de 
elvesztő magát az asztagos kert
be”). Már ez a pár ütemnyi, lé
nyegében egyszólamú expozí
ció is összhangzati „alapozást” 
kínál: a második szövegsornál 
megjelenő disszonáns és csak 
az utolsó szóban feloldódó orgo
napont máris valamilyen baljós 
borzongást kelt.

Csíky Boldizsár művében a 
ballada drámaiságát megvaló

sító számos eszköz közül legin
kább a kis hangközökből épülő, 
tömött, klaszterszerű hangza- 
tok, az ebből kibontakozó kro
m atika, a jam bikus—ekvális 
szövegkontraszt, a tempóváltá
sok, illetve a párhuzam ba állí
to tt szövegek/dallamok megidé
ző, „visszaismétlő” párbeszéde a 
legjelentősebb.

A szám unkra oly otthonosan 
hangzó tonális harm óniáknak 
itt  alig találjuk nyomát, helyet
tük a népi-archaikus módusok 
hangzásvilága kel életre, mi
közben úgy érezzük, egyre szű
kül a körülöttünk levő tér, m int 
ahogyan Szabó Erzsi valóságér
zékelése lesz egyre riadtabb -  
vagy éppenséggel ahogyan a hu
rok szorul a nyak körül.

Ebben az átfogó kompozíci- 
ós tendenciában bizonyos tech
nikai szigetek működnek tagoló 
elemekként: az „odamene hoz
zá az ő édesanyja” megsietése, 
a két fekete holló felbukkaná
sakor a sűrű akkordok hirtelen 
legörbedő glissandója, a párhu
zamos szövegek átváltása ká
nonszerű, egyre gyorsuló zakla
tottságba.

Mindeközben a figyelmes fül 
fel-felismeri az ősdallam nyo
mait, anélkül azonban, hogy 
bármiféle komponisztikai köte
lezettségteljesítésre gyanakod
hatna. Csíky Boldizsár kórus
balladájában nemcsak a zenei 
ritm us, hanem  a kompozíció 
egésze is valamiféle rubato-el- 
beszélés szabadságával nyeri el 
remekművi minőségét.

De azt sem téveszthetjük szem 
elől, hogy ez a zene korántsem 
öntörvényű, sokkal inkább a 
dallam/hangzat és a szöveg egy
féle szimbiózisa válik m eghatá
rozó elvvé, az alá- és fölérende- 
lődések nélküli feltételezettség, 
az együtt-hatás és a mindezeket 
tápláló alázat. Ebben az össze
függésben, úgy érezzük, joggal 
mondhatjuk: a zeneszerző kivá
lóságát az is dicséri, hogy nem 
mindent akar zenei eszközökkel 
megoldani. A vezérdallam szi
kár elbeszélése és a költői „szél
jegyzetekként” sarjadzó-indázó 
másodszólam (benne „másod
szöveggel”) egyaránt a legelvon- 
tabb, így legegyszerűbb, borzon
gatóan ószövetségi hangulatú 
konklúzió felé vezet: „Lélekért 
lélek kell, / h a lá lért halál kell.”

JAKABFFY TAMÁS
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Februári évfordulók
1 -  80 éve született Nicolae Breban román író 

40 éve halt meg Győry Dezső költő'
140 éve született Hugo von Hofmannstahl osztrák író

2 -  60 éve halt meg Hella Wuolijoki finn írónő'
3 -  50 éve halt meg Ion Marin Sadoveanu román író
4 -  90 éve halt meg Szabó Endre író
5 -  50 éve halt meg Csathó Kálmán író 

40 éve halt meg Gáldi László nyelvész 
20 éve halt meg Megyeri Sári 
franciaországi magyar írónő'

6 -  350 éve halt meg Benicky Péter költő
450 éve született Christopher Marlowe angol drámaíró

7 -  450 éve született Csöng Cshol koreai költő
8 — 80 éve halt meg Móra Ferenc

195 éve született John Ruskin angol író 
140 éve halt meg David Friedrich Strauss 
német filozófus

9 — 90 éve született Teodor Bals román költő
140 éve született Amy Lowell amerikai költőnő 
140 éve halt meg Jules Michelet francia történész 
90 éve született Tompa István romániai magyar író

11 -  50 éve született Balassa József nyelvész
90 éve halt meg Olav Nygard norvég költő

12 — 210 éve halt meg Immanuel Kant német filozófus
80 éve született Ladányi Mihály költő

180 éve halt meg Friedrich Daniel Schleiermacher 
német filozófus

13 — 245 éve született Ivan Andrejevics Krilov orosz költő
14 -  250 éve született Nicasio Álvarez de Cienfuegos

spanyol költő
1145 éve halt meg Cirill szláv hittérítő

15 -  450 éve született Galilei olasz filozófus
16 -  350 éve született Gian Vincenzo Gravina olasz jogtudós
17 — 30 éve halt meg Kacsó Sándor romániai magyar író
18 — 610 éve született Leon Battista Alberti olasz humanista

450 éve halt meg Michelangelo Buonarotti
40 éve halt meg Cicerone Theodorescu román költő

19 -  130 éve született Leo Kiacseli grúz író
260 éve szülelett Vincenzo Monti olasz költő

20 -  690 éve halt meg Dino Compagni olasz író
30 éve halt meg Földes Mihály író

21 -  510 éve született Bernardo Segni olasz humanista
22 — 150 éve született Jules Renard francia író
23 — 110 éve született Nagy István romániai magyar író
25 — 60 éve h a l t  m eg  H erczeg  F eren c  író

110 éve s z ü le te t t  T örök  S án d o r író
26 -  45 éve halt meg Karl Jaspers német filozófus
27 -  150 éve született Eemil Nestor Setälä finn filozófus
28 -  190 éve született Kertbeny Károly műfordító

145 éve halt meg Alphonse de Lamartine francia költő 
260 éve szülelett Gheorghe Sincai román tudós 
150 éve született Szomaházi István író

A gyenge  
és az erős
VÍZSZINTES
1. Lao-ce (Kr. e. 6. sz.) Az út és erény 

könyve (Weöres Sándor fordítása) cí
mű művéből vett idézet első része. 11. 
Súlyarány, röviden. 12. Melletted elhe
lyező. 13. Sír, népies szóval. 14. Éneklő 
szócska. 16. Az Attilával rokon férfinév. 
17. Idegen női név. 18. Tölgyfa termé
se. 20. Tokió régi neve. 21. Spanyol ere
detű, ritka női név. 22. Roham, táma
dás. 24. ...-java; legértékesebb része. 25. 
A tantál vegyjele. 26. Egykor vár volt. 
28. Pest megyei város. 29. Drótdarab! 
30. Bolgár hegy kolostoregyüttessel. 31. 
Forma. 32. Menetelő! 34. Zalaegerszegi 
sportklub. 35. Bimbós ...; fó'zeléknövény. 
36. Sors! 37. John Wayne Oscar-díjas 
filmje. 40. Jelábécé. 42. Kirándulás. 
43. Albán pénznem. 45. Aletta van der 

Apáczainé. 46. Becézett Itala. 47. 
Titkon megfigyel. 49. Néma Gi-na! 50.

Kicsinyítő képző. 51. Kolonista. 53. A1 
... Meola; gitárfenomén. 55. Lao-ce gon
dolata; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Antik római aprópénz. 2. Isztambul 

városrésze. 3. Az Ebro partjai! 4. 
Berendel! 5. Golden ...; San Francisco hí
res hídja. 6. Olasz karmester (Alberto). 
7. Francia zeneszerző (Édouard). 8. 
Szántóeszköz. 9. Keleti táblajáték. 10. 
Repes a szíve. 15. Művészi testkép. 17. 
Becézett Enikő. 18. Számtan-mértan. 
19. Természetfeletti adomány, képes
ség. 21. Lámpaláz. 23. Máramaros me
gyei település. 24. Oregon állam fő
városa. 27. ... West; filmszínésznő. 28. 
Hím nyúl. 33. Pénzt csekken átküld. 36. 
Színpadi naiva. 38. Becézett Aranka. 
39. Ingatlantulajdon. 41. Szótoldalék. 
43. Kevert szín. 44. Gabonakereszt. 47. 
Kulcs, angolul. 48. Ismételt tagadás. 
51. Tangens, röviden. 52. Vas megyei 
község. 54. Igeképző.

R .T .

A Helikon 2014.
1. számában megje
lent Almok című rejt
vény megfejtése: Az 
élet álom, az álom va
lóság.

948410 000065

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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Local Ctuj-Napoca
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