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HELIKON
KARÁCSONYI ZSOLT

A lom  a p ih en ésrő l
„Pihenek. Azért pihenek, mert néha el kell er- 

nyeszteni a testet, hogy utána tovább tudja hor
dozni önmagát” -  írja Sigmond István, egyik 
utolsó rövidprózájában.

Az író szereti azt hinni, hogy képes az eler
nyedésre, képes nem odafigyelni az őt körülve
vő' világra, szereti azt képzelni, van esély a pihe
nésre, pedig nincs.

Sigmond István jól tudta ezt, minden gesz
tusa, hangsúlya azt sugározta, hogy csak az iz
zás, a folyamatos készenlét a számára elfogad
ható létállapot. Mindez azonban a kívülállók, az 
oly közelien távoliak, vagyis az olvasók számára: 
rejtve maradt.

Ami látszott, az a mondatok feszessége, a stí
lus lendülete és egyöntetűsége, a groteszkre és 
az abszurd helyzetekre kihegyezett témavá
lasztás, az a sajátos világlátás, ami mindegyre 
a semmit, a hiábavalóságot mutatta fel az olva
sóknak.

Tette mindezt csak azért, hogy az olvasó meg
sejthesse, van a világ egymáshoz kötődő moleku
lái közötti kapcsolatban valami, ami több a világ 
felszínén zajló események összességénél.

Konokul, önkínzó módon, makacs kitartás
sal írta  műveit, melyeknek létrehozása gyakorta 
már-már fizikai fájdalommal járt, mert ha meg 
is pihenhet a hétköznapi test, az írói test, amely
nek célja, hogy az írás által hozza létre újra és 
újra önmagát, az írói test nem ismer, nem ismer
het pihenést.

Hosszan tartó betegsége idején talán éppen 
ezért követték egymást a novellák, rövidprózák 
oly gyors egymásutánban, ezért jelent meg ta 
valyelőtt és tavaly is új prózakötete, hogy bizo
nyítsa: a szűk keretek közé zárt emberi lét bár
mikor túlm utathat önmagán, átlépheti saját 
határait, ha másként nem, éppen az írás által.

Számára a forma nem csupán az írói létálla
potban volt meghatározó. Az utolsó pillanatig a 
legapróbb részletekre odafigyelő úriember ma
radt, a hétköznapokban is. Az író, az úriember 
alakját idézem meg itt, az úriemberét, aki író
ként sem ismert pihenést.

A Mű „tovább tudja hordozni önmagát”. 
Nyugodjál békében!

• Sigm ond István  rövidprózái
• F ekete Vince: Sigm ond István  halá lára
• Demeter Zsuzsa: Bűntelen bűnösség

*• Pap Agnes: Molekulákban a világ
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• Charles Bukowski versei
• Ferenczi Szilárd: A gyermek mint vadászfegyver
•  A NAGY KILOM ETRIK
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SIGMOND ISTVÁN
• •

Összefonódva 
a paplana alatt
Egyikünknek mindig ébren kellett ma

radnia, hogy a többiek álmai ne maradja
nak őrizetlenül. Noha az elsuhanó álmok is 
szoborba önthetők, ha idejében kinyúl utá
nuk az ember, és elég erős keze van hoz
zá, hogy megragadja, felemelje és feltegye 
képzelete emelvényére. Csakhogy ha ál
landóan összekötözött kézzel vagy kényte
len élni, s csak azért, nehogy kárt tegyél 
önmagadban, állítólag az álmaidat is be
leértve, merthogy az a szoborrá nemesült 
szobordarab a fejedre eshet, s ha ez álmod
ban megtörténik, elképzelhető, hogy a fe
jed a valóságban is kárt szenved. Hogy 
összekötötték a kezemet, ezt már megszok
tam, csak egyfolytában azért könyörögtem, 
hogy lazítsák meg a csuklóimra feszült kö
teleket, mert lazábbra kötözve sem tudnék 
kárt tenni magamban, álmomban sem, éb
ren sem. A mellettem fekvő álmaiba eset
leg be tudnék avatkozni némi erőszakos
sággal, de ez kit érdekel? Ám ha a kötelek 
meglazítása elvi akadályokba ütközne, leg
alább adjanak mindennap egy idegcsilla
pítót, de azt is megtagadták, mert az egyik 
ápoló szerint az idegnyugtatók sűrű hasz
nálata igen erős negatív hatással van vagy 
lehet az anyagcserére, sőt, a májat is meg
támadhatja, nézzem meg a mellettem fek
vő némbert, aki a nap 24 órájából legalább 
10 órát ordít, az a baja, hogy nem tudja 
reprodukálni százszázalékos pontosság
gal a Rómeó és Júlia erkélyjelenetét, mert 
ő Júliának képzeli magát, s hogy ágyaink 
elég közel vannak egymáshoz, néha át
nyújtja meztelen lábát hozzám, bedugja a 
paplanom alá, szerelmesen néz rám egy 
ideig, aztán átsuttogja nekem a szöveget:

-  Rómeó, maradj velem! Mindörökre, jó?
Nem, nem jó, mondanám, de nem me

rek neki ellentmondani, félek, hogy 
fortisszimóban fog ordítani ezután. Egyik 
nap, amikor úgy éreztem, hogy már vég
leg elegem van ebből az egészből, eszem
be jutott egy megoldás: megtanítom az er
kélyjelenet pontos szövegére, csak a lábát 
ne érezzem többet soha, nem azért, mert 
már kihűlt volna, egyszerűen csak büdös, 
mert egy héten csak egyszer engedik zu
hanyozni. Az ő kezei nincsenek összeköt
ve, viszont egyfolytában le akarja rángatni 
a tusrózsát, azt hiszi, hogy ott van az er
kély, és nem Rómeó van lent, hanem ő ma
ga, s nyilván arra gondol, hogy ebben az 
erkélyjelenethez szokatlan esőben is meg
ragadja és csókokkal halmozza el Rómeó 
feléje nyújtott kezét, csakhogy tanulni nem 
hajlandó, noha nekem ez igazán nem vol
na probléma, tanult ember vagyok, szá
momra a keszonbetegség mibenléte vagy 
az empiriokriticizmus tudományos magya
rázata olyan semmiségeknek számítanak, 
mint a Jancsi és Juliska elmesélése egy jó 
eszű elemistának.

Megpróbáltam rábeszélni az ápolóimat, 
hogy ne a kezemet kössék össze, hanem a 
szellememet, úgy sincs szükségem most er
re, viszont azt mondta az egyik ápoló, hogy 
nagyon tévedek, ha azt hiszem, hogy nincs 
szükségem a szellememre, mert ennek hi

ányában, vagyis ha nem tudnám szabadon 
használni, annak az lehetne a következmé
nye, hogy képtelen lennék rendesen végig
ugatni a reggeli miséket, amire a tapaszta
lat szerint igen nagy szükségem van.

-  Azt sem tudtam, hogy ugatok -  mond
tam. -  Remélem, cé-dúrban?

-  Nem tudom, milyen dúrbán ugatsz, ne
kem nincs zenei műveltségem, azt viszont 
tudom, hogyha még sok baj lesz veled ez
után, eltilthatnak a heti gyónástól, és azok 
a pasik, akik minden reggel meglátogat
nak, hogy a kezedet csókolgassák, nem fog
ják többet azt hinni, hogy leprások, hogy 
te Jézusnak képzelve magad, mindennap 
megmosd a lábukat, s aztán csókolgasd 
patyolattiszta lábujjaikat.

-  Ezek nem pasik -  mondtam -, ezek az 
én rokonaim, apám, fivéreim és néha az 
unokatestvérem.

Mérhetetlenül lelketlenek, mondhatnám 
azt is, hogy durvák ezek az ápolók, azt hi
szem. Még azt sem vették figyelembe, hogy 
a sok hónapos ügyködésnek köszönhetően 
sikerült megtanítanom a mellettem fekvő 
dögöt az erkélyjelenet első sorára, amely 
tudvalevőleg így hangzik:

-  F ilozófiai irá n y z a t, am ely  ta g a d ja  az 
em beri tu d a ttó l fü g g e tlen  a n y ag  lé tezésé t.

El kellett telnie egy jó hétnek, amíg rá
jöttem, hogy az empiriokriticizmus tudo
mányos magyarázatának első sorára ta
nítottam meg, de nagyon jól fel tudta 
mondani a szöveget, s úgy nézett ki, mint
ha nem vette volna észre, hogy szó sincs 
itt Rómeóról és Júliáról. Apropó, kinézés. 
Lehet, hogy e sikeres tanításomon is fel
buzdulva, jobban megnéztem magamnak 
ezt a mellettem fekvő, eddig dögnek ér
zett női lényt, és rájöttem arra, hogy nem 
is tekinthető kimondottan visszataszító
nak, sőt, annyira sőt, hogy egyszer csak 
azon vettem észre magam, hogy kinyúj
tom meztelen lábam a paplanom alól, és 
benyújtom az ő meztelen lábaihoz. Persze 
a különbség óriási, nekem ugyanis nem 
büdösek, kimondottan patyolattiszták a 
lábaim, ugyanis amikor a leprásoknak 
reggelenként lábat mosok, ami összekö
tözött kezemmel igencsak problémás fel
adat, mindig megmosom a saját lábaimat 
is. Egyedül az unokatestvéremmel van
nak néha gondok, neki ugyanis igencsak 
szőrös a lábfeje, én meg erősen dörzsöl
ve mosom a leprások lábait, ebből kifolyó
lag az unokatestvéremnek nyilván fájdal
mat okozok, s akkor olyan hangokat ad ki, 
mint egy hiéna. Hogy tulajdonképpen mi
lyen hangokat szokott egy hiéna kiadni, 
fogalmam sincs, soha életemben nem lát
tam, nem hallottam még hiénát, még a ki
nézéséről sincs tudomásom, nemhogy a 
hangjáról tudnék beszámolni, de az uno
katestvéremből kizúduló hangok igencsak 
élethűeknek tűnnek. Hogy valamivel el
lensúlyozni tudjam fájdalmait, azt talál
tam ki, hogy miután megszárítom a lába
kat, az unokatestvérem lábujjait hosszabb 
ideig csókolgatom, mint a többiekét, ennek 
nézői is vannak mindig, az ápolók röhög
ve állnak mellettünk, s néha siettetnek 
is, hogy mindjárt kezdődik a reggeli mise, 
máris nekifoghatok ugatni.

Aztán eljött az a reggel, amikor a mellet
tem fekvő Júlia megszólalt:

-  Keszonból átmenet nélkül normális 
légnyomású helyre kerüléskor fellépő kóros 
állapot.

-  Miket beszél maga? -  kédeztem cso
dálkozva.

-  A keszonbetegség mibenlétét közöltem 
önnel, ha esetleg mégsem tudta volna.

Atyaisten, az a tényező, hogy ez a be
tegség normális légnyomású helyen lép 
fel, erre nem emlékeztem. Mi törénhetett? 
Hülyébb vagyok, mint ő? Hogy megnyu
godjak, attól a naptól kezdve többször is át
nyújtottam a lábam a paplana alá.

-  Maga legalább tudja a kétismeretlenes 
egyenlet megoldási képletét? -  kérdezte.

-  Természetesen -  mondtam.
-  Felmondjuk?
-  Örömmel -  válaszoltam, és drámai je

lenet következett, mert mondtuk ugyan 
kórusban, hogy „mínusz bé, plusz mínusz 
négyzetgyök bé négyzet mínusz négy á cé”, 
ő még hozzátette, hogy „per két á”, én ezt, 
a képlet megoldásának a végét elfelejtet
tem. Hirtelen azt hihettem, hogy a reggeli 
misén vagyok, mert elkezdtem ugatni, cé- 
dúrban, nem Cé-Dúrban, fogalmam sincs. 
Júlia nem ugatott velem, viszont lábaink 
ezután nap mint nap többször is összefo
nódtak a paplana alatt.

Matt
Pihenek. Azért pihenek, mert néha el 

kell ernyeszteni a testet, hogy utána tovább 
tudja hordozni önmagát. Természetesén 
utálom, ha ilyenkor megzavarnak. Nem 
csak azt a személyt utálom, aki ilyenkor 
képes belemarkolni az életembe, hanem 
önmagamat szinte már gyűlölni kezdem, 
hogy nem tettem meg minden tőlem tel
hetőt, hogy ilyenkor ne ügyetlenkedjék be 
senki az életembe. Ezúttal az a személy lett 
undorom tárgya, aki most itt áll az ajtóm 
előtt, és csenget. Feltételezem, hogy állva 
csenget, nem mintha nem lenne mindegy, 
de én még soha senkit nem láttam guggol
va csengetni, ülve se nagyon. Csenget, és 
én nem tudok ajtót nyitni. Nem azért nem 
tudok ajtót nyitni, mert gipszbe van téve 
a lábam, hanem mert nem vagyok hajlan
dó megszakítani a jól megérdemelt pihenő 
perceket. Megint csengetnek, megint csak 
nem nyitok ajtót. Aztán nyílik az ajtó, és 
megjelenik egy kalap. Fekete. Alatta torz 
arc, elmosódott mosolya olyan ember fin
tora, aki unalmában néha leül sakkozni 
egy kikericcsel. Tulajdonképpen imádom 
az ilyeneket. Messziről. Ha közelebb jönne, 
már nem érezném ezt a mérhetetlen rajon
gást. És közelebb jött.

-  Isten áldását hoztam önnek.
Gondolat:
-  Menj a kurva anyádba!
-  Sakktáblát nem hoztam magammal, 

de remélem, fejben is tud sakkozni.
-  Én leszek a kikerics?
-  Természetesen.
Három lépésből mattot kapok.
-  Megkérhetem valamire? -  kérdeztem.
-  Természetesen — mondja.
-  Mars ki!
-  Igenis -  válaszol, és elhagyja a szobá

mat. -  A sakktáblát itt hagynám, ha nem 
haragszik -  mondja elmenőben.

-  Tőlem.
Azt a nem létező sakktáblát a fejemben 

hagyhatta, mert jól emlékeztem a három 
lépésre, amellyel mattot adott. Legalább 
egy óra hosszat dühöngtem. Nem csak a 
három lépésből kapott matt miatt, hanem

» » » » » »
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FEKETE VINCE

S igm on d  Istv á n  
h a lá lá ra
Kedves István,
„tudod, mi történt velem” hétfő reggel?
Szokásom szerint leültem a laptopom 

elé, hogy a lapokban a friss híreket elolvas
sam.

És az egyikben fő helyen Te voltál.
Rendesen megdöbbentettél, István.
Mert csak most, pár napja váltottam 

Veled levelet, ha akarjuk, egy baljósla
tú  napon, 13-án (de szerintem Te ebben 
nem, ebben sem hittél), s arról érdeklődtél, 
hogy megkaptam-e a nekem dedikált köte
tedet. Nyilván, tudtam , hogy nemcsak ez 
érdekel, hanem a folyóiratnál levő' írásaid 
sorsa felől is „kérdezel” — kimondatlanul. 
Természetesen válaszoltam „mindkét” kér
désedre, a fel nem tettre  is rendesen, ahogy 
az illik, hogy egyik írásod most jön, febru

árban (most im m ár halálod után!), és má
sok is nemsokára.

Rövid mondat volt a válaszod: „...min
den rendben, mindent nagyon köszönök. 
Szerető barátsággal..

Nem tudtam  akkor, hogy hozzám ez egy
ben az utolsó mondatod is.

És azt sem tudtam  akkor, hogy Te le
szel nekem az első, a legelső, akit — a 
Magyar írószövetség elnöksége, a Magyar 
Művészeti Akadémia, az Erdélyi Magyar 
írók Ligája nevében, de volt kollégádként is 
-  én fogok majd búcsúztatni.

Nem egy hálás feladat, István kedves, 
ahogy Te szerettél megszólítani a főleg az 
utóbbi egy-másfél évre korlátozódó levele
zésünkben, azok után, hogy bő másfél év
vel ezelőtt anyagot kértem  Tőled valame
lyik lapszámunkba, ta lán  épp a készülő 
interjúd mellé.

Nem egy hálás feladat. Nem szereti sen
ki, szerintem te sem szeretnéd, István ked
ves, legyen bár a legnagyobb tisztelettel az 
ember az iránt, akiről ilyesmit kell írnia.

Mert ilyenkor nem is írni kellene, és 
nem is írni szeretne senki, hanem csend

ben hallgatni, fél
revonulva a teme
tői fák mögé, és 
nézni, hitetlenked
ve, ahogy a mélybe 
eresztik -  mondjuk 
-  egy embertársa, 
egy céhbelije kopor
sóját — most itt épp 
a Te koporsódat.

És végérvénye
sen tudomásul ven
ni, hogy sajnálatos 
módon: nem vagy 
többé.

Yagy mégis vagy? 
És m ár nem az a 

rettentően szomo
rú, betegségtől tü 
relmetlen, időnként 
sürgető, de egyéb

» » » » » »

m ert a sakktábla alig fér el a fejemben, va
lahová az idegsejtjeim közé került, s ezek a 
fiúk nem nagyon szeretik, ha valami vagy 
valaki bejelentés nélkül begyömöszölő- 
dik közéjük, és elveszi azt a kényelmesnek 
igazán nem mondható teret, amelyben ed
dig is alig fértek el egymás hegyén-hátán. 
De mit tehetnék én, hogy megoldjam ezt a 
helyzetet? Egyetlen megoldás ju tott eszem
be, hogy megpróbálom kitépni magamból 
azt a három lépést, parányira kicsinyítem 
a sakktáblát, és otthagyom az idegsejtje
imnek, hogy ők is szórakozzanak valami
vel. Ezek itt vagy kétszázezren semmit sem 
csinálnak, nézik egymást. Soha nem vol
tak  moziban, nőt sem láttak  soha, azt sem 
tudják, hogy léteznek-e nők egyáltalán, és 
akkor hová lehetne sorolni őket: fiúk vagy 
hermafroditák?

Csakhogy mindig közbejön valami. Most 
például felébredt bennem a vágy, hogy én 
adjak valakinek három lépésből mattot, 
de se sakktáblám, se partnerem  nincs, ho
gyan tudnám  ezt megoldani? Úgy döntöt
tem, hogy egy nem létező sakktáblán ön
m agám nak fogok három lépésből megint

mattot adni, én legalább számtalanszor vol
tam  moziban, és annyi nővel volt dolgom 
életemben, hogy szinte m ár szégyellem.

Csengetnek. O lesz az megint? Muszáj 
felállnom, hogy ajtót nyissak. (Hogy jött be 
első ízben ez a pasi a szobámba, anélkül, 
hogy ajtót nyitottam volna neki, elképzelni 
sem tudom.) S mit látok? Mit látok megint? 
A pasim, ez a sakkmester, egy ideig csak 
néz, aztán mély lélegzetet vesz, s végre 
megszólal:

-  Ha nem tud kártya nélkül, huszon- 
egyezni elmegyek.

-  Jöjjön be -  mondom - , de én csak pénz
ben játszom.

-  Mit gondol, m iért jöttem? Ebédelnem 
kell ma is valamiből.

-  S ezt az én pénzemmel akarja megol
dani?

-  Lát itt még valakit?
-  Mondja csak, mi a kedvenc étele?
-  Rakott krumpli, hat tojással. Ez az 

étel mindennél jobb, a mennyekben fogal
muk sincs, hogy mitől fosztotta meg őket a 
testetlenség.

-  Na jó -  mondom - , csinálok m agának 
rakott krumplit, s akkor lemond arról a 
huszonegyről. így rendben van?

-  Nagyon.

ként udvariasan viselkedő ember, aki talán  
m ár érzi, hogy nagyon sürgeti őt is az idő, s 
akit én utolsó másfél évednek az íméjjeiból 
megismertem.

Vagy, István, illetve leszel mindaddig, 
amíg ember lesz, olvasó lesz, aki leveszi a 
könyveidet, és fellapozza azokat.

És — látod — most új mappát kell nyit
nom, kedves István.

Egy olyat, amilyen eddig nekem még 
nem volt.

Mert hova tegyem be a Te nekrológodat?
Mert nem halotti búcsúztatót szerettem 

volna írni, István.
Éppen most, a Magyar Kultúra napján.
Új írásaidat akartam  olvasni. Újabb mű

veidet.
És azokra -  ahogy szoktam Neked -  ki

merítően válaszolni.
Tudom, írnak  majd mások, persze.
És írok, válaszolok m ásoknak majd, per

sze.
De volt valami a Te utóbbi években írt 

leveleidben, mint a Te írásaidban is, amit 
és ahogyan csak Te tudtál, és Te csináltál. 
Egy majdhogynem szobához, ágyhoz kötött 
ember lélegzetvételei voltak ezek. A kül
világgal, az emberekkel, az úgynevezett 
(kinti) élettel való — talán  egyedüli — érint
kezési lehetőségei.

S hogy mi m arad akkor, István?
Az, amit az utolsó, nekem (is) elküldött 

köteted címébe írtál, amelyikről néhány 
nappal ezelőtt olyan kíváncsian érdeklőd
tél?

M eg k a p ta m , Is tv á n .
És elgondolkodom most, hogy vajon ak

kor m ár „akaratlanul” üzentél volna? 
Nekünk? Valaki(k)nek?

Mert azt írod a címlapon: Egy ateista ta
nácsai: higgyetek Istenben!

M it fű z h e tn é k  h o z z á  m é g  eh h ez?
Hogy nyugodjál békében,
„István kedves”!

Elhangzott Kolozsváron, a Házsongárdi 
temetőben, 2014. január 22-én.

Egy óra a la tt elkészültem vele. Eszünk.
-  Éigyeljen ide -  mondja a végén, mielőtt 

ajtót nyitok neki - , egy táblajátékot játsz
hattunk  volna még, a lelkemnek jól fogott 
volna, hogy lássam m agát jajgatni is egy 
kicsit.

-  Ilyesmit sem tartok  itthon, úgyhogy 
hiába erőlködik.

-  Akkor elvártam volna, hogy a csalá
domnak is küldjön valamit, de maga elég 
fukarnak látszik, a jó emberek nem ilye
nek, tudja?

-  Én nem vagyok jó ember -  mondom.
-  Ezzel egyetértek -  mondja, és végre tá 

vozik. -  Még csak annyit szeretnék monda
ni, hogy megköszönhette volna, hogy elszó
rakoztattam  egy kicsit, s még pénzt sem 
kértem  érte, mert én úriember vagyok, 
nem vette észre?

Nagyon becsaptam utána az ajtót, a 
kulcs kiesett a zárból, szerencsémre az aj
tófélfa csak egy kicsit repedt meg, ez köny- 
nyen helyrehozható, de hogy én ezután nem 
nyitok ajtót senkinek, erre ünnepélyesen 
megesküszöm. S kinek esküdhetnék m ás
nak, mint az idegsejtjeimnek, akik végre 
őrületes sakkpartikat vívnak egymással. 
Hát, fiúk, nincs mozi, nincs nő, de azok a 
m attok is érnek valamit.
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DEMETER ZSUZSA

Bűntelen bűnösség
-  Sigm ond István  prózapoétikájáról -

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

Az immár lezárt, teljes, kerek egész
nek tekinthető Sigmond-életmű számta
lan megközelítési lehetőséget kínál az ol
vasóknak. Ha a Helikon hasábjain a múlt 
évben megjelent sorozat -  mely egyben a 
Polis Könyvkiadónál kötetté szervezve 
utolsóként megjelentetett műve is a szer
zőnek -  felől nézzük ezt az életművet, ak
kor a legkézenfekvőbb fogódzónak a pró
zanyelv szaggatottá válása, lerövidülése 
tűnik. Hiszen Sigmond utolsó két kötete 
már vállaltan molekulányi nagyságú, ter
jedelmű szövegek sorozata, s ebben a ma
ga kitalálta műfajban próbálta újra- és új
ra elmondani, történetté szervezni azt, 
amelyhez — a teljes életmű felől nézve biz
ton állítható — minden kötetében vissza
tért, s amelyre soha nem tudott feloldást/ 
feloldozást adni/nyerni: az esendő ember 
bűntelen bűnösségének a tragikumát.

Akár az életmű utolsó darabjaitól kö
zelítünk Sigmond prózavilágához, akár 
diakrón módon, történetiségében pró
báljuk körüljárni ennek a világnak a te
reit, kezdve a kronologikus vizsgálódást 
az első, 1969-es Árnyékot eszik a víz cí
mű kötettel, folytatva a diktatúra ide
jén, majd a rendszerváltást követően 
megjelent művekkel, akár műfaji szem
pontból vesszük górcső alá az életmű
vet, és külön elemezzük a regényeitől a 
novellisztikájáig, illetve igencsak elhall
gatott drámapróbálkozásait; vagy vizs
gáljuk motívumrendszerében, próza
poétikai eljárásaiban ezt a majd’ húsz 
kötetet, netán a recepció hol szűkös, majd 
a Varjúszerenád után megsokasodó sorait, 
bizton mondhatjuk: Sigmond prózavilága 
bár jelentős prózapoétikai átváltozáson 
ment keresztül az elmúlt harminc-negy
ven évben, szövegeinek alapmotívumai, 
lett légyen szó realista indíttatású novel
lafüzérről vagy utópisztikus regényről, 
lényegében változatlanok maradtak.

S hogy melyek lennének ezek az alap
vonások? Mindenekelőtt ki kell emel
nünk a szerzőnek már az első köteteiben 
is markánsan jelen lévő abszurd iránti fo
gékonyságát, illetve a sigmondi figurák -  
nevezzük jobb híján -  „életútjának”, azaz 
az egyre hangsúlyosabban körvonalazó
dó szenvedés- és megváltástörténetnek 
a térhódítását (ami természetesen nem 
lenne elképzelhető az abszurd jegyei nél
kül). Mindezt persze szigorúan sigmondi 
kontextusban kell értelmeznünk, s en
nek egyik jelentős kísérlete 1972-ből va
ló, Sigmond István Egy panaszgyűj
tő panaszai című kisregényében. Ez a 
narratívasorozat a tradicionális erdélyi 
regénystruktúra szétbontását kezdi meg 
a hatalomról való beszéd formájában.

Ebben a groteszk, bizarr panoptikum
ban a hősök által belakott történetek a

legtöbb esetben megrekednek valamifé
le profán szenvedéstörténet szintjén, s a 
megváltástörténetnek csak az ígéretét 
vagy elszalasztott lehetőségét hordozzák 
magukban. A sigmondi szenvedéstörté
netben ugyanis éppen a szenvedésre esik 
a hangsúly, melynek meg- és nem egy 
esetben újraélése révén Sigmond szerep
lői eljut(hatná)nak a „megtisztulás” fázi
sába (Sigmonddal szólva nevezhetjük ezt 
akár angyalvárásnak, akár végtelennek, 
akár szent őrületnek) -  anélkül azonban, 
hogy a körülöttük lévő világ törvényeit 
megváltoztatnák, „megváltanák”.

Természetesen a szenvedés- és megvál
tástörténetnek egy sajátosan sigmondi 
értelmezéséről beszélhetünk, a keresz
tény kultúrkör lényegi vonásaival, az is
teni kegyelem mozzanatával ugyanis 
nem találkozunk. Hiszen épp a megvál
tástörténet központi eleme, a bűn motívu
ma hiányzik belőle — ha a teljes pályamű
vet vesszük górcső alá, akkor épp ennek 
a bűnnek az egyre nyilvánvalóbb hiá
nyát tapasztalhatjuk, az abszurd világ
ba vetett ember bűn nélküli bűnösségét 
és bűnhődését. Sigmond bűnfogalmának 
többféle értelmezése lehetséges, műve
iben fokozatosan számolja fel a bűn mo
tívumát. Korábbi szövegeiben, így példá
ul az Egy panaszgyűjtő panaszaiban vagy 
a Szerelemesőben vagy a Félrevert haran
gokban, illetve korai elbeszélésköteteiben 
('Valaki csenget, A kútbamászó ember) a 
bűn motívuma még fellelhető -  a társa- 
dalom/hatalom/közerkölcs kontra egyéni 
szabadság/morál/méltóság fogalomköré
vel a bűnösség -  vagy mások által bűn
nek tekintett cselekedet -  mibenléte is 
megragadható. Igaz, ezekben a szövege
iben is — akár valós társadalmi keretek 
közé helyezve, akár a magánéletbe zár
va vagy épp a világ abszurditására ref
lektáló antiutópia műfajában -  megtalál
juk már a világ/valóság abszurditásából 
következő bűntelen bűnösség motívuma
it is. Hiszen Sigmond világának legfőbb 
mozgatórugója az, hogy akár egy megsze
mélyesített hatalom szemében, akár mo
rális törvényeink szerint -  de minden
képpen bűnösök vagyunk.

Ez a motivika Sigmond kilencven utá
ni prózájában jut egyeduralomra -  az 
Irodalmi Jelen pályadíjas Varjúszerenád, 
az Angyalfalva hősnője/hőse vagy a no- 
velláskötetek narrátora (és itt elsősorban 
az És markukba röhögnek az égiek, vala
mint a Csókavész című novelláskötetek- 
ről beszélhetünk) már adottnak tétele
zi bűnösségét, jelenbeli létét már teljesen 
uralja a bűnhődés állapota, legyen szó 
akár az önként vállalt vagy mások által 
bűnhődésre kárhoztatott állapotról.

S akár a konkrétan megragadható, 
akár a misztifikált bűnfogalomról beszé
lünk, a sigmondi szereplők legfőbb moz
gatórugója a bűntől való szabadulás. Ami 
nem annyira kiútkeresés, bár nyilván az 
istenhitkereséssel, az azzal való leszámo
lással talán az is tetten érhető. De sok
kal inkább az embernek önmagával mint 
mindenséggel való, végletesen keserű és 
kiábrándult szembenézésének lehetünk a 
tanúi. Sigmond tehát ritkán kecsegtet ki- 
úttal, az egyén választási szabadságáról 
ugyancsak szkeptikus képet fest, s rend
re cáfolja az emberek közötti kommuniká
ció lehetőségét biztosító világ képét -  en
nek ábrázolásához pedig egyre inkább a 
széttöredezett narráció, az olvasó tudatos 
sokkolása, a monomániás monológ eszkö
zeihez nyúl, ahol már nincs helye a mel
lébeszélésnek, a titkoknak: „Nincsenek 
titkaim -  mondja az Angyalfalva hőse. 
— Magammal mindent megbeszélek. És 
minden napra megfogalmazok egy igaz
ságot. A mai napé így hangzik: egy fér
fi nem sír.”

Ezért nem találunk Sigmond szövegei
ben a rossz metafizikájával szembeni ítél
kezést, hiszen nem a jó-rossz demonst
rálása, erkölcsi megítélése a tét, hanem

az a priori bűnösség felmutatása a ma
ga metafizikai abszurditásában: azzal a 
metafizikai közönnyel, amelyet legjobb 
szóval is csak iszonyúnak nevezhetünk. 
Az abszurd ilyen fajta értelmezésének a 
legfőbb célja épp az ember legsötétebb, 
legprimérebb félelmeinek a feloldása -  s 
ez lesz a bűntől való szabadulásnak a zá
loga is. Sigmond világában épp ezért kö
zöny és együttérzés, félelem és részvét fe
szül egymásnak, s csupán az olvasónak 
kell bírnia a gyűrődést.
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HELIKON
PAP ÁGNES

M olekulákban a világ
Ebben a földi létben vannak dolgok, 

amik túlságosan fájnak, amik napról 
napra kiábrándítanak, amik megkér
dőjelezik a gondviselés (jó) működését. 
Ennek a tehernek a tudatában születtek 
Sigmond István utolsó kötetének írásai, 
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben! 
összefoglaló címen.

Az utóbbi évek egyik legfelkavaróbb, 
legőszintébb prózakötetéről van szó, 
amely mintegy lekerekíti az életművet, 
újraolvastatja a szerzőt.

A kötet hármas felépítésű. A sigmondi 
világra hangoló, bevezetőként szolgá
ló néhány novellát az a kötet címét is vi
selő, több írásból álló rész követi, amely 
Molekulák sorozatcím alatt részben a 
Helikonban is megjelent. A könyv végén 
az íróval Demeter Zsuzsa által készített 
életinterjú áll, amit, így e beszélgetés 
mindenképp fontos adaléka a kötetnek, 
magyaráz is egy-két történetet.

Mint ahogy a cím is előrevetíti, a szö
vegek Istenről és emberről, illetve e kettő 
kapcsolatáról szólnak. Mindeközben élet- 
történetek esnek szét és épülnek újra, a 
hősök folyamatosan kiutat keresnek.

Milyen az ember ebben a térben? Sok 
a kiszolgáltatott, az elkeseredett, a bű
nös teremtmény. Vannak kórházban fek
vő betegek, lemeztelenített koldusok, 
tivornyázó hullaszállítók, kétarcú embe
rek, agresszív gyilkosok, lebukott minta
férjek, csodára váró papok. Sok a nyomor, 
az erőszak, a kiúttalanság -  ezzel szem
ben remény, derű és boldogság szinte se
hol. Megkeseredett embereket látunk, 
akik kapaszkodni akarnak, menekülni 
szeretnének, de nem mindig találják az 
Istenhez vezető utat. Sigmond novellá
iban az emberi lét nem kívánatos, egye
nesen visszataszító. Amikor például a lel
kek új testbe való költözésről beszélnek, 
kijelentik, hogy „undorító az emberi test” 
CSztrájkolni a mennyekben nem lehet), „in
kább csinálj belőlem trágyalét, Uram, az 
legalább táplálhatja a földet” (Vége van?). 
A test csupán „kromoszómákban kusha- 
dó, öröklött mocsok” (Mérgezett toliamat a 
földbe döföm), amely ideig-óráig van, kín
lódik, majd Isten akarata szerint elpusz
tul, porrá válik. Ebben az átváltozásban 
élő szereplőkké válnak a holtak is, akik 
panaszukat Istennek szegzik: „nekünk 
(...) még egy maroknyi fényt sem juttattál 
soha, a sírjainkra hullott rokoni könny
cseppekkel vagyunk kénytelenek beér
ni” (Isten sír). Vagyis kegyetlen az élet, az 
ember elbukik, bűnhődik, az író szavai
val élve, „kénytelenek vagyunk a szenny
ben s a mocsokban botorkálni”. Sötét a 
hangulat, minden történet a halál vi
szonylatában kap értelmet. Mint ahogy 
egy novellacím ki is mondja, „embernek 
csúfoltak” — embernek lenni nem eszmé
nyi ajándék Sigmondnál, sokkal inkább

egy kiszolgáltatottsággal, kiábrándult
sággal, tragikummal teli csomag, ame
lyet többen önként dobnak el, mert túl 
nehéznek bizonyul.

Milyen ezzel szemben Isten? Semmi
képpen nem csupaszív, megértő, fehér 
szakállas öregapó, viszont az a sztereo
típia, hogy kényelmesen üldögél a felhők 
fölött, már eléggé ráillik a képre. Üldögél, 
és közben hol Jézustól, hol pedig a rang
idős angyaloktól kér kormányzási taná
csokat. Sigmond István egy olyan Istent 
rajzol meg történeteivel, akinek fontos a 
hatalom: „Téged megszédített a sok mil
lió éves égi magaslat, grandomániás let
tél, képes vagy megáldani a göröngyöket 
is” -  fakad ki egy testetlen lélekből (Isten 
nevet). Ez az Isten dicséreteket éneklő, 
templomba menő, imára leboruló embere
ket akar látni, s ennek megvalósulásáért 
ígéreteket tesz, akárcsak a politikusok, 
ételt, lakást, megértést, szeretetet ad cse
rébe, ha kellőképpen imádják őt. Az ön
értékelésével sincs baj, hisz többször is 
elhangzik, hogy a teremtésben elköve
tett néhány tévedést menet közben sike
rült kijavítania, ítélőképessége is mindig 
majdnem százszázalékos volt. Hogy mind
emellett mennyire kettős az istenkép, azt 
A megfertőzött fogalom című novella érzé
kelteti, amelyben a Sátán egyszerűen „tö
meggyilkos isten”-ről beszél, míg az Úr 
azt állítja, hogy a „szivárvány is én va
gyok, és a harangzúgás, a mosoly az em
beri arcokon, a csecsemő gügyögése és a 
macska dorombolása az emberi ölekben.” 
Máshol a fény, a mosoly, a lélegzetvétel, 
a madárcsicsergés. A sigmondi novellák 
végtelen nagy szomorúsága viszont épp 
abból fakad, hogy az ember nem tudja ezt 
a sok pozitívumot és melegséget magáé

vá tenni. Isten egy messzi Isten marad, 
aki mindent felülír, mindent meghatároz, 
de épp azt a biztonságérzetet, nyugalmat 
nem nyújtja, amire az embernek a túl
éléshez szüksége van.

Fölvetődik ezek után a kérdés, hogy 
milyen is akkor az Isten-ember kapcso
lat. Ennek megválaszolásához érdemes 
azzal a központi motívummal foglalkoz
ni, ami már korábbi írásokban is fellelhe
tő, de e mostani kötetben hangsúlyos sze
repet kap. Ez pedig nem más, mint bűn 
és bűnhődés kapcsolata. Talán nincs is 
olyan írás, amelyik valamilyen formá
ban ne nyúlna hozzá ezekhez a kulcsfo
galmakhoz. Sigmond hőseinek életében a 
bűnhődés létállapot, legyen szó bűn nél
küli bűnhődésről vagy ok-okozati logi
káról, ezek az emberek szenvednek, vét
keznek, számtalanszor gondatlan vagy 
szándékos emberölés vádja sújtja őket. Ez 
határozza meg Istenhez való viszonyukat 
is. Próbálnak bízni, próbálnak hinni, de 
nehéz olyan erőbe kapaszkodni, amelyik 
folyton bűntudatot provokál, bűnhődést 
eredményez. Az ekképp körvonalazódó 
szenvedés- és megváltástörténet alapja 
ennek folytán egy olyan Isten-ember kap
csolat, amiben túl sok a kiszolgáltatott
ság és túl kevés a kegyelem.

Sigmond István prózavilágában fon
tos helye van az abszurdnak. A szerep
lők élnek át váratlan, groteszk fordu
latokat, amitől helyenként borzongató 
humorú szatírává válik az ábrázolás. A 
bizarr történetekben az író szerint ma
ga a világ köszön vissza, hisz a fent ne
vezett interjúban épp arról beszél, hogy 
szövegei azért egyre komorabbak, mert 
az élet is évről évre elviselhetetlenebb. 
És valóban, a testi és lelki szenvedés oly 
mértékben kihat írásaira, hogy számta
lanszor ennek hangot is ad, konkrétan 
megnevezve a kannibalizmust, az inkvi
zíciót, a holokausztot, a gulágot, Hitler 
és Sztálin vezérkarát mint a teremtés 
szarvashibáit. Színekben és hangula
tokban is komor a világ, hisz fekete an-

folytatás az 6. oldalon
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EGYED EMESE

„Arcát a lélek felkutatja”
K inde A nnam ária  verseibe költözött

» » >  folytatás az 5. oldalról

gyalok, elhagyatott göröngyök, sokko
ló kegyetlenségek fonják körül a világot, 
a megalázás mindennapos. Ha egy kis 
fény jut, abba is befészkelödik az erő
szak: a fekete angyalnak ahhoz, hogy 
fehér lehessen, napsugarakból kell kor
bácsot sodornia. Korbácsot, és nem si- 
mogatásra való pihetollat.

Ezek után talán többekben is fölme
rülhet a kérdés, hogy miért kell ennyi
re komoran, negatívan írni a világról, az 
életről. Sigmond ezt a kérdést be is épí
ti egyik novellájába, amikor egy író és a 
„gondolatcsomag, aki nem létezik ugyan, 
de véleménye van” (Embernek csúfol
tak) arról értekeznek, hogy minden föl
di dolgot csak ócsárolni tud a megnyi
latkozó, s ezzel nem lehet egyetérteni. A 
hosszas fejtegetésben a pozitívumok is 
helyet kapnak. Kiderül, hogy Isten dik
tálta tollba Bach fúgáit, Shakespeare 
műveinek nagy részét, de vele függ ösz- 
sze a Dávid-szobor vagy Mona Lisa is, 
Márquez Száz év magánya vagy Hamvas 
Béla Karneválba. Ezek olyan alkotások, 
amiket ember önmagában nem tudott 
volna létrehozni, hangsúlyozza ezt gyak
ran maga Sigmond is.

Ezelőtt pár hónappal a 76 éves író így 
nyilatkozott: „én már nem fogok megvál
tozni soha (...), ezelőtt húsz évvel is ilyen 
voltam, pedig a koporsóm akkor még nem 
volt előkészítve az előszobában. Más nem 
látja, hogy ott van, én látom.” Nem sok
kal később, ez év január 18-án meghalt. 
Hiszem, hogy nem véletlen, hogy az írói, 
s egyáltalán az életpálya végén ott áll ez a 
könyv, amely tele van összegzéssel, fájda
lommal, kereséssel. Egy ateista tanácsa: 
higgyetek Istenben! — a cím tökéletesen le
fedi ezt az utat. Egyszerűen és tisztán kije
lent, ami tiszteletre méltó, hisz manapság 
szeretünk kétértelműen fogalmazni, de 
ugyanakkor valami olyanra szólít fel, ami 
a kijelentéssel ellentétben áll. A hit árnyé
kában élő ateista író arra buzdítja az olva
sót, hogy higgyen. Ha valaki végigolvassa 
a 240 oldalt, rádöbben, mennyi jószándék, 
őszinteség van ebben a tanácsban. Lehet, 
hogy Sigmond számára is ez lett volna a 
kiút, de nem adatott meg számára ez az 
ajándék. Viszont, ha megadatott volna, 
most nem ezt a könyvet lapoznánk, s ta
lán nem is szembesülnénk ennyire mé
lyen önmagunk hitével. A könyv ugyanis 
tükörként működik, olvasás közben ön
magunkra reflektálunk, s egyre jobban 
nyomatékosul, hogy „egy mondatban nem 
a kötőszavak a legfontosabbak, a főne
veket, mellékneveket, igéket, jelzőket és 
minden egyebet mellékesként kell kezelni, 
a legfontosabbak a szünetjelek és a hang
súlyok, amelyek a szavak lelkének a tarto
zékai, mert a szünetjelek s a hangsúlyok 
mindegyike én magam vagyok” (Három 
Biblia). Köszönjük Sigmond Istvánnak, 
hogy ennyire mélyre ásott, hogy moleku- 
lányi történeteivel számunkra lépett ha
talmasakat.

Sigmond István: Egy ateista ta 
nácsa: higgyetek Istenben! Polis
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2013.

A költészet csendje és sikoltó pőresé- 
ge mint idő, beállt. Kinde Annamária 
egy emberöltőig kortársai emlékezeté
ben és bizonyára sokáig, sokáig a versol
vasók világában él -  megsokszorozott éle
tet. Ezt a földit, testit 2014. január 5-én 
fejezte be. Elet és halál mezsgyéjén élve 
mintegy tizennyolc hónapon át, a nyelv 
hűtlenkedésével is szembesülve — vala
mi különleges látás ajándékában része
sült, noha a világok nyelvi megfejtésével 
már első versei óta fáradhatatlanul kí
sérletezett. Jelképek és megfoghatatlan 
lényeg egymást keresése alakítja költői 
beszédét. A zaklató vagy éppen jótékony 
ismétlődések, a lassú ráhangolódás és a 
villámfény-felismerések együttese vesz 
körül, ha olvassuk.

(„És én most már rád hagyom az egé
szet”, olvasható legelső kötetében, de az 
említett egész mint nyugtalanító gaz
dagság most szakadt ránk igazán. Képi, 
hangzás-, jelentésdimenziók, az érzé
kenység és az észmunka kiáltó vagy ré
vületbe ejtő alakzatai.)

Papírok szélben: 
tanulsz világul
Gazdag szókincs és plasztikus, a mű

vészet számára visszanyert versmon
dat -  lágyság és erő az igék mozdula
tában. Emberi lélek játszik, szól itt, ha 
ugyan van a szónak tétje (és messze fut a 
üresbeszédű terekből).

„Ébredj, angyal... megköt a világ”
-  szólongatja a gondviselést a Gara

bonciás (country-rock) lemez szövegíró
jaként már 1981-ben (a zene Temesvárt 
született, a lemez Bukarestben jelent 
meg). Meghatározó az átváltozás és a vál
toztatás itt megérzett készsége, vonzása. 
Valaki faggatja riasztó (gyermek)emléke- 
it. Megnevezi a jót s az elveszejtőt.

Az Alapművelet című versgyűjte
ményben (fiatal költők antológiá
ja, 1750 példányban jelent meg 1985- 
ben a Kriterionnál Bukarestben) Kinde 
Annamária huszonnégy szerzővel oszto
zik az olvasó figyelmén. A kötet szerkesz
tője, Markó Béla írja: „Kinde Annamária 
vagy Vitus K. György (s bár nem ennyi
re hangsúlyosan, Balogh P. Ferenc is) egy 
kisközösségi álomvilágra — s együttlétre 
-  reflektál kesernyés iróniával és mégis 
érzelmesen”. Négy verse olvasható az an
tológiában: Xiók, Zászló, Földszint, B. tár
saság. Az ideálokat félti, siratja, a meg
alkuvás árnyaival hadakozik; párbeszéd 
(kezdeményezése) valamennyi verse a hi
ányról, érvelőn, majd áradón, a létről el- 
idegenedétten, a társadalomról szkepti
kusan, cinikusan, a lelkiismeret dolgairól 
személyes kétségbeeséssel.

Tizenöt év verseiből válogat a Mentor 
kiadó, amikor 1996-ban közreadja a 
Kriteriontól átvállalt Forrás sorozatában

Kinde Annamária első kötetét. Címe A ki
űzök természetéről. Versek (1979-1994). A 
szerelem józan búcsúzásának (szőlő-, kom
ló-, repkény-) indái Lászlóffy Aladár-sorokra 
futnak fel, költő költőt olvas: A KÖLTŐRE 
ITT VIRRADT A REGGEL (milyen reggel 
virradt rá -  szövi tovább a versálmot az el
sőkönyves nemkedő), NE MENJEN MOST 
MÁR SEHOVA A KÖLTŐ (de hát azért ne 
menjen, hogy itt éljen / ne vegetáljon haljon 
önmagába — fogalmaz programot az ifjabbik 
költő -  és a kötet hátsó borítóján vallomás
ba rejtőzik: „Mostanában hagyom, hogy azt 
gondolják rólam: újságíró vagyok”).

K özbevetés
Újságíró: nem szitokszó ez. Kinde An

namária a Majomsziget, majd A Sziget 
című ifjúsági lap kezdeményezője, szer
zője volt. Újságíró a Bihari Naplónál, 
az Erdélyi Naplónál, az Ady Endre 
Sajtókollégium munkatársa, majd igaz
gatója, a Nyugati Jelen főszerkesztője. 
Következetes és érzékeny, figyelmét nem 
pazarló, de a sajtó tényleges műfajait isme
rő, a közönség iránt nem közömbös szer
zőként. Visszaszerezni az újságírás hite
lét: nem akármilyen elhatározás. A próza 
a sajtóműfajokon túl is vonzotta -  magát 
a nagyformát azonban halogatta (regény 
megírására készült). A nekikészülések je
lentős sajtos kezdeményezéseket jelen
tenek nála és ezek között legjelentősebb 
mégiscsak a színvonalas Várad, amelynek 
koncepciózus szerkesztője volt.

A hiúzok természetéről a játék kockáza
tait a létköltészet jegyében elemzi: „Nem 
világít a félelem. Darabokban a játék”, 
kezdi Advent (Mint remény nélkül) című lel
tárát. Erős Babits-, Radnóti-, József Attila-, 
Szilágyi Domokos-olvasatok emléke lakik e 
versekben. Az értelem mérlegére figyelme- 
zés másfél évtizede ez. Az abszurd nyelv
ben megjeleníthető élményei, a nyelvi kísér
letezés konkrét költészet fele mutató alakja 
(Mókuskerék, Dal a lélek épségéről és a béka 
kékségéről, A Kenguru), fontossá lesz a hang
zás, alakot vált a vers is. Felszabadító az 
önállóság felismerése: „most szépen / keze
tek emlékét elengedem” (Április-világ van). 
A  cikázó férfi -  a fészeklakó asszony kettős 
képe megjelenik itt is -  de felbukkant már 
a Mózes Attila által szerkesztett, 4000 pél
dányban megjelent Ajtók című prózaantoló
giában is 1986-ban — ott Kinde Annamária 
írása: Zs. Vázlatok egy filmnovellához. Égi 
és földi hatalmak dicsőítése helyett ismer
kedik a törmelékszerű kulturális tradíció
val: az animizmus poétikája lenne? (Ebben 
a kötetben Láng Zsolttal, Dragomán Pállal, 
Molnár Vilmossal, Géczi A. Jánossal együtt 
jelentkezik.) Képi látása, tömörítő ereje 
erős, Palotás Dezsőnél, Darkó Istvánnál, 
Jancsó Noéminél tapasztalunk hasonlót.

Kert, sivatag, em berpár
A váradi újságíró, Szőke Mária Magdolna 

alakmásban ragadja meg azt, amit Kinde
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Annamária maga helyett itt hagyott, 
Szandra May: „figura, versből született asz- 
szony, aki ő volt, ő lett... ” És az életrajzzá 
lett poétika jegyében Kinde Annamária 
Szandra May verse a költő közérzetéről című 
versét közli (erdély.ma). Ha a szerzői szán
dékot nézem azonban, erről Kinde mint tu
datos szerző' egy Helikon-interjúban beszél 
a Szandra-versekre utalva: „Nem szerepjá
tékról van szó, ez inkább távolítással való 
közelítés. Egymást és önmagukat keresik 
ezek a figurák, harcolnak vagy megadják 
magukat a sorskönyvükbe vésett instruk
cióknak.” (Mohás Lívia egy, a Korunk ban 
megjelent írására utal: A kérlelhetetlen tör
vény -  Az ellentétről 1993/3).

A Szandra May-alakmás immár há
rom kötet címébe is kivetített, egyre ter
jedelmesebb egysége önálló fejezete e köl
tészetnek. Biblia Attila illusztrációival 
jelent meg a Mentor kiadónál a Szandra 
May kertje (2002). Átadja a szót a közvet
lenség a közvetettségnek, visszafordulha
tunk az első' kötethez, búcsút veszünk a 
verses naivitástól (a Szandra a hiúzoknak 
beszél például a tisztességes erdélyi iro
dalmi élet ideálképével való leszámolás). 
De a kötet nemcsak egy új hang (identitás) 
kipróbálása „Szandrát ha bántják, szenve
dek” (Szandra May felnő, választ s eltűnik), 
hanem szereplőállítás és történetlabirin
tus szerkesztése is. Tom Vanguard alakja 
a negyedfeles jambusban születik meg fu
rán -  a nő az örök kertben, várakozásban 
és Tom Vanguard az óceánon. Boka László 
méltatja a kötet nyomán Kindét a Látó 
2002. októberi számában: Vetített kép, il
lúzió” (Kinde Annamária: Szandra May 
kertje) címmel.

K özbevetés
És szimbólum születik, rózsavér-versek 

íródnak nó'rúl, születésről, megalázottság- 
ról, az otthontalanság tereiről. (Kötet ten
gelyét és címét is adják később, a Rózsavér- 
kötet 2009-ben az AB-ART kiadónál jelent 
meg — a válogatás Simon Judit munkája, a 
kötetet Demény Péter szerkesztette.) Már a 
Szandra May kertje is jelzi az elszörnyedést 
a magyarmentésnek álcázott kulturális 
biznisztől -  a balladák közé politikai szatí
rák gyűlnek, a múlt magánnyomorából va
ló megtisztulás költői elvonulásában mint
ha a várkapun betódult volna a csőcselék.

Nem lehet közöm
bösnek maradni. 
„Egymásban a közel 
s a távol lecsukva az 
angyal szemében” 
(’Vasárnap újratölt
ve). Mintha a vala
mikori garabonciás 
angyalköltögető éb
redne rá a káosz ter
mészetére. Demény 
Péter a saját nyelv 
törvényeinek tiszte
letben tartására int 
a Rózsavérhez írott 
utószóban, a versfor
ma jelentésének fel- 
és ismerését várja el 
a olvasótól (tizenhá
rom év alatt megje
lentetett öt kötet...).

Leánka régen szandramay
Az Egy másik arc (Mentor kiadó, 

Marosvásárhely, 2000) után a Kinde- 
kötetek sorában a Szandra May a sivatag
ban időrendben a negyedik (Mentor kiadó, 
2004). A nem szűnő rettegés ellenében a 
nevetés és kinevetés rabelais-i fegyvertá
rát alkalmazza. Magyarul szól -  egy ma
gyarnak vagy bárminek színezett, egyre 
apokaliptikusabbnak észlelt kisvilágban. 
Az egyén identitása-tisztulása mellett a 
csoport identitás-zavarodása jobban elő
tűnik. A formai bravúrok kerülésével és 
a már-már csökönyösen kedvelt paszkvil- 
lusformával él a szerző. Az persze csak 
retorikum, hogy „Se dallama se kelleme” 
(Angyalpoéta újévi verse)! Könnyedén kap
csolódik össze e világképben a legereden
dőbb naivság az utalások útvesztőjével, 
az arché a kereséssel. „És felébredtem is
ten tenyerén” (Babilon). Új téma a nyelvre 
csodálkozás, a jelentés-relativizmusnak, 
a nyelv tehetetlenségének felismerése. 
De szót felejtek (Szandra May első, szófe
lejtő verse a sivatagból). E nyelvélmény je
gyében a nyelvi demagógiának üzen ha
dat szlenges, hiteles halálversében, a 
Humortalan, laza címűben:

Lélek jön, testbe öltözik,
Tesz-vesz, nyilvánul általa,
Aztán a nagy űrbe kiszáll
És csöppet sem érdekli már

Isten, család, Haza.

Szandra May hangján a teljes függet
lenség szerelme -  a szabadságnak e kultu
sza a magányt hozza magával, ez a kötet 
logikája, „O, kit az átok még elért,/ koldus
lovag szeretetért” (Szandra May ötödik 
verse a sivatagból). Önvizsgálati költészet 
ez, ehhez ihletett ötlet volt a közvetettség. 
A lecsukott szemeden át látom. Kortárs 
Magyar női szerelmes líra című antológiá
ba (szerkesztette és a utószót írta Pálmai 
Nóra, Római Magyar Akadémia, 2004, 
Róma) két szonettje került be, egyik éppen 
a Babilon árnya kegyelemtörténet (azonos 
a Szandra May a sivatagban levővel).

A Mondhatatlan verskötet 2006-ban a 
nagyváradi Ady Társaság kiadásában lá
tott napvilágot, Szűcs László szerkesz

tette. A Szandra-figurát újabb helyzetek
be hozza. Szandralíz a csudában Lewis 
Carroll Alice Csodaországban című, im
már klasszikus, bizarr történetéből vett 
részekből indítja játékos hangú felnőtt-óvó 
szövegeit. Külön himnuszt szentel az ókori 
görög filozófia férfiszerepeinek, a vadász
nak, a földművesnek, a pásztornak: vala
mennyi a képzelet tavaszi leányát hordoz
za elméjében és énekében (Hármasoltár).

A Szandra May és Tom Vanguard igaz 
története ismét az én mélységeibe eresz
kedve szólaltat meg nemileg identifikálha
tó hangú képzeletszereplőket: narratívum 
és drámatöredék vagy tematikusán rende
zett líra ez: nézőpont kérdése. (A Mákvirág 
kiadónál Nagyváradon 2010-ben meg
jelent könyvet szintén pályatárs, Simon 
Judit szerkesztette.)

A Hóbanévadot a nagyváradi Riport 
kiadó jelentette meg 2011-ben, fülszöve
ge az emberi méltóság tiszteletét kéri -  
Szűcs László, a pályatárs szerkesztette. 
Dalszerűségben szorongás-motívumok.

A Húzódhatsz közelebb egy kötetben 
kettő. (A második a műtét utáni üzene
teké: A másik K. versei.) A kötet a me
tamorfózisok képzeletjátékával indul és 
ebben az eltévedés, otthonra lelés, a sze- 
retetvágy szemérmes metaforája a ven
dég ló, az utazás szokványos formái
val leszámol a versben gondolkodó. Az 
Anyaeltűnésben schilleri ballada („Az 
apa néz csak és motyog: /Jajistenem.”), 
Anyakirándulás a vígballada-párja. A 
Hány éves az agyam? összegző pillanata 
(„Maradtam. Elmaradtam. Lemaradtam. 
Szerepjátszottam.”). Új témákat is hoz: az 
Édes otthon szelíd leszámolás a techni
kai otthonsértők erkölcstelenségével, az 
Eurotransszonett pasticcio a magyar him
nuszra (a belső világok féltése, kivonulás 
a hazugság-közösségekből).

Sajátos szelídséggel növeszti fel vala
mikori poétai-poétikai ötleteit, tér visz- 
sza képekhez és megoldásokhoz, bont
ja sorozattá, telíti új versekkel körében 
más jelentéssel. Nem zárkózik be az álta
la teremtett terekbe, csak hangszíne vál
tozik a szerepkísérletekkel is: a jóságból 
és az elvárt -  sőt kopott -  szavak világá
ban az emberi tisztességből nem enged. 
Javíthatatlan reménykedés lakik költé
szete limbusaiban. Gazdagságát erőltetett 
stiláris nekibuzdulás és cafrangok nem 
terhelik. Mindig csak egy kicsit téve hoz
zá a meglevőhöz, csak kicsit véve vissza 
a már létezőből (vagy jelentéséből), „óva
tos”, fájdalmas következetességgel ír, kö
zelít. A feltárulkozás (a hiúzokban), a sors
csere közvetett beszéde (a Szandrákban), 
a rózsavér mint női mítosz és a kozmi
kus létérzékelés (a hómotívumban). Kinde 
Annamária sokszori újrakezdése, vissza
térő vershelyzetei vagy drámai sorai, sőt 
versbe rejtett narratívumai a több kötet
nyi nyelvi világot hosszasan alakították: 
immár megteremtették.

Utóirat: Demeter Zsuzsa: Tükröt tartani 
a démonok elé -  Beszélgetés Kinde Annamária 
költővel, újságíróval. XX. évf. 2009. 13. (531.) 
sz. E kolozsvári Helikon-interjúban mond
ta Kinde Annamária: „Fontosnak tartom, 
hogy az ember értse, mi történik vele, kö
rülötte. A költészet pedig a szabadság te
rülete, bár nyilván ez is viszonylagos.”
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CHARLES BUKOWSKI 

E gyedül m in den kivel
(Alone With Everybody)

a csontot hús borítja 
aztán beoltják értelemmel 
és néhanapján 
lelket is ültetnek belé 
és az asszonyok vázákat 
törnek szét a falon 
és a férfiak túl sokat 
isznak
és senki nem találja meg 
az igazit 
de egyik ágyból 
a másikba 
ugorva
mégis folyton keresik, 
hús borítja a csontot 
de a húsnak több kell 
nem csak 
hús.
semmi 
esélyünk: 
mindegyikünk 
saját sorsának 
foglya.
soha senki nem 
találja meg az igazit.

a város szeméttelepei megtelnek 
a roncstelepek megtelnek 
a diliházak megtelnek 
a kórházak megtelnek 
a temetők megtelnek

semmi egyéb nem 
telik meg.

Egy ú jabb  n ap
(Another day)

kutya rosszkedved van és bemész
egy étterembe enni.
leülsz egy asztalhoz.
a pincérnő rádmosolyog.
kövér, a segge is óriási.
sugárzik belőle a kedvesség és a rokonszenv.
élj együtt vele pár hónapot, és megtudod, mi az igazi gyötrelem.
mondjuk, 15 százalék jattot adsz neki.
pulykás szendvicset és sört rendelsz.
a szomszédos asztalnál ülő férfinek
vizenyős kék szeme van,
s a feje akár egy elefánté.
egy másik asztalnál 3
ökölnyi fejű és hosszú
nyakú férfi ül,
mint valami struccok.
parcellázásról beszélnek, kiabálva.
miért kellett nekem ide betérnem

Henry Charles Bukowski: író, költő, 1920 
Andernach — 1994 San Pedro. Los Angelesben nó'tt fel, 
szegénysorban. Hosszas sodródás után élete nagy ré
szét San Pedróban töltötte. Elsó' novellája huszonnégy 
éves korában jelent meg. Verseket csak harmincöt éve
sen kezdett közölni. Több ezer költeményt, több száz 
novellát és hat regényt jegyez; több mint ötven könyve 
jelent meg nyomtatásban.

mikor ilyen kutya rosszkedvem van? 
aztán a pincérnő kihozza a szendvicset 
és megkérdi, hogy rendelek-e még 
valamit
és te annyit válaszolsz, hogy köszönöm, 
nem.
aztán a hátad mögött valaki elkacagja magát, 
csikorgó nevetés, mintha homokkal és 
üvegtörmelékkel lenne teli.
nekilátsz a szendvicsednek.

ez is valami, 
jelentéktelen, bonyolult, 
értelmes cselekedet, 
akárcsak popslágert írni 
amitől bőg 
a 14 éves.
rendelsz még egy sört. 
úristen, nézd csak azt az ürgét 
a karja csaknem a térdét verdesi és ő 
fütyörészik.
de hát lassan indulni kell. 
kérni a számlát, 
jattot adni.
odamenni a pénztárhoz, 
fizetni.
elvenni egy fogpiszkálót. 
kimenni az ajtón, 
a kocsid ott van, ahol hagytad, 
a 3 struccfejű 
és struccnyakú pasas beül 
egy autóba.
mindegyikük szájában egy-egy fogpiszkáló
és ezúttal a nőkről beszélgetnek.
elsőnek hajtanak el
sebesen hajtanak el.
biztos különbek nálam.
elviselhetetlen a hőség.
első fokú szmogriadó.
az összes madár és növény elpusztult,
vagy döglődik.
beindítod az autót.

A felejthetetlen mosoly
(A Smile To Remember)
aranyhalakat tartottunk és ott úszkáltak körbe-körbe 
az asztalon egy tálban, ahol súlyos függönyök takarták

a panoráma-ablakot és 
anyám, aki, csakhogy felvidítson minket, 
mindig mosolygott; „légy boldog, Henry!” mondta 
és igaza volt, inkább legyen boldog az ember, ha teheti, 
de apánk folyamatosan vert minket, hetente többször is, 
miközben szinte szétvetette a düh mintegy 6,2 láb magas testét 
mert nem bírta felfogni, mi emészti belülről.

szegény, féleszű anyám,
boldog akart lenni, miközben hetente kétszer-háromszor megverték, 
s mindvégig biztatott engem: „Mosolyogj, Henry! 
miért nem mosolyogsz soha?”

és ilyenkor elmosolyodott, hogy megmutassa, hogyan kell, 
a legszomorúbb mosollyal, amit valaha láttam

egyik nap az öt aranyhal mind megdöglött, 
nyitott szemmel, felfordulva lebegtek a vízen, 
és amikor apám hazajött, odadobta őket a macskának, 
a konyhacsempére, és mi néztük, ahogy anyánk 
mosolyog.

GÁLL ATTILA fordításai
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SZŐCS ISTVÁN

K éptelen jegyzetek
A m űkedvelés 
előnyei

Ha a Cang-Lang vize tiszta 
Megmoshatom sipkám rojtját!
Ha a Cang-Lang vize piszkos 
Megmoshatom — a lábamat!

(Kelet-belsőázsiai népdal)

Eisenhower tábornok, a második vi
lágháború végén a nyugati front győz
tes főparancsnoka, majd egy időben az 
Egyesült Államok elnöke egy ízben na
gyon fontos megállapítást tett közzé: 
„Két olyan terület van, ahol a műkedvelő 
gyakran ráverhet a hivatalosra: az egyik 
a kokottéria, a másik a hadvezetés!”

Ez nyilván igaz is, ha ekkora nagyság 
mondja; sajnos azonban kiegészíthető: a 
történetírás, a régészet és itt-ott még ko
molyabb tudományok is valósággal hát- 
borzongató eseteket tudnak felmutatni. 
Sőt, előfordulhat, hogy ez rendszeressé 
is válik; persze, csak „itt-ott”... Gyakran 
idéztem Varga Géza történészt, íráskuta
tót: „Ha egy nemzetnek nagy történelme 
van, és kicsi történészei: a történettudo
mány műkedvelők kezére jut.”

Megint rá kell hivatkoznom, mert a 
múltkoriban emlegettem Szotyori Nagy 
Jánost, mint az utóbbi évszázad legér
dekesebb — és legeredetibb — műkedve
lő történészét és nyelvészét, — egyszerű, 
gazdálkodó falusi értelmiségi, maga is 
nyomatékosan fel-felhívta az olvasó fi
gyelmét szakmán kívüli voltára. A széke
lyek története (1902) című, különben na
gyon egyenetlen könyvében valaha a 
világtörténelmet kialakító néptípusok — 
etnikumtípusok három csoportjáról szól: 
fekete, vörös és fehér etnikumokról, meg
jegyezve, hogy a mágiának is ez a három 
fő-, illetve alapszíne.

Ezek a népcsoportok nemcsak öltözet
darabjaik — pl. szűr (bunda, köpeny, pa
lást) és fejfedőik (süveg, kalap, sisak stb.), 
valamint jelvényeik, zászlaik színei sze
rint különböztek, hanem mindenek előtt 
harcmodoruk, taktikai szokásaik szerint, 
amelyeket viszont címerállataik (totem
állatok?) mint viselkedési kódok ábrázol
tak. A fekete népek címerállatai ragadozó 
madarak, rendszerint sasfélék, hasonlók. 
Ennek megfelelően harcmodoruk a laza 
követés, kerülgetés, hirtelen lecsapás és 
villámgyors visszavonulás; legjellegzete
sebb fegyverük az íj. (A jellegzetes pusz
tai lovasnomád taktika.) A fehérek jelkép- 
és „jellemállata” a medve vagy a farkas. 
Gyalog harcolnak, az állásharcot kedve
lik, szervezett tömegben, lásd pl. falanx, 
légió, „falka”... ütő-, hajító-, szúró-fegyve
reket használnak, lásd germánok, (a név 
jelentése is „fehér ember”) rómaiak. A vö
rösek címere az oroszlán (egyes keleti vál
tozatokban a sárkány), könnyű páncélza
tot viselnek, főfegyverük a kard (szablya), 
harcmodoruk az oroszláné, a nagy erő

összpontosítással járó lerohanás, egyet
len masszív döntő roham. (Pl. a régi ma
gyar királyi-nemesi seregek harcmodora: 
utolsó nagy, tragikus demonstráció a 
mohácsi csata.)

Szemléletes összehasonlítása a szé
kelyek (fekete magyarok) és a csángók 
megkülönböztetése: a székelyek feke
te kucsmát viselnek, a csángók fehéret. 
A csángók még fekete juhot sem szíve
sen tartottak. A székely társadalom erő
sen patriarchális, a csángóknál jellemző 
a matriarchátusi családszervezés. (Ez ne 
okozzon félreértést: annak idején Imreh 
István történész azzal utasította el ezt a 
minősítést, hogy a csángók történelmük 
során gyakran bizonyultak harciasok
nak, jó katonáknak. Ehhez elég annyit 
tudni, hogy az ókori Spártában volt a leg- 
kifejezettebb nőuralom a világnak ezen a 
tájékán, ugyanakkor a spártaiak voltak a 
legharciasabb, legmartiálisabb népség!)

Szotyori-Nagy igen sok nyelvi példá
val és nyelvészeti fejtegetéssel egészíti 
ki rendszerét, ennek ismertetésére nincs 
terünk. Viszont, fontos számon tarta
ni még egy-két mozzanatot: létezik még 
más jellegű megkülönböztetés is fekete
fehér szerkezetben, pl. adózó és adómen
tes szabad földek, esetleg lakosok stb., de 
az nem ide tartozik. Az sem fér kereteink 
közé, hogy a vörös alapon fehér vagy fe
kete alapon vörös népségekről külön be
széljünk.

Máté László: Jani

Az Árpádok és kísérő nemeseik vörös
fehérek voltak, ezt árulják el a gyakori 
oroszlánábrázolások, másrészt az uralmi 
központok „fehér” nevei, Székesfehérvár, 
Gyulafehérvár, a dunántúli s az erdélyi 
Fehér megyék nevei; folyónevek. Fehér
vagy Fekete- Körös, Fekete ügy, a part
jaikon élő etnikumot jelzik. Lásd még 
Veresegyháza, Feketevíz stb. A kilence
dik századi nyugati források is szólnak 
Fekete Magyarországról: a mai Észak- 
Kelet Magyarországon, Észak-Erdélyben 
és Észak-Moldovában terült el. A „jász” 
tartalmú helynevek (jász; gyász; fekete) 
itt-ott még az emléküket őrzik.* A hivata
los történelem nem tárgyal róluk.

Az viszont nem igaz, hogy e három 
„szín-etnikum” valamelyikét hősiesebb, 
„vitézebb” egyének alkották volna, mint 
a többit. Legfennebb arról volt szó, hogy 
egyes népcsoportok gazdálkodásuk mód
ja, településszerkezetük, életformájuk mi
att könnyebben vagy gyakrabban voltak 
mozgósíthatóak. Pl. a székelyek első hi
vatalos, királyi okiratban történő szerep
lése így szól: „A gaz besenyők és hitvány 
székelyek (az ellenség elől) seb nélkül a 
király sátoráig futottak.” Ezt többen úgy 
magyarázták, mint a pusztai harcmodor
ra jellemző, cselből való színlelt megfuta- 
modást. (Ez máshol később szóról szóra 
ugyanígy megismétlődik!) Holott a vértes 
ellenség elől valóban menekültek, a tá
madókat végül is nem ők, hanem a király 
vértesei verik vissza. A magyar királyság 
hadi zászlai és harci lobogói vörös-fehér 
csíkosak voltak, olykor tiszta vörösek. A 
háromszínű piros-fehér-zöld lobogót csak 
későn, 1611.-ben vezetik be, II. Mátyás 
alatt, de csak a királyi lovasság számára! 
Ám érdekes, hogy amíg nemzeti zászló
ként csak a XVIII. század végén kerül be 
a nemzeti kegytárgyak közé s tisztelete 
akkor válik általánossá, addig díszítmé
nyeken, pecsétzsinórként, tetőcserépként 
már több száz évvel annak előtte is hasz
nálatos. A pecsétzsinórok zöldje gyakran 
kék szállal van vegyítve, a növények leve
leinek meg egyik fele zöld, a másik kék, 
sok díszítményen.

Létezett Szotyori három színén túl még 
egy „szín-etnikum”: a kék kendek; nyomu
kat őrzik olyan helynevek, mint Nagy- 
és Kiskend, Kendilóna, Szarvaskend 
stb., földrajzi nevek sajátos vonula
tán fedezhetők fel a délkeletről észak
nyugatra nyúló vonalon, Kökös (talán 
a Küküllő is), Kékes, majd Kékes tető, 
a Mátrában, majd a Hont megyei Kékkő 
stb. Határőröknek tarthatnánk őket, ha 
— de nem a határvidékeken laktak. Talán 
rájuk utal az erdélyi Mezőségen a Szék 
község (valaha város) férfilakosságának 
jellegzetes világoskék zakója is?

S hogy nem valami délibábos álom- 
kergetés, ámokfutó hőzöngés — aho
gyan a hivatalos nyelvészet és történet- 
írás rá szokott pirítani a műkedvelőre 
(ha az étlapon kívüli fogásokról próbál
nak érdeklődni), azt szemlélteti az a 
tény, hogy a legkatedrahűbb, leginkább 
ausztrokonform tudós, Kiss Lajos Földrajzi 
nevek etimológiai szótárában is esik szó ró
luk! Mert a helyzet az, hogy a hivatalos 
tudományosság elítéli még az érdeklődést 
is, ha az „céhen kívüli fogantatású!” Több 
mint száztíz éves a műkedvelő Szotyori- 
Nagy János meglátása, de történész, nyel
vész érdemben nem foglalkozott sem a 
megerősítésével, sem a cáfolatával...

Ha meggondoljuk, hogy a hivatalos 
nyelvészet és történetírás alapjait mű
kedvelők fektették le: csillagászok, orvo
sok, papköltők, jogászok — Ilf és Petrovig 
jutunk, aki figyelmeztet, hogy az autót 
gyalogosok találták fel, akkor bátran el 
kell szavalnunk: Tiszteljétek a ... a mű
kedvelőket!

* Lásd még erre vonatkozólag Fischer A ntal 
Károly műveit, ném etül is.
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DARÓCZI JAKAB 
Felfedezők

Nácival toleranciáról 
zsidókat terelve 
auschwitzi kettes kemence 
ciánbűzös gázkamrájába?

Érdeklődjek családodról 
ősöm sírját takarítva 
városi temetó'ben 
egy mauzóleum árnyékában?

Nem akarok aludni, 
de ébren lenni sem.
Lebegni szeretnék 
valahol a sötétben.
Nem öntudatlanul,
de nem is teljesen tudatomnál.
Nem létező' helyeket akarok látni.
Világot, ahol nyugaton kelnek a madarak, 
és keleten nyugszanak az emlősök.
A Nap meg csak áll, 
tizenkét óránál, 
hajnali négykor.
Egyszer csak lezuhan.
Gombafelhő, sugárzás
(alfa, béta, gamma, kinek mi tetszik),
gyilkos hamu, fertőző virág...
és az egészet mutatja a TV.
A halál szórakozás lesz, 
a szórakozás haláli.
Beszippant a készülék.
Már nem otthon ülsz a kényelmes kanapén, 
a gombafelhőn állsz.
De csak egy pillanatig.
Utána itt lebegsz majd a sötétben 
velem,
s együtt látogatunk majd meg 
furcsa, új világokat.

Beszélgessünk
Beszélgessünk/
Mégis kivel és miről?

Pappal szexről
ministráns fiúkat molesztálva 
neogótikus templom 
korhadó gyóntatószékében?

Apácával szerelemről 
pornót nézve 
rideg zárda 
középkori falai közti

Alkoholistával önmegtartóztatásról 
bort vedelve 
sörpárás kocsmában 
szesz marta bárpult melletti

Nimfománnal cölibátusról 
egymást kielégítve 
lepukkant motelszoba 
spermafoltos ágyában1

Számítógépfüggővel szociális életről 
Facebookon chatelve 
pizzás dobozok beborított 
kólás üvegek uralta lakásban1

Munkamániással szabadidőről 
határidős munkát csinálva 
üvegfalú felhőkarcoló 
kockairodák lepte helyiségében1

Vagy velem akarsz beszélgetni1 
Személyesen1 
Kettesben1
Mással nem törődve?

Megkérdezed, hogy vagyok 
pádon ülve 
decemberi nappalon 
szeles folyóparton?

Kérdezzelek munkádról 
hajléktalan mellett ülve 
koszos sikátor 
hideg betonján?

Vagy egyszerűen beszélgessünk 
mondatokat egymásban fűzve 
csillagos égbolt alatt 
hegyi mezőn?

Beszéljünk nagy gondolatokról 
tányérokat mosogatva 
százemeletes szálloda 
földalatti konyháján?

Beszéljünk önmegvalósításról 
tanár-diktálta anyagot magolva 
bontásra érett kollégium 
repedt-ablakú szobájában?

Beszéljünk kultúráról 
Való Világot nézve 
Blikkek borította 
giccs kanapén?

Ars poeticáról 
requiemre táncolva 
ablaktalan szobában 
szentjánosbogár fényénél?

Bocsáss meg, de nem, 
most nem akarok.

Üzenet
fekszem a sötétben 
csukott szemmel, 
várok.
várom, hogy zörrenjen a telefon,
jelezze, új üzenetet kaptam.
akkor felveszem.
elolvasom, amit írtál.
te már látod, hogy láttam.
rápillantok a nevedet jelző vastag betűkre.
írni kezdek.
elküldöm.
megvárom, hogy kiírja:
„látva”.
leteszem a telefont, 
fekszem a sötétben 
csukott szemmel, 
várok.

Kommunistával magántulajdonról Vagy kérdezzem, hogy vagy
marháját védő parasztot verve kávézgatva
orosz kis falu melletti mező dohányfüstös kávézó
jeges szelében állva? klausztrofóbiát keltő tetőterében?

Daróczi Jakab: 1997-ben született Nagyváradon. A debreceni Fazekas Mihály 
Gimnázium diákja.
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BRÉDA FERENC 
Bab és Babér
(folytatás előző számunkból)

Megfordult tehát a kocka.
A Kő-Kocka.
Tótágast állt a világ.
Az élesszemű Vadász vak Vaddá vált.
Amolyan vak Vakonddá.

Az aktívból passzív, a pozitívból nega
tív, a homorúból domború, a Jinből Jang, 
a Jangból meg Jin lett.

Eddig abban a kerge hitben ringattam 
magam, hogy én vezetem a Költőt a lel
ki lebegés kikötője, Babadag avagy az égi 
Bagdad felé.

De valójában ez csak a hübrisz hőbörgé- 
se, a gőg gőze, az én éneke, a daliáskodás 
dala volt...

Most meg kiderült, hogy O vezetett va
lójában a Sír felé engem.

Én lennék Ő?...
Avagy inkább fordítva?...
Ha már úgymond vagyok...
Ez volt az első megvilágosodásom.

*

Amelyet hamarosan egyebek követtek.
Kisvártatva az időközben már lehet, 

hogy többes szám első személyűvé sok
szorozódó Költő valami titokzatos, belső 
indíttatástól vezéreltetve a két domb kö
zül kiválasztotta az egyiket.

Egy aprócska, szétszórtan heverő szik
ladarabokkal borított, viperás emelkedőn 
haladtunk fölfelé.

Hajthatatlanul szigorú vezetőmtől egy 
lélegzetvételnyi pihenőt ki tudtam vala
hogy könyörögni, s közben fölhúztam min
den eshetőségre a keménytalpú, kincstá
ri, viperapajzs-bakancsokat.

A sűrű erdővel borított dombunk lábá
nál mesebeli utacska kanyargóit az alj
ban a pinuszfenyők sátor-árnyékába rej- 
tőzötten.

S furamód azonnyomban, ahogy rátet
tük lábunkat a döngölt kavicsú útra, egy 
emberalakú manót láttunk felénk igye
kezni.

A jóindulatúnak kinéző teremtmény 
egy rőzsével megrakott kis szekeret hú
zott maga után.

Na, ezt a szegényembert a Jószerencse 
szele küldte az utunkba vezetőnek, gon
doltam, minthogy három kilométeres kör
zetben nyoma sem volt emberfiának.

Kérdjük a Domb Urától, hogy, szálem 
álejkum, mi a Sírt keressük, s hogy szé
les e vidéken van-e itt ilyes valami.

Azt mondja az imám, jó helyen járunk, 
itt, ahol még madár sem jár, s szeren
csénk van, hogy öregapánknak szólítot
tuk.

Hozzácsatlakozván elindulánk mind
hárman a hegyet körülölelő, valamer
re vezető úton, s illedelmes tisztelettel, 
jámborul követtük az Öreget. Nem szó

lunk semmit, pontosabban meg sem mer
tünk mukkanni.

Megyünk-megyünk-mendegélünk.
Felülről belátunk Babadagra.
A minaret környékén mintha valami 

mikrofonpróbaféle zizegne.

Egy váratlan pillanatban az épp ak
tuális s legfrissebb idegenvezetőnk meg
állt egy, a rengetegbe fölvezető, meredek 
csapás előtt, amely beleveszett a fölfele 
ívelő ezüst-erdő homályába, és aszonta: 
Járjatok szerencsével.

S mire szétnézünk volna, a folklór- 
kincsbéli rőzsésszekér s annak nemkü
lönben varázsmesébe illő igavonója már jó 
messzecske vót tőlünk, faképnél hagyott 
s ilymód újfent megszeppent vándoroktól, 
akik nem tudták, hogy most megint pon
tosan mitévők is legyenek.

Aszongya erre nekem a Költő, gyere, 
induljunk el fölfele ezen az ösvényen.

Mondom én a Költőnek: dehogy indul
junk, hisz emberünk nem mondta, hogy 
erre lenne a Sír.

-  Gyere, mert itt van, érzem... -  szólt 
bíztatóan a Költő, fölvállalván a Hegy 
Nagy Öregének a mindenttudásban gya
korta rizikós szerepkörét.

Mondom, nem mejek-én-se’ova, me’ meg- 
vajunk-mi-bolondú’-va, nincs-itt semmiféle- 
Sír, mi vagyunk mi, Isten bolondjai?...

Ámde Költőnk nem törődött sokat ki
csinyhitű tamáskodásaimmal, s már 
neki is vágott vitézül a csalitnak hegy
re föl.

Minthogy egyedül maradtam volt alant 
a rögös út kellős közepén, a helyzet így 
még kilátástalanabbnak tetszett hirte
lenjében számomra, s nulla nullisszimusz 
meggyőződéssel, de mégis a már-már el
tűnő Költő után iramodtam az erdei ös
vény kapaszkodóján néhány becsületes, 
erdélyi káromkodás sűrű és lihegő kísé
retében.

Na, megállj, gondoltam, megállj, te 
Költő, ha te-tucc, há’ én-is-tudok...

S aztán végtére igazad is van: hát nem 
azétt jöttük idáig oly messziről, hogy 
megfutamodjunk, s hogy most, az utolsó 
percben visszaforduljunk!...

De vajon mikor érünk majd Oda?...
Estére?... Reggelre?... S hogyan?...

Kőmíves Kelemenekként?...
Hogy amit raktunk estig, leomoljék 

reggélre?...
De ecce’, ecce’ csak-odaérünk mi vala

hova!...

Valamikorra.
Hogy mikor?...
Nem számít!
Hogy hova?...
Nem számít!
Hát akkor... előre!
Előre, bámészkodók!...

Mindazonáltal e pillanatnyi, látszóla
gos magam-megemberelésemet követően 
is hős Útikalauzom emberfölötti elhiva
tottságát illetően a rút kétely mérges fér
ge fúrta-rágta folyton az oldalam minden 
izzadságos lépés megtételekor e fránya, s 
számunkra valószínűleg a sámáni világ
fát (vagy a családfai fölmenőeket) is meg
személyesítő, nyaktörő Dombon.

Mert lehetetlen, felhőkergető ámok- 
futó mindmegannyi költő, tudjuk, a leg
lehetetlenebb képtelenségeket hajkurá- 
szó sült- és futóbolond velemmel együtt 
mindahány...

Mindhiába magyarázgattam én ne
ki, hogy mi megbolondultunk mind a 
ketten, mert délelőtt tizenegy órákkor 
Dobrudzsában egy ismeretlen dombon 
fölfele ügetünk negyven fokban árkon- 
bokron keresztül, s még azt sem tudjuk, 
hogy hova...

Bárgyú okvetetlenkedéseimre és kis
hitű tamáskodásaimra ügyet sem vetve, 
a Költő hajthatatlan maradt, és jókora 
termete segédletének révén mind föl
jebb és följebb kapaszkodott a számunk
ra golgotái dimenziókra domboruló vi
lágdombon.

A Költő néha-néha fürkészően megállt, 
bevárt.

De aztán csökönyösen folytatta tovább, 
s ezenmód mind magasabbra s magasabb
ra hágatott föl bennünket Jákob lajtorjá
jának e földrajzi s topológiailag is térgör
bült, beavatási fokain.

Egyszer csak egy fiatal pár tűnik vá
ratlanul elibénk, amint épp lefele igye
keznek sietősen az ösvényünkön.

Na, ezeket is az Úristen küldte elibénk, 
O, kit errefele Allahnak nevez a nép.

Kérdjük a Sírt.

Azt mondják, jó úton járunk, de na
gyon messze van.

Kérdjük, mily messze, azt mondják, 
nyolc óra járás.

Hű, állunk meg immár mindketten.
Még a Költő-Próféta rendíthetetlen hi

te is hirtelen meginogni látszott.

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

Én már föllélegezve föl is szusszanok, 
hogy szerencsére, hátha mos’má’ vége 
szakad végre-valahára e kínos Canossa- 
járásomnak.

Ám a Költő újfent megemberelte ma
gát, minthogy valószínűleg eszébe jut
hatott, hogy errefele e válaszok jócskán 
beugratósak, s következésképp tántorít- 
hatatlanul folytatta útját, s eme elszánt
sággal engem is arra kényszerített, hogy 
megacélozzam mindinkább roggyadozó 
lépteim.

Nagy sóhajtással fölkészültem tehát 
én is nolensz-volensz egy nyolc órás eről
tetett menetre.

Oda is hagytuk a fiatal párt, akik már 
alig látszottak az ösvény tövében, ami
kor a legény visszakiáltott a magasba ne
künk:

— Jó úton jártok, hamarosan meglátjá
tok...

És hozzá tette:
-  De van-e nálatok zsineg?
Kétségbeesetten egymásra néztünk a

Költővel.
Ezek még azt hiszik, hogy valami ön

gyilkos-jelöltek vagyunk, s föl akar
juk akasztani kölcsönösen egymást 
egyidőben valamelyik fára, s azért búj
tunk ide el, lehet, mert a szultánok is se
lyemzsinórt küldtek azoknak, akik e ke
gyet megérdemelték.

Mondjuk, hogy zsinórunk nincs, de mi
nek is kéne az nekünk.

Jó a sál is, jön a válasz.
Ezek tényleg azt hiszik, hogy föl akar

juk akasztani magunkat szimultán.
Mondjuk, hogy sál sincs.
Hát akkor mért jöttünk ide, kérdi a le

gény.
Mi meg, mint a hülyegyerekek elismé

teljük a már ki tudja hányadszorra ki
ejtett mágikus mondatot, hogy mi meg 
akarjuk találni a Sírt.

Ejnye-bejnye -  mondja a legény -  azt 
nem lehet, ha nincs nálunk valamilyen 
pántlika, de lehet, melltartó, vagy bugyi 
is -  teszi ő hozzá a legnagyobb ámula
tunkra.

Melltartó sajnos nincs, s bugyi is csak 
az van, ami rajtunk, tesszük hozzá ne
vetve, de a fiú arcát figyelve láttuk, hogy 
nem beszélünk helyénvalóan.

A lényeg az, folytatta útbaigazítónk, 
hogy legyen nálatok bármi, egy darab 
akármilyen rongy vagy zsebkendő vagy 
más efféle ruhadarab-féleség.

Nahát, ez elég talányos, hogy minek 
is szükségeltetik számunkra egy ilyen 
újabb varázseszköz, dehát, ha ez volt a 
helybeli őrség használati utasítása, hát 
nem volt egyebet mit tennünk, mint elfo
gadni a rituális szabályzatot.

Pontosítást is kértünk: műanyagból is 
lehet ez a sál?...

Abból is lehet, érkezett a lenti válasz, 
s mi a Költővel le is vontuk a következ
tetést, hogy itt mégis valami akasztás
ról lehet szó, s kezdtük is fogni a fejünket

képzeletben, hogy milyen antik vagy kö
zépkori tér-idő-utazásba keveredtünk mi 
bele, hogy mily metafizikai, szcifibe il
lő, multidimenzionális létezés-hurok szo
rul mindinkább a vastag, kálvinista nya
kunk köré...

Itt vagy minket akasztanak föl, vagy 
mi kell fölakasszuk magunkat, avagy... 
egy akasztáson aszisztálunk ezek szerint 
minimum, mint a középkorban, de ezen 
ezoterikus fölfüggesztődést a jelek sze
rint semmiképpen sem ússzuk meg szá
razon, gondoltam én rémülten.

Avagy miként a Tarot-kártya Akasztott 
figurája, fejjel lefele fogunk csüngni-lóg- 
ni logikusan valamelyik böcsületes kőris
fán.

Szóval a helyzet eléggé aggasztónak 
ígérkezett.

Ámde a Költő a már beidegződött 
misztikus lelkesedése és lírai ihlete ál
tal s esetleg talán a Hely mindmáig élő 
Szelleme által is vezettetve ruganyos lép
tekkel folytatta a földrajzi előrelépés ká- 
nikulaian rögös és meredek útját, megkö
szönvén az immár alattunk található, de 
az imént még épp fölöttünk lévő vegetális, 
botanikai Kapuőrnek a beavatódásunk 
céljából fölöttébb értékes útmutatást.

Én is lassacskán belelendültem a szel
lem-földrajzi uborkafa-mászás izzasztó, 
lelki s főként fizikai munkásságába.

S a változatlanul merész továbbindu- 
lásunkat közvetlenül követően még egy 
utolsó pontosítást kiáltott vissza szá
munkra a legutolsó Beavató-mesterünk, 
a dombról lecancukázó, titokzatos legény: 
Ne féljetek fiúk, öt perc!...

De még annyi sem volt.
Tudniillik a Költő minden, fölfele tartó 

lépésénél változott a táj.
Mint egy szürrealista Bunuel-filmben.
S az első, akár véletlennek is minősít

hető csodajel egy, az ösvényünket szegé
lyező bokorágra kötött, piros rongydarab 
volt.

Aszongya nevetve a Költő, hátraszól
ván a lihegő mesélőnek: Hát nézd csak, 
mi ez, ezek itt megkötötték a bokrokat, 
mint Kalotaszegen a lányok a legényeket. 
Ejsze inkább minket, gondoltam, de jobb
nak láttam meg se mukkanni.

Ám
a

kör
nyezet

minden
l é p é s s e l

följebb
s

előrébb
haladván

mindinkább
panoramikusabbá

t á g u l t

és már nemcsak 
az első bokron volt 

a piros rongy, 
hanem mind sűrűbben,

immár
minden bokron, 

sőt
minden fán

és
minden magasságban 
is kezdtek kivirulni

a
mindenfajta színben 

pompázó, különböző szalagok, 
zsinórok,

a többszörösen megbogzott, intim vagy 
közönséges ruhadarab-részek.

S mindez egy esztétikailag átütő, sokk
hatást kiváltó egyvelegben.

Amelynek organikus hullámhosszain 
a teremtő Természet földíszítődött az em
beri pszichét tárgyiasító elemek mérhe
tetlen sokaságával.

A humánum itt, e rendkívüli Helyen 
újra összeforrt a Vadonnal, emez pedig el 
is fogadta ezt az újfent megreformált s új
ra megerősített, paradigmatikusan para
dicsomi frigyet.

A nagylelkű Ósbozót pedig korántsem 
tiltakozott.

Ám az ember is nagyon zöld és bió- 
ökológikus volt, hisz a számtalan, tarka
barka, színes szalag, rongy, sál, alsó- és 
fölsőnemű, amelyet ráadásul még külön
böző méretű és számú göbök is díszítet
tek, nemhogy elrontották volna, hanem 
egyenesen fölmagasztosították a minket 
körbe ölelő Csodakert nagyszerűségét s 
pszicho-kémiai vagy akár egyenesen má
gikusnak is minősíthető kiválóságát.

Az Erdőnek nem volt ellenére eme 
civilizatorikus megdicsőíttetés, minthogy 
az összes fölső vagy alsó ágakra kötött, 
polikróm textília önnön színességében 
oly tiszta tündöklésben ragyogott a ren
geteget átsugárzó fényben, mintha vala
mennyi kötést éppen ma szerelte volna 
föl egy rock-együttes színpadát fölhúzó 
szerelőcsapat.

Az időjárási viszontagságok látszólag a 
színeknek sehogy sem ártottak.

Lehet, hogy a fák etilén-termelése tisz
tította ki és nyomatékosította ennyire 
élénkké a színeket, ám kétségtelen, hogy 
a környezetet megdobó szövetdarabokon 
semmiféle feketélő, gombásodási nyom 
avagy légköri portól származó elmocsko- 
lódás nyomait sem lehetett fölfedezni.

Valószínűleg, minden szalagot, zsinórt, 
satöbbit átlényegített és dezinfektált a 
fák s a növények tüneményes tündére, az 
Erdő-Mezők s a Tündérek Királynője, aki 
megtisztította az egykori tulajdonosok 
ruhadarabjait mindattól a szentimentális 
szennytől, amit az illető ruhadarabok va
lamikor is hordoztak.

A Rengeteg röntgenje és szkennerje el
pusztítja a bacchanáliák baktériumait, a 
vérengző indulatoskodások vírusait, az 
agóniába forduló gonoszság gonorrheáit, 
a Rossz realisztikus rovásírását és prog
ramjait.

Ahova kerültünk, az az üde Üdv és a 
bérmentes Béke hona volt: egyfajta szer-
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vességi egybeolvadás az ember s ennek 
környezete között.

Ahogy mind beljebb haladtunk a mo
numentálisán erdei színkavalkádban, 
s ahogy már a fejünk fölött tizenöt mé
ter magasságban is azúrkék, narancs- 
sárga, rózsaszín, fehér, fűzöld, ciklámen 
és vérvörös kötések hirdették a testi-lel
ki megtisztulás gyakorlati igazságát s 
sámánisztikus megvalósulását, okvetet- 
lenül fölmerültek bennünk az indián te
metők s a szibériai tundra temetkezési 
helyeinek riportfilmekből látott emlék
kockái.

S ekkor, mind mélyebbre hatolván a 
meglehetősen nagy kiterjedésű szakrális 
térben, lassan-lassan a Költó'ben és ben
nem is mint naív tanítványában is mind
inkább kezdett megizmosodni a revelatív, 
önmegvilágosító fölismerés, hogy: Igen, 
megtaláltuk a Sírt, lehet...

S az ezen hermetikusan humano- 
vegetalizált labirintusba tévedt két 
Candide kénytelen volt megállapítani ön
magában s szemkontaktus révén közösen 
is, hogy mi most nem akármilyen helyen 
vagyunk, s hogy ezek a pillanatok az el
következendő' életünket és életvitelünket 
majd alapvetó'en egyszer s mindenkorra 
meghatározzák.

Mert van a Rózsa s van a Kereszt, s 
van a Kanál és van a Villa, és van ez is, 
amibe most mi, mert nagyon akartuk, 
beavatódtunk.

Az ó'sközösségi dzsungel fölcicomázott 
közepére érve egy tisztáson találtuk ma
gunkat, amelynek balnyugati oldalán 
egy háromszögűre metszett és öntöttvas 
korláttal védett mészkőre lettünk figyel
mesek.

A korláton annyi csomózott, megbogzott 
színes fonal és ruhadarab-szövet helyez
kedett el, hogy oda már semmit sem lehe
tett rákötni.

A prizma alakú kövön pedig ez állt tö
rökül, ám latin karrakterrel:

Él
Báb,

vagyis a Pásztor, az Apa, az Apu avagy 
a Kapu.

Mi voltunk tehát a Jó Juhok ebben a 
vegetális Akolbán, 0  meg a Bács önma
gunkhoz.

A K öltő  fö lte k in te tt .

Az ég kék köre teljesen kerek volt, 
s arra a háromszögű Kőre támaszko
dott, amely kinyilatkoztatta, hogy ki is a 
Közvetítő, a Követ, a Költő, a Vezető s a 
Kapu más világok felé.

Egymásra néztünk a Költővel.
Tudtuk, hogy mi ide, e Kő mellé nem 

kötünk semmit.
Körül-belül öt percet tisztultunk tisz

teletteljesen ezen a tisztáson, ahová tisz
tünk volt eljönni.

V ég tére  is  m eg szó la lt a  Költő: asszem , 
most már mehetünk.

Nemsokára már lenn voltunk Babadag 
fölfele kapaszkodó utcáinak utolsó házá
nál, ahol öszvérhajtónk nemrég letette a 
selyemútjukra induló szellemi szamara
kat.

S ahogy lefele ereszkedtünk a fehér 
kőkerítésekkel szegélyezett, komolyan 
kikövezett, verőfényes utcán, egyszerre 
csak egy hozzávetőleg három kilométe
res körzetben fölbúgott a müezzin mikro
fonokkal fölerősített hangja, amint a dé
li ztkret énekli.

Ez a szakrális zlkr volt a mi nagyko- 
rúsítási jutalmunk, az a muzikális pré
mium, amelyet vonatozási és egyébirán
ti fájdalomdíjként kaptunk Él Bábtól, 
Babadagtól, a koldus-testvérektől, az ösz
vérhajcsároktól s az egész univerzumtól.

Ereszkedésünk során megihletődó'tt 
álmélkodással vettük tudomásul, hogy 
az utcán alkalmilag dolgozó avagy a ker
tekben tevékenykedő emberek nagyrésze 
letérdepelt a zlkr zengésének az idejére, 
s csak azok álltak vigyázállásban, akik, 
mint mi, valószínűleg nem voltak muzul
mánok.

Mi meg mint a profánok legprofánabb- 
jai tovább meneteltünk lefele a lakosság 
meglehetősen látványos megbotránkozá
sa közepette, noha, még az is meglehet, 
hogy ebbe az ellenérzésbe némi tisztelet 
is vegyült, minthogy gondolták, ha ezek 
annyira semmibe veszik a leborulási 
avagy a vigyázzban állást a harmoniku
san szakrális szikra mindent átlényegítő 
frekvenciái közepette, akkor ezek mégis
csak lehetnek valakik, ha már a rituális 
előírásokat ennyire áthágni merészelik.

A központi mecsethez megérkezvén új
fent helyet foglaltunk a kiindulópontul 
szolgáló, alkoholmentes kocsmában.

De a helyi úzus felől immár jócskán 
megvilágosodván ezennel mi is áttértünk 
egy-egy jól megérdemelt narancs-nedűre 
az itt áporodó, állott sörital helyett mind
annak ellenére, hogy kolozsvári beideg
ződéseinknek megfelelően azért nagyo
kat koccintottunk a gyümölcslével teli 
krigliinkkel az arra járó, s néha még tö
rök bugyogót is viselő fehérnépek igenlő 
bólogatásának a dicsfényében.

S az egyik, narancsrostos koccintást 
megelőzően a Költő fölnézett a szemüve
ge fölé, s azt mondta: Szálem álejkum.

Mire én is rávágtam nyomban: Álejkum 
száláml...

S ekkor akaratlanul is ezek az ihletett 
sorok jutottak hirtelen és elkerülhetetlen 
módon az eszembe:

Pedig hallom már: kígyózik a teste
A zsíros földön, sértett fűszálak alól
Bátor hangyák már meghozzák a hírt:
A partizán itt figyel valahol.
Millimétert milliméterre gyűjt,
A térd, könyök el is kopik már estig,
Ha jó voltál a csapaton belül,
Nem marad más, csak ez a kilometrik.*

Jegyzet

^K arácsonyi Zsolt: A  nagy K ilom etrik. 
Versek. Magvető, Budapest, 2006, p. 64.

TÓTH KINGA 
S z o b o r p a r k  
A felolvasó
alváskor kimerevedik mint a fotón 
megfagyasztja a pillanatot 
megnézi a mozgót például a légzésnél 
a tüdő' fogak túlvédö szűrők
két arcot készít a tükör felét egy kartonnal 
takarja el a gyerek feje lefittyen nem jó 
helyen tartják a nyak elengedi felcsúszik 
a szemgolyó mögé a kontaktlencse már csak 
egy van belőle egy szemmel balra áll
fáj ahogy beszél a fogsora 
nagyobb a szájánál van egy ín 
félek hogy kiszakad minden 
mondatnál amikor elgondolkodik 
ahogy elhúzza ne akarja mondani 
segíteni ha felszakad látja 
a helyét mint most ahogy húzza 
húzódik nekem is várom 
hogy eldőljön mondja ki

Diszkógömb
forog félkész aljában lámpa 
egy fekete műanyagdobozzal 
van a tologathatós keverőhöz 
erősítve a tárgyaló műbőr 
3 asztal 22 szék

a gömb mellett is lámpa 
négyzeteket vetít a falra 
és olyan karikákat amiket cigiből 
csinálnak a karikák közé fényes toll 
egy teregetőzsinórral a bárpulthoz 
kötözve ne lopják el ma manuel 
a felelős négy csokigolyó és 
paprikás csípsz van nála 
harmincán vannak hol vannak 
jönnek-e beszélnek-e 
fütyülnek a diszkógömbbel 
közben levegőt vesznek 
elindul a kávéfőző nyekereg 
a diszkógömb technot csinálnak

Vatta
a tűzkerék elől rohannak 
a sátor rúdja elkapja parókájukat 
mocskos kamionok állnak a cirkusz 
parkolójába

norvég jégmezőket hímeztek a 
tornadresszekbe a kamion füstje 
kivonja a festéket a szoknyákból 
egy olajfinomítás egy gázfinomítós 
kettőt pördülnek a kötélen 
egyet a nevük helyére 
egyet a hazának
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Öregség
„miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?”

(Babits Mihály: Esti kérdés)

Magányos fiatalember voltam, talán 
ezért vágytam mindig a társaságra. Jól 
éreztem magam az emberek között: igen, 
jó volt elvegyülni a tömegben, egyedül 
voltam ott és mégsem egyedül. Szerettem 
beülni egy-egy kocsmába, ismerősök asz
talához, ahonnan bármikor fel lehetett 
állni, nem tartott vissza semmiféle köte
lezettség, senki nem kérdezte meg, hon
nanjössz, hová mész. Vagy egy-egy pohár 
mellett ismeretlenekkel elbeszélgettem. 
Eleteket ismertem meg, egyszerű, ese
ménymentes szürke sorsokat. Valójában 
persze mindemellett magányos vol
tam. Ha munkaidőm engedte, nem egy
szer napokra elvonultam, és olvastam: 
szerettem a könyveket, az álomvilágot. 
Ekkor kötöttem életre szóló barátságokat 
Edmond Dantessel, Kárpáthy Zoltánnal, 
a Baradlay fiúkkal... és sok csodálatos 
emberrel, akik valamilyen formában vé
gigkísérték később életemet. Akkor is, 
amikor az egyhangú kocsmák és változa
tosnak hitt lányok, asszonyok társasága 
miatt hátat fordítottam annak a -  végül 
is hazug szóvirágokkal ámító világnak, 
ahol mindig a Jó győzött, ahol a Rossz el
nyerte méltó... (majd azt írtam: jutalmát). 
Nem volt ez a világ reális, sok köze nem 
volt az igazi élethez, hamarosan, még ha 
nem akartam is, rá kellett jönnöm. Ma 
már tudom: az operettet is lehet szeretni, 
élvezni. Csak nem szabad komolyan ven
ni, mint életmodellt.

Esténként elindultam a városba, min
dig akadt társaság, magányos emberek, 
akik egy sör mellett csapták agyon ide
jüket, lányok, akiknek mindegy volt, mit 
vagy kit hoz az este és az éjszaka. Köztük 
éltem, egy a sok közül, aki semmit vá- 
róan ásított az estékbe, vagy élvezte, ha 
mégis történt valami váratlan esemény
szerűség az alkoholhol-ködös éjszakában.

Majd a nagy Rendező újabb jelenetbe 
csöppentett: szerelmes lettem és megnő
sültem, és apa lettem. Családért felelős 
szerepet, férj- és apaszerepet játszottam. 
Itt és ekkor ért életem legszörnyűbb sze
rep-bukása: nem tudtam megvédeni 
egyik gyermekemet a rá váró végzettől. 
A szörnyű tragédia ellenére továbbra sem 
kerülöm az embereket -  csak a társasá
gom változott meg kissé.

Több időm is van, hiszen nyugdíjasként 
már nem várnak élet-feladatok, az esz
mények, lelkesítő ambíciók szép csendben 
elmaradtak, szerelmek, színházi örömök 
és fájdalmak -  már mind a múlté. Van 
ennek az állapotnak nyelvünkben egy ki
fejező szava: öregség. Amivel ha tetszik, 
ha nem, szembe kell nézni. De mindenek 
ellenére egy régi szokásom megmaradt: 
reggel, nem túl korán, miután felkel
tem, megborotválkozom, szépen felöltö
zöm, mint akit várnak valahol, kiindu
lok a városba, emberek közé. Társaságba.
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Nem baj, sőt, különösen jó, ha nincs isme
rős, akivel néhány szó erejéig illik meg
állni, csak legyen körülöttem élet, moz
gás. Nézem a kirakatokat, olyan jó érzés, 
hogy már nem vágyom sem a reklámtor
tára, elegáns ruhára, utazási irodák hir
dette Európába, Rómába, Görögországba. 
Ithakára elhajóztam volna még néhány 
éve, titokban terveztem, ha addig élek is, 
elmegyek a szigetre, ahol élt valamikor 
egy férfiú, gyermekkori olvasmányaim 
egyik hőse, akire húsz évet várt hűsége
sen asszonya. De az álomhajó, ami elvitt 
volna egy gyermeklánnyal, aki szintén 
imádta a mitológiát, és akinek sokat me
séltem a csodálatos olümposzi világról, el
süllyedt, ott nyugszik a Házsongárdban. 
Nem vonzanak már a jó görög istenek 
és félistenek. Az egész görög mitológiá
ból már csupán Hadész érdekel. És néha, 
nagyritkán, vagy igen gyakran álmaim
ban, Ajax kísért, a nagyravágyó, sértett 
görög vezér. Utolsó szerepem a kolozsvári 
Állami Magyar Színházban.

Hazafelé indulok kényelmesen, nem si
etve, meg-megállva. A Petőfi utca. Itt la
kom néhány hónapja, mióta a román tör
vények ellopták lakásomat, ide kellett 
költöznöm közel a város még épen maradt, 
kopottságában is erőt sugárzó történel
méhez, még közelebb a Házsongárdhoz. A 
temetőmhöz. Hát persze, pillantok a kar
órámra, ebédig, de akár vacsoráig is van 
még bőven idő, a nap langyosan süt, ta 
vasz van, meglátogathatom az én baráta
imat, itt, a közelben, sírkőországban.

Mint valamikor kedvenc kocsmám
ba, olyan otthonosan vonulok be a 
Házsongárd kapuján. A főkapun megyek 
be, magam sem tudom, miért, hiszen ott 
a gépkocsik közlekednek -  ha sírkövet,

Kolozsi Tibor: Özön

cementet visznek, és ilyenkor a temető
őr kitárja a kaput és úgy is hagyja: mi
nek fáradjon a nyitogatással és kapuzá
rással.

Én pedig, mint egy kivénült primadon
na, aki kiérdemelte, sikerei és igazgatói 
kegyek révén az örök — képletesen értve, 
persze -  primadonnalépcsőt, úgy lépek be 
a kitárt főkapun...

Elindulok a jobboldali úton: a faragott 
kövek, obeliszkek, egyszerű fejfák mind 
ismerősek már, inkább a sok temetést

és gyászt látott kérges szívű, hatalmas 
fákat bámulom. Jobbra bent Reményik 
Sándor, most nem látogatom meg, mi
nek, úgyis velem van, sokat gondolok rá, 
mondtam és mondom a verseit. Fényképe 
íróasztalom felett Cs. Szabó László és 
Szabó Dezső társaságában. Békésen te
kintenek le hárman a falról -  nem va
gyok irodalomtörténész, de tudom, vagy 
csak érzem -  Kolozsvár szeretete, a nagy 
egyéniségek mássága ellenére, közös volt 
bennük, ha másképpen és máshonnan is 
szerették-féltették-siratták a Várost.

Balra egy fehér márvány sírkő: 
Asztalos István, író. És a fia Asztalos -  
ahogy sokan becéztük -  Tutyi. Geológus. 
Évekig élt kinn Afrikában, jól ismerte az 
arab nyelvet.

Szerette a jó bort -  a rosszat is, persze, 
mikor mi volt. Gyakran ültünk fehér és 
nem fehér asztalnál. Egy alkalommal a 
Napoca szálló előtt találkoztunk.

— Meg kellene igyunk egy konyakot 
-  mondta (vagy én mondtam? Mindegy.) 
Bementünk a terembe. Ott rengeteg 
arab ünnepelt valamit, alig volt egy-két 
üres asztal. Tutyi egyszer csak megszó
lalt harsány hangon, és néhány monda
tot mondott arabul. Nagy csend lett hir
telen, majd óriási üvöltés csattant fel: az 
arabok felugráltak, körbevettek minket, 
én kézzel-lábbal magyaráztam, hogy nem 
értek semmit abból, amit mondanak, de 
ő, mármint Tutyi, ő igen. Pillanatok alatt 
belénk diktáltak néhány pohár pálinkát, 
Tutyit ölelgették, ma sem tudom, mit be
széltek, de sietve elmenekültünk a gyors 
és biztos alkoholmérgezés elől.

Mint utóbb kiderült, nagyon jól esett az 
araboknak, hogy egy fehér ember olyan 
szépen beszéli a nyelvüket.

Balra bekötőút -  most nem térek ki, 
nincs nálam fehér virág, csak gyufa és 
egy darabka gyertya. Pedig illene Margit 
nagynénémnek vinnem, bár egy szállal, 
nagyon szerette a fehér virágot, szegfűt 
és krizantémot. És engem is szeretett, 
utolsó Erdélyben élő rokonát. Soha nem 
panaszkodott, akkor sem, amikor a férfi, 
akit imádott, elhagyta, és feleségül vett 
néhány svájci villát, mosolyogva búcsú
zott tőle. Majd egyedül maradva az üres 
szobában, összeesett a szörnyű fájdalom
tól. Hogy vészelte át a válás utáni hete
ket, éveket, csak ő tudta. Magányosan 
élt. Amikor úgy érezte, most már elég, a 
test kezdi feladni a harcot, elment a fod
rászhoz, felvette a legszebb ruháját, és, 
mert gyógyszerész volt, biztos kézzel ke
verte meg az utolsó pohár italt. Húsvét 
volt, a Feltámadás napja. Egy sírban 
nyugszik édesanyjával, Kuncz Vilmával, 
Kuncz Aladár testvérével. Soha nem di
csekedett a híres rokonnal -  csak szere
tettel és homályos tekintettel mosolygott, 
ha a család felidézte a Fekete kolostor író
jának emlékét.

-  Jó napot kívánok, kedves doktor úr -  
mondanám hangosan dr. Cseke Péternek, 
valamikori családi orvosunknak, aki a te
metői út jobb oldalán pihen. A pihen kife
jezés az ő esetében találó kifejezés, hiszen 
életében rengeteget dolgozott, receptjeit 
is nemegyszer állva írta meg. Remek or
vos volt, elannyira, hogy rendelhetett a 
fizetéses poliklinikán (ez nagy kegy volt
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a Ceausescu-rendszertől, keveseknek en
gedélyezték a magánpraxis eme torzóját) 
-  15-től 17-ig volt a fogadóórája. Hetente 
kétszer. A betegek már reggel sorban áll
tak. Jöttek vidékről, innen, onnan, olyan 
híre volt. Cseke doktor senkit sem kül
dött el: mindenkit fogadott, aki először 
jött, előrevette, megvizsgálta a rendelő
ben, a régi betegekkel fogadóóra után be
szélgetett el: azok türelmesen álltak sor
ban a doktor úr gépkocsijánál. A román 
doktor, aki 17 órától „rendelt”, időnként 
kinézett az üres folyosóra: nem-e téved 
be hozzá valaki gyógyulási szándékkal? 
Miközben Cseke doktor úr este későig ír
ta a recepteket, adott egészségügyi taná
csokat kinn, az utcán, az autójában...

Feleségem, néhány hónappal első gyer
mekem születése után, gyengélkedett, itt 
fájt neki, ott fájt neki. Kihívtuk Cseke 
doktort. Rozi, mármint a feleségem, ép
pen ölében tartotta kislányát, amikor a 
doktor úr megérkezett.

-  Nos, mi a panasza? — kérdezte
Nejem hóna alá csapta a kicsit, és sorol

ni kezdte betegsége tüneteit, Cseke dok
tor pedig oda sem figyelve csak Noémit 
nézte. Noémi szintén érdeklődéssel ta 
nulmányozta az őt figyelő bácsit.

-  Milyen gyógyszert szedjek? — érdek
lődött feleségem.

-  Semmilyet. Magának semmi baja. 
Illetve ami van, az természetes, hiszen 
nemrég szült. De ez a gyerek... Rendkívül 
értelmes. A tekintete... nem mindennapi.

A felesége gyönyörű asszony volt. 
Tecike -  írja a sírfelirat. A kolozsvá
ri strandon utána fordultunk, olyan csi
nos volt, hatvan évesen, négy gyermek 
szülése után is. Vasráccsal bekerített kis 
nyughely. És Cseke Péter doktor úr fris
sen aranyozott gipszplakettje kisárgál
lik az ápolt sírkertből, mert a család, na
gyon okosan, gipszből készíttette el a 
doktor úr féldombormű-portréját, a bron
zot ugyanis ellopták, sokáig jelezte a ki
tépett plakett színmegőrző helye, hogy a 
Házsongárdban nagy az érdeklődés a sír
virágok és fémtárgyak iránt.

1990 után — ha jól emlékszem, vala
miféle recept-ügyben meglátogattam 
a doktor urat a Gruia utcai házában. 
Szeretettel fogadott, a lakás üres volt, 
gyermekei külföldön éltek, és hát elvit
tek minden értéket... Tecike már nem élt, 
Cseke doktor úr, a szűkszavú és mindig 
siető orvos ottmarasztott és órákig me
sélt életéről, háborús élményeiről. Sok 
ember életét mentette meg, ha kellett, 
operált, egy alkalommal elfogták a szov
jet partizánok, agyon akarták lőni, de az 
egyik rongyos, vodkaszagú, gépfegyveres 
alak sokáig nézte Cseke doktort, majd el
mondta társainak, hogy ez a doktor men
tette meg őt a haláltól. Mert összevarta 
a hasát, amikor... És nem engedte, hogy 
bántsák.

-  Pedig én nem is emlékeztem erre az 
emberre -  mondta mosolyogva a doktor 
úr.

Sokat mesélt még, ma is sajnálom, 
hogy nem jegyeztem le frissiben, amiket 
m ondo tt. A k k o r m ég  a z t  h i t te m , lesz  e r 
re idő bőven.

De nem lett, a hétköznapi eseményte- 
lenség feledtette a történeteket. Tovább

indulok. A Kós Károly síremlék. Halottak 
napján sok-sok gyertya ég itt: messziről 
világít, kísértetiesen, szimbolikusan a 
fény. Most hétköznap van, ilyenkor már 
vagy még kevés az emlékező. Száradt 
gyertyacsonkok jelzik a fel-fellobbanó 
tiszteletadást. Zsófia -  színésznő, olva
som tovább a szomorú névsort. Ahogy le
hetett, nyugdíjba ment. Jó színésznő volt. 
Leírták a pályáról nyugdíj-ürüggyel? O 
vonult vissza? — ki tudja ma már ezt.

Suba László: Megtisztulás

Kós Károly 90 esztendős születés
napját ünnepelte a Kolozsvári Magyar 
Színház. Bán Ernő rendezte az ünne
pi műsort, részletek hangzottak el a 
Kós Károly életműből. Történt mind
ez az 1972/73-as évadban. A műsorban 
minden színész szerepet kapott, kiseb
bet, nagyobbat. Bence Ferinek, hogy
hogy nem egy árva szó sem maradt. Az 
egyik jelenetnél a színészek kivétel nél
kül egy sorban álltak, mindenkinek volt 
egy-két mondata. Bencének semmi. Mire 
ő kitalált egy játékot: minden replika 
előtt úgy tett, mintha meg akarna szó
lalni, aztán, látva, hogy más beszél, szo
morúan legyintett. így ment ez a játék... 
mi, színészek fulladoztunk a nevetéstől, 
Feri egyre „idegesebb” lett, hogy ő nem 
jut szóhoz. Kár, hogy nem filmezték a je
lenetet... óriási sikere lett volna.

Bán Ernő megjegyezte, hogy nem túl 
jó ez a játék... hajói emlékszem, Ferit ki
hagyta ebből a jelenetből.

Általában Bence Feri humorral vi
szonyult a statisztáláshoz. (Amit min
den valamirevaló színész utált, monda
nom sem kell.) Az Ember tragédiájában 
tömegszereplőként, letérdelve várta -  
vagy 15 színésszel egyetemben a hős 
Miltiádeszt (László Gerőt), amikor pedig 
Miltiádesz színre lép, a tömegnek meg 
kellett szólalnia.

-  Könyörülj, nagy ember...

Feri módosított a szövegen, jó hango
san mondta:

— Gyönyörű nagy ember...
Persze a tömegzajban ez nem hallat

szott, csak akkor, amikor a színészek ösz- 
szekacsintottak egy alkalommal, és ami
kor Gerő hősiesen színre lépett, és a 
kórus hallgatott, helyette egyesegyedül 
Bence Feri szólalt meg.

— Gyönyörű nagy ember....
Gerő szegény alig bírta visszatarta

ni a nevetést. Néhány perc után, mint 
Miltiádesz, így szólt:

— ím, elbocsátlak, bajnoktársaim...
És hátranézett a hadseregére.
Ezek a „bajnoktársak”, a hadsereg, 

Nagy Dezső volt és én. Kezünkben fa
karddal, elszabott, lógó tunikában. 
Egyensúlyozva a színpadi díszlet tete
jén... Mindennek kinéztünk, csak katoná
nak nem. Pláne hadseregnek. Gerő nem 
mert ránk nézni... Bravúrosan végigcsi
nálta a kínos színt, nevetés nélkül.

Vagy — jut eszembe — Sütő András: 
Csillag a máglyán. Templom-jelenet, ahol 
nyílt vita folyik Szervét Mihály (Héjjá 
Sándor) és Kálvin János (Lohinszky 
Lóránd) között. Mi a színészek ültünk a 
„temlomban” és statisztáltunk a vitához.

— Reagáljatok, gyerekek — mondta 
Harag nekünk. Bence az első „templomi” 
sorba ült, a fejére húzott egy akkora kala
pot, mint egy esernyő (honnan szedte, ma 
is rejtély), és időnként mozgatta a füleit — 
a hátul ülők legnagyobb örömére. Komoly 
arccal hallgatott Ferenc, csak a fülei mo
zogtak, mi lehajtott fejjel próbáltuk elfoj
tani a nevetést.

— Jobban reagáljatok -  mondta újra 
Harag. Hát reagáltunk. Lohinszky rá- 
üvöltött a hitvita végén a megláncolt 
Szervétre:

— Másodszor csaptál be, Szervét 
Mihály, másodszor, de utoljára!

Mire Bence Feri megszólalt, a tömeg
ből:

— Ne izgasd fel magad, János, minek 
az? Kár idegeskedni.

A próba leállt. Lohinszky sírt a neve
téstől, Héjjá is fuldokolt, egyedül Bence 
maradt komoly.

— Szünet -  szólt fel a rendező a néző
térről.

Másnap, legnagyobb sajnálatunk
ra, Ferit felmentették a statisztálás alól. 
Természetesen minden következmény 
nélkül... Akkor már rég ismert és elis
mert filmszínésze volt a magyar film
szakmának.

Már ő sem él. Budapesten halt meg. 
Mondják, hárman voltak a temetésén.

És a Bánffyak. Itt is szoktam egy ke
veset időzni. A meredek emelkedő, a 
rossz tüdő és az emlékek megállítanak. 
Méltósággal viselték sorsukat: mindenü
ket elvették.

— De örültünk, hogy élünk — hallom 
a drága, kedves Helénka hangját, ami
kor sorsáról, sorsukról beszél. És Éva, lá
nya, világhírű karriert úszhatott volna, 
ha lemond a Bánffy névről és Popescu- 
ként versenyzik. Nem tette. És maradt 
olyan nehéz munkakörben, ami feltehető
leg hozzájárult a daganatos betegsége ki-
> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

alakulásához. És a korai halálhoz. A sok, 
félig vagy teljesen leégett gyertyacsonk 
a síron jelzi, hogy valaki vagy valakik  
gyakran  já rn a k  ki, és nem felejtenek.

A néhány lépcsős betérő' jobbra, majd 
egy keskenyedő gyalogösvény vezet fel a 
Jancsó, illetve a Zsakó sírokig. Óvatosan 
lépkedek a csúszós sárban. A Megyery 
sír. I tt nyugszik Kölló' Béla színművész. 
Béci. Talán tudja, hogy a fia, ak inek  szü
letését nem érte  meg, színész lett. A spiri
tisz ták  vallják, hogy a ha lo ttak  figyelik- 
segítik ittm arad t szeretteik  életét. Talán 
Béci is odaátról sugall egy-egy jó színpadi 
ötletet a gyereknek. Ki tudja, mi az igaz
ság, nézek fel, de csak a károgó varjúse
reg repül-köröz látszólag céltalanul az ég 
és a  ha ta lm as fák között.

Nagy Dezső' színművész. É lt 62 évet. 
Miközben valam i focimeccset nézett a te 
levízióban, rosszul lett, szólt a feleségé
nek, hívja a m entőket, m ert a szíve... Az 
érkező orvos m ár nem tehe te tt semmit.

Talán ő ápolta leginkább a színészek 
közül a házsongárdi kollégák emlékét. 
H alottak napján m inden színészsírt meg
látogatott, gyertyát gyújtott, rendezgette 
a sírokat és ivott m indenütt egy pohár ko
nyakot. A ndrási M arci sírjánál két pohár
ral. Vagy három m al. M ert ugye Marci is 
szerette a „spuma de drojdie”-t, a borpár
latot. Az erőset. És inkább a mennyiséget 
ta r to tta  fontosnak, m int a minó'séget.

Egy alkalom m al elkísértem  sírlátoga
tó ú tjára. B arátkoztunk  az elm úlással 
és idéztük a közös színházi emlékeket. 
Végül, térdig  sárosán, nem tú l józanul
-  Istenem, de finom an fogalmazom meg 
a részegség állapotát -  hazaindultunk, 
vissza az Életbe.

Kovács Ildikó furcsa-bizarr, de erede
ti, szép síremléke is ebben körbekerített 
sírkertben kapott helyet. Ápolt, nem m in
dennapi fejfával emlékeznek rá  tisz te
lői. E gyütt dolgoztunk egy alkalomm al, 
a Chirifa Jászvásáron c. produkciót ren
dezte a Kolozsvári M agyar Színházban. 
Jó szerepet kaptam , Keresztes Samuval, 
Bogdán Istvánnal, de sokat ripacskod- 
tunk. Vagy ha úgy tetszik: komédiáz- 
tunk. Ildikó hagyta , hadd élvezze a szí
nész a szerepet, a játékot. Különben 
bábszínház-rendező volt, a legjobbak kö
zül.

Komédiázzatok -  mondta, ne törődje
tek  a szöveggel, ha  kell, improvizáljatok
-  és mi színészek, im provizáltunk, né
ha szöveget is, de term észetesen nem „ír
tu k  á t” -  a  darabot. Egyik próbára bejött 
Palocsay Zsiga, a darab  fordítója. Amikor 
hallotta, m i le tt az á lta la  lefordított szö
veggel, félrehívott engem (jóban voltunk, 
színházon kívül is):

-  Te, mi le tt az én fordításommal? -  
kérdezte dühösen.

— M egsegítettük — válaszoltam  moso
lyogva.

Zsiga még nézte egy darabig a  próbát
-  aztán  szó nélkül elment. De sikere lett 
az előadásnak, így, gondolom, megbocsá
to tt nekünk.

Az ú t a Jancsó-sírokig keskenyedik: 
betolakodott sírhalm ok, ízléstelen beton
öntvények szűkítik  az u tat.

Perris sírkert. Van ott egy idó'rot- 
haszto tta  pad, a rozsdás vaspántok alig- 
alig ta r tjá k  össze a korhadt fát, azon 
szoktam ülni, most is — óvatosan rá 
ereszkedem, m ert h á t végül is megérkez
tem. I tt ülök, szemben a Jancsó sírral. 
Semmire és m indenre gondolva.

Egy gyerm eklány ölelésére „édesapa, 
én úgy szeretlek”, egyik költeményre, 
am it írt, a m ásik gyermekem hangja  te 
lefonon „gyertek gyorsan, Noémit elütöt
te egy autó”, a  Sm urd kocsi, am int ka
nyarodott a Sürgősségi felé, az összetört 
bicikli, az á rokpartra  rep ített hátizsák  és

a mentőorvos szánakozó tekintete: sem
mi esélye nincs a lánynak, majd látva a r 
comat, sietve hozzátette: illetve nagyon 
kevés.

Ülök a rozoga pádon, i tt  vagyok, csalá
di körben, szüleim, nagyszüleim  és gyer
mekem m ellett. Előkotorom zsebemből 
Thomas M ann Varázshegyét -  Noémi 
kedvenc regényét. A halá lla l barátkozók 
serege, Settem brini, H ans Castorp és a 
többiek... Az a gyerm ek tudott vagy ér
zett valam it, am i csak keveseknek adatik  
meg... Tudta, hogy sietni kell, m ert kevés 
ideje van. Ó mondta. Nem egyszer és n a 
gyon komolyan.

Sötétedni kezd, ideje visszaindulni. 
V árnak az élők. Gyertyát gyújtok, de há t 
ez formaság, Noémi is biztosan tudja. 
Sőt, m ondaná is: ugyan, édesapa, mi sok
kal jobban szeretjük egym ást, semhogy 
bizonygatni kellene effélével...

Hazafelé m ár nem olyan fárasztó a 
hegy: lefelé könnyebb az út. Nem köszö
nök el Cseke doktortól, sem a többi ism e
rőstől. Hiszen nem sokára találkozunk.

A tem etőőr kedvesen üdvözöl:

Venifi §i máine? (Jön holnap is?) — kér
dezi.

Nu ered. (Nem hiszem.) -  válaszolok és 
sietek, m a nincs kedvem beszélgetni vele.

Csend van a Petőfi utcában, illetve az 
Avram láncú utcában (hadd legyek lo
jális  a történelm i keresztelő iránt), bár 
napközben nagy itt  a forgalom, de ilyen
kor, estefelé, elcsendesül az utca, ta lán  
tiszteletből Mikó Im re irán t, aki könyvé
ben csendesnek nevezte a híres Petőfi u t
cát. P á r perc és otthon vagyok. Ismerőssel 
nem találkozom, de nem is bánom külö
nösebben, hiszen jól elbeszélgettem a nap 
folyamán, és így érthető, hogy élvezni tu 
dom -  jóllehet társaságkedvelő ember va
gyok -  a Petőfi u tca ném aságát és azt a

történelm i hangulatot, am it a városnak 
ez a sokat megélt utcája áraszt.

Behúzom m agam  m ögött a kaput. 
E lte lt ez a  nap  is. És — ju t  eszem be — 
ne felejtsem  é jszakára  bekészíten i szo
bám ba az éjjeliedényt, m ert a WC mesz- 
sze van  az ágyam tól, h a  pedig ki kell 
m enni, kigyalogolom m agam ból az a l
ta tó t, nem  tudok v isszaaludn i, h a llg a 
tom a rád ió t (m indegy m it, am it éppen 
sugároz valam ely ik  adó), vagy olvasok, 
esetleg  gondolkodom, vagyis nem a l
szom, m árped ig  éjszaka a ludn i kell, a r 
ra  való az éjszaka, ezt m ég a k isgyere
kek is tud ják . És nappal p ihen tnek  kell 
lenni, korán  fel kell keln i, de az t h i
szem, az em beriség sok ezer év a la tt, 
m ióta létezik, még nem  fejte tte  meg a 
legnagyobb élet-titkot: m iért kell reggel 
ko rán  vagy nem  korán  ébredni, egyál
ta lá n  m inek felébredni, m inek  k im ász
n i az ágyból p ihen ten , vagy nem  p ihen
ten , üdén vagy álm osan, és m inek kell 
elkezdeni a napot. A m ikor úgyis eljön 
az este. És m egin t a reggel... M inek.
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LAKATOS ARTUR

A fantasy-világ m ítoszai (1.)
R obert E. H oward és a harcos antihősök
Conan, a barbár alakja mára a népi 

kultúra és szubkultúra egyik ismert fi
gurájává vált. Filmek, sorozatok, képre
gények egész sora szól róla, és az alak 
ábrázolásának módja sok esetben ha
talmas változásokat is szenvedett. A 
Marvel Comics és Hollywood pedig meg
lehetősen árnyékba borította a karakter 
megalkotóját, Robert E. Howardot.

Conan, Atlantiszi Kuli, Solomon Kane 
és több más karakter megalkotója, 
Robert Erwin Howard 1906-ban szüle
te tt Texasban. Gyerekkorát meghatároz
ta családja állandó költözése, valamint 
az éppen lecsengő vadnyugati korszak 
romantikusnak egyáltalán nem mondha
tó valósága, ami által R. E. Howard már 
gyerekkorában -  igaz, hogy csak kívül
állóként, hírek hallgatójaként, passzív 
megfigyelőjeként -  kapcsolatba került a 
lincselések, fegyveres konfliktusok, rab
lások, bandaharcok, indiántámadások és 
családi viszályok világával, majd később 
nagy hódolója lett a profi ökölvívásnak 
is. Az idősebbektől, háborús veteránok
tól, egykori néger rabszolgáktól háborús 
történeteket, kísértethistóriákat hallott. 
Előszeretettel olvasott történelmet, főleg 
a régmúlt — ókori és középkori — nagy ci
vilizációkról, valamint a „barbár” népek
ről, társadalmuk felépítéséről, szokása
iról, vallásáról, még ha ezek helyszínét 
később sem sikerült személyesen meg
látogatnia. Kedvenc írói közé tartoztak 
Rudyard Kipling és Jack London, majd 
később, mikor ő maga is írásból pró
bált megélni, nagyban befolyásolta H. P. 
Lovecrafttal és Clark Ashton Smithszel 
folytatott levelezése is. Hiába ismeri el 
azonban az utókor a heroikus fantasy 
nagy klasszikusaként, munkássága éle
tében nem hozta meg számára az áttö
rést, és fiatalon, harminc éves korában 
öngyilkosságot követett el.

Robert E. Howard életműve még nap
jainkból nézve is magas fokú műveltség
ről, olvasottságról tanúskodik, novel
láiban, rövid terjedelmű regényeiben a 
szakavatott olvasó a legváltozatosabb, 
eredendően nagyon is valós történelmi, 
mitológiai és természettörténeti motívu
mokat ismerheti fel egy-egy fiktív közeg
be elhelyezve. írásai elsősorban az ún. 
heroikus fantasy kategóriájába sorolha
tóak be, habár hősei jellemüket tekint
ve, inkább antihősöknek felelnének meg. 
A történetek sablonja meglehetősen egy
szerű: egy olyan karakter áll a központ
ban, akinek elsődleges tulajdonsága, 
hogy kemény, azért él, hogy a sebezhe- 
tetlenség etalonjaként szerepelhessen. 
Hús-vér ember, kiváló, szinte legyőzhe
tetlen harcos, saját egyéni értékrenddel, 
mely azonban nem feltétlenül fedi a tör
vényességet, és melyet egyáltalán nem 
befolyásolnak környezetének változá
sai. Ilyen figurák a képzeletbeli történe

lem előtti korban, a Thuriai Korszakban 
élt Atlantiszi Kuli, a kalózból lett ki
rály; Conan, a kimérai barbár harcos, az 
ugyancsak történelem előtti, a Thuriai 
korszakot követő Hyboriai korból; Bran 
Mák Morn, a rómaiak ellen küzdő pikt 
király; Cormac Mac Art, a vikingek élé
re állott száműzött ír harcos, kinek ne
vét ír legendákból kölcsönözte a szerző; 
és Solomon Kane, a démonokkal küz
dő tizenhatodik századi angol puritán. 
Habár mindegyik felsorolt karakter kö
ré egész novellaciklus épült fel, a legnép
szerűbb, legjobban kidolgozott közülük 
Conan, a barbár, akinek világát az aláb
biakban fogjuk részletesen bemutatni.

Robert E. Howard

Howard, azáltal, hogy karaktere ko
rát a történelem előtti időkre tette, meg
kapta a lehetőséget egy saját fantasy- 
világ kiépítésére, ami által elkerülte, 
hogy kritikusai történelmi ismeretek hi
ányát vagy rossz ismeretét róhassák fel 
neki. Ugyanakkor azonban bőven kama
toztathatta történelmi ismeretanyagát 
is, melyet felfedezhetünk a „kicsit más” 
ország- és helységnevekben. így példá
ul az aktuálpolitika ismerőinek min
denféle történelmi utánaolvasás nélkül 
is ismerősnek tűnhetnek Afgulisztán, 
Iránisztán vagy Túrán hyboriai orszá
gok nevei; és a csak egy kicsivel szak
avatottabb olvasó könnyen beazono
sítja Khus, Khitáj, Argosz, Korinthia, 
Punt, Ophir vagy Zembabwei országa
inak valós megfelelőit is. Fontos hely
színek még Conan világában Aquilónia, 
a nagy királyság, mely egyes elemei
ben erősen emlékeztet a Karoling biro

dalomra (helyenként római beütésekkel, 
mint például a Túl a Fekete folyón című 
történetben az aquilóniai-pikt háború 
erősen emlékeztet a Britannia meghó
dításáért vezetett római hadjáratok ese
ményeire), Brythunia (Britország?) és az 
ókori Egyiptomra emlékeztető Stygia. 
Maga Conan Kiméria földjéről szárma
zik, melynek viszonyai erősen hason
lítanak a La Téne-i vaskorszak kezdeti 
szakaszának viszonyaira, egy élhető, de 
ködös és hideg területen. A zord, hegyes 
Kimériánál északabbra Hyperborea kon
tinensén már csak Asgard és Vannheim 
találhatóak, ugyancsak ismerős nevek 
a skandináv mitológiában jártasak szá
mára.

Conan csatamezőn született, és élet
módja, „mesterségei” egyáltalán nem ar
ra hivatottak, hogy a jó fiúk kategóriá
jába sorolják. Zsoldosként, kalózként, 
útonállóként, tolvajként, bérgyilkosként 

éli életét, jobban mondva pró
bál minél tovább túlélni. De ha 
Conan nem jó, ellenfelei, akik
kel konfliktusba kerül, anélkül, 
hogy ezt keresné, egyenesen ör
dögiek: feketemágusokkal, zsar
nokokkal, rabszolga-kereskedők
kel, szörnyekkel, szadistákkal és 
démonokkal kerül összeütközés
be Conan, és rendszerint a tör
ténet végén életben is marad (ez 
esetben a győzelem egyenértéke) 
míg soros ellenfeléről ugyanez 
nem mondható el.

Conan nem azért számít bar
bárnak korában, mert harcos, 
azért sem, mert műveletlen len
ne: tud írni-olvasni, nyelveket 
beszél és széleskörű gyakorla
ti ismeretanyaggal rendelkezik, 
melyet kalandozásai során gyűj
tött össze. A civilizált világ tör
vényeivel elvei, saját becsületkó
dexe miatti összeütközései okán 
marad meg barbárnak, mivel 
ezen nem tud, nem is akar vál
toztatni. Saját szavaival a kö

vetkezőképpen mesél el egy ilyen 
-------  esetet:

„...tegnap este egy csapszék
ben a királyi gárda egyik kapitánya nem 
úgy viselkedett egy fiatal katona kedve
sével szemben, ahogy az ember egy tiszt
től elvárná. Érthető felháborodásában a 
katona leszúrta. De itt nyilván van va
lami fene ette törvény, ami tiltja a gár
datisztek megölését. A fiú meg a lány el
menekültek. Rebesgették, hogy én is a 
társaságukban voltam, így hát ma tör
vény elé idéztek, és megkérdezték tőlem, 
hová rejtőzött el az a katona. Nem árul
hattam  el, hiszen a barátom! Ez felbő
szítette a bírót, és mindenféle nagy sza
vakat használt, hogy nekem állam és 
társadalom iránti kötelességem meg még 
sok minden más is, csak azt már nem ér
tettem, megmondani, hová szökött a fiú. 
Közben persze én is dühös lettem, elvég
re már közöltem vele az álláspontomat, 
de elfojtottam a haragomat, és vissza-

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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» > »  folytatás a 17. oldalról

ta r to tta m  m agam . Ez nyilván anny ira  
felidegesítette a bírót, hogy az t á llíto t
ta , semmibe veszem a m agas törvény
kezést, és úgy rendelkezett, hogy töm 
lőében sínylődjek, míg el nem árulom  a 
barátom at. M ikor lá ttam , hogy az egész 
bíróság az eszét vesztette , kardo t rá n 
to ttam , és a bíró fejére csaptam  vele, az
tá n  meg u ta t vág tam  m agam nak  az épü
letből. Belebotlottam  a nagyságos bíró 
ú r  lovába, am i a közelben volt kikötve, 
és kölcsönvettem p á r percre. A kikötőbe 
vág ta ttam , m ert rem éltem , hogy találok  
egy hajót, am i jó m esszire elvisz.” (A fe
kete tengerpart királynője)

Az elbeszélésekben Conan ritk án  te 
szi meg az első lépést: m ás kezdeményez,

vagy olyan helyzetbe csöppen bele, am i
ből valam i módon ki kell ju tn ia . Társai 
á lta lában  nincsenek vagy rövid ideig 
vannak: legtöbbször egy-egy tolvaj vagy 
harcos, aki még a cselekmény kibontako
zását megelőzően h a lá lá t leli. Kivételek 
ebből a szempontból a női karakterek : 
Bélit, Valéria, Octavia, Olivia és a töb
biek, ak ik  rendszerint egy-egy kaland  
során csapódnak Conanhez, és végig
kísérik  ú tja  során, m ás történetekben 
azonban m ár nem tűnnek  fel. Ilyenkor a 
történetnek részéve válik  egy bizonyos fo
kú erotikus töltet is, mely azonban napja
ink cenzúrájának ingerküszöbét annyira 
sem érné el, hogy 12 év a la ttiak n ak  nem 
ajánlott kategóriába sorolhatná az illető 
írást. Conan a m egtestesült férfiasság, 
így vonzza a nőket, de egyikkel sem m a
rad azonban hosszú távon együtt.

A Hyboriai kor politeista istenvilá
ga is m eglehetősen sokszínű. Egyes ne
veket különféle mitológiákból ve tt á t 
Howard, így számos olvasónak ism erő
sen csenghet Dagon, Ish tár, M itra, Ymir, 
A hrim an, Széth vagy H anum án neve,
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m ások a szerző fan táziá jának  szülem é
nyei. Egy-egy város vagy elhagyottabb 
sziget saját istenséggel is rendelkezik, 
mely rendszerin t valam ilyen szörny, am i 
term észetesen Conan kardjátó l pusztul 
el. A b a rb á r ugyanis nem viseli el, ha  
életére törnek, lehet ez utóbbi pap, szent 
á lla t vagy m aga egy m ások á lta l is ten 
ként tisz te lt lény is.

Conan istene, Crom is hasonló eme te 
remtményéhez: kemény, vad, megsze
lídíthettem  Egyszerű, gyermekeivel, a 
k im m ériaiakkal nagyon kemény, m int 
egy szigorú, zord apa. Egyik novellában 
ez a következő módon kerül kifejtésre:

„Mindenfelé fehéren csillogtak a csil
lagfényben Zamora furcsa istenségeinek 
szentélyei — hószínű márványoszlopok, 
aranykupolák, ezüstös boltívek. Conan

nem zav arta tta  m agát felőlük; tud ta, 
hogy Zamora vallása, m int a civilizált, 
rég letelepedett népnél szinte minden, bo
nyolult, összetett, és elvesztette hajdani 
jelentését az előírások és rítusok szövevé
nyében. Egykor órákon át kuporgott a fi
lozófusok udvarán, hallgatva a teológusok 
és tanárok  fejtegetéseit, és összezavartan 
távozott; csak egyvalam iről győződött 
meg biztosan: hogy valam ennyiüket a la 
posan fejbe vághatták .

Az ő istenei egyszerűek és érthető 
ek. Crom köztük a legfőbb: egy nagy he
gyen él, ahonnan végzetet és ha lá lt oszt. 
H asztalan  Cromhoz imádkozni, mivel ő 
sötét, vad isten, aki gyűlöli a gyengéket. 
De az em bert születésekor bátorsággal, 
elszántsággal és lehetőséggel ruházza fel, 
hogy megölje az ellenségeit, és a k im ériai 
szerint ez volt a legtöbb, am it az isten  tő 
le elvárhat.” (Az elefánt szíve)

M áskor pedig Crom lényegét a kö
vetkezőképpen m agyarázza el Conan a 
kalózkapitánynőnek, Bélitnek:

„Crom közöttük a legfőbb. Egy égig érő 
hegycsúcson él. De mi haszna volna szó
lítan i őt? M indegy az neki, hogy az em
berek élnek-e, vagy ha lnak . E gyáltalán , 
jobb nem felhívni m agunkra  a figyelmét, 
m ert csak rom lást küld, nem  segítséget 
meg világi javakat. Bősz isten , nem is
m eri a szeretetet. De ő adja az újszülöt
teknek  az erőt, hogy harcoljanak az éle
té rt. Ki k ívánhat többet az istenektől?” 
(A fekete tengerpart királynője)

G yakorlatilag ebben a világban a sok 
isten  között nem is létezik jó isten, csak 
semleges és gonosz. M itra, A sura, Crom 
vagy íbisz nem azért jobbak Széthnél, 
A hrim ánnál vagy m ás sötét dém oniste
neknél, m ert földi paradicsom ot szánnak  
az em beriségnek, hanem  azért, m ert nem 
követelik meg ugyanazt, am it gonoszabb 
megfelelőik tesznek: nem igényelnek em
beráldozatot, nem tám ogatnak  fekete
m águsokat, démonfajokat, nem kívánják 
a  világ pusztu lását. Papjaik  nemegyszer 
Conan és m ás, a jó oldalra sodródott em 
berek mellé á llnak , m in t például A sura 
papjai X alto tun m águs ellen a Conan, a 
bosszúálló című regényben.

Egyik visszatérő m otívuma a Conan- 
történeteknek az elveszett lehetőség, a 
meg nem valósult célkitűzés. A Vörös szö
gekben a kegyetlen Xuthotl városából -  
amely az azték birodalom európai ember 
szám ára felfoghatatlan kegyetlenségét 
idézi - ,  h abár őrült lakói k iir to tták  tel
jesen egym ást, annyira megundorodott a 
helytől, hogy nem zsákm ányolt a szabad 
prédaként ott levő kincsekből, még csak 
m utatóba sem. Mikor a Gwahlur fogai
ként ism ert drágaköveket lopta el k a lan 
dok árán , hagyja őket végül vízbe hullani 
azért, hogy alkalm i társnőjét, M uriellát, 
a táncosnőt m egm entse a haláltól. Az 
Elefánt szívé ben pedig ugyan azért tör 
be a félelmetes varázsló, Yara tornyába, 
hogy megszerezze a legendás drágakövet, 
végül kiszabadítja az á rta tlan u l m egkín
zott, m egvakított földönkívüli elefántem 
bert, és lehetőséget nyújt szám ára a bosz- 
szúállásra. E kalandjai végére Conan 
nem szerzi meg az óhajtott kincset, en
nél azonban többet ér el: jelleme formá
lódását, és a m egnyugvást, hogy helyesen 
cselekedett.

É letének egy szakaszában Conan 
Aquilónia k irályává válik, méghoz
zá kom petens, egyszerre erőskezű és jó 
uralkodóvá, a trónfosztására  te t t  k ísér
letek csak újabb kalandokat szülnek. 
Egy adott ponton önszántából elhagyja a 
trón t, de Howard m unkáiban  soha nem 
éri meg az öregkort. M aga a figura  meg
alkotója fiatalon m eghalt, soha nem é r
te  meg, hogy szereplőjét m egöregítse és 
„megölje”. A m áskülönben szuperképes
ségekkel nem rendelkező fiktív  emberi 
lény, Conan ta lá n  éppen ennek köszön
heti kiem elkedő népszerűségét, hiszen 
örökéletű hősökre a halandó emberek
nek szükségük van, még ha  ezek csak 
fiktívek is.

Conan -  a barbár regényhó's
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FERENCZI SZILÁRD

A gyerm ek m int vadászfegyver
Furák vagyunk mi, felnőttek. Míg arról 

győzködjük magunkat, hogy fizikai tér
fogatunkkal egyenes arányban bölcses
ségünk is gyarapszik, valójában a meg
győződéseinket elválasztó vékony falak 
vastagodnak a korral. Gyerekkorban még 
nem ismerjük a helyes-helytelen skála tel
jes hosszát és különféle szakaszait, s egyik 
végletből a másikba -  legalábbis kinyilat
koztatás szintjén -  könnyedén át- és átjá
runk. Idővel azonban nem csupán a vég
letek, de az egyes elemek közé is magas 
barikádokat emelünk, amelyek áttörésé
hez vagy lerombolásához — ha tévedtünk -  
szinte képtelenek vagyunk megfelelő esz
közt találni hitrendszerünkben. E merev 
elhatárolódási folyamat a baráti kapcso
latok esetén válik különösen ártalmassá. 
Thomas Vinterberg Oscar-díjra is jelölt A 
vadászata, erről mesél, egyszerű alaphely- 
zetéból támadt elsöprő lélektani viharai 
láttán mindez a gyarlóság és ennek felis
merése elemi erővel szakad ránk.

A Dogma ‘95 mozgóképes irány
zat szülőatyja iskolaalapító filmjével, a 
Születésnappal egy merőben új, volta

ezért azonosulási reflexeinkre mérten — 
fojtogató.

A Születésnaphoz hasonlóan ismét 
a pedofília témáját dolgozza fel, ezút
tal azonban egy alaptalan vád elszenve
dőjének, Lucasnak (Mads Mikkelsen) a 
sorsát követi. A vád viszont annál is in
kább rendhagyó, mivel egy alig öteszten
dős kislánytól indul, úgyszólván dacból, 
de nevezhetjük bosszúnak is, és fertő
zi apránként egy felnőtt, az óvodai igaz
gatónő képzelőerejét. Nem kell sok idő
nek eltelnie, hogy a kételyből nyílt vád 
szülessen, a szülőközösségben pánik tör
jön ki, majd bűnvádi eljárás induljon, s az 
addig közbizalomnak örvendő óvodape
dagógus Lucastól mindenki elforduljon, 
a legjobb baráttól a helyi szupermarket 
henteséig. Tulajdonképpen attól fokozot
tan fájdalmas a helyzet Lucasra nézve, 
hogy a kislány, Klara épp legjobb barát
jának gyermeke, ám aki a hisztéria köze
pén továbbra is ártatlan bájjal közelít a 
megbélyegzett férfihoz. Lucas mindeköz
ben a volt feleségével folytat telefonhar
cot serdülő fiuk gyámsága fölött, kirúg

képpen az alapokhoz visszatérő és a né
zőt közelebbről megszólító filmkészí
tési gyakorlatot szabadított a világra, 
amellyel bebizonyította, hogy lehet sú
lyos emberi drámát ábrázolni pusztán 
kézikamerával, természetes világítás
sal, háttérzene és utólagos trükkök nél
kül, ha a történethez remek színészeket 
válogatunk és a felvevőgépet „megszemé
lyesítjük”. Rövid hollywoodi kitérő után 
újra Dániában dolgozik, s filmötleteihez 
ismét a dogmai ábrázolásmódok szikár 
tárából választ kifejezőeszközöket. Alig 
hallható zenei hangsávval és többnyi
re természetes fényforrásokkal dolgozik, 
trükkmentesen, kézből rögzíti a látványt. 
A történet pedig hétköznapian kisvárosi, 
eleinte szerényen bontakozó, később irtó
zatosan pusztító és mélyen emberi. A ma
ga ismerősen ható helyzeteivel — és éppen

ja lengyel barátnőjét, mivel az kételkedik 
ártatlanságában, s mindössze egy barát
jára és saját fiára számíthat a közösség
gel vívott becsületbeli párbajában.

Összetett, ezernyi lelki rétegen átü
tő történet a Vinterbergé, és míg egészé
ben véve is páratlanul különleges élményt 
nyújt, meggyőződésem, hogy legalább egy 
részletét tekintve példátlan filmes jelen
séggel van dolgunk. Azt rég tudjuk, ál
landóan tapasztaljuk (és apaként magam 
is megerősíthetem), hogy mi itt a nyuga
ti kultúrkörben hajlamosak vagyunk úgy 
tekinteni gyermekeinkre, mint szeplőte
len és teljes mértékben megbízható apró 
lényekre, önmagunk minden élettapasz
talattól — értsd: rossztól — mentes, ártat
lan és ideális verziójára. A hibarés kizárt. 
De mi van akkor, ha az idealizált kisjó- 
szág hazudik, vagy ahogy Vinterbergnél

látjuk, még annál is súlyosabbat követ el: 
a felnőttek intim, gyermekektől légmente
sen elzárt habitusából, illetve a kapcsolódó 
szótárból véletlenül elsajátít egy szót és azt 
célzottan használja, a szégyenérzetből fa
kadó bosszú eszközeként? Olyasmire utal 
tehát, ami legnagyobb félelmünk, ugyan
akkor kultúránk és emberi természetünk 
egyik ősszégyene. Kifejezhetetlen, nincs 
rá művészi eszköz és szó, s az immár so
kat látott, mindennemű negatívumra rop
pant fogékony szülői elme összeroppan. 
A gyermek azonban csak szavakat mon
dott, különösebb értelmet nem tulajdo
nít nekik. Látja, hogy a környezete meg
változott, sejti, hogy valamelyest köze van 
hozzá, de nem érti a felhajtást. Ő tovább
ra is a papa legjobb barátjának kutyusát 
sétáltatná, s alkalomadtán be is vallja, 
hogy csupán viccelt, de a kutyát eltiltják 
tőle s immár felnőttek győzködik, hogy 
füllentése igaz. És itt érhetjük tetten a 
vinterbergi géniuszt. Klara egyik jelenet
ről a másikra gyermekből nővé lesz a né
zői érzékelés számára, majd nőből femme 
fatale, majd ismét gyermek, s megint nő, 
s a percepció aszerint változik, hogy épp 
melyik felnőtthöz milyen közel áll, a ka
mera honnan veszi, mennyire közelít rá, 
mily mértékben takarja árnyék stb. Csak 
hát a benyomásunkat állandóan megtré
fálják kiejtett szavai. Hiszen ő továbbra 
is gyermek, tiszta, jóhiszemű, bátortalan. 
Mi persze közben rávetítjük a szülei gyar
lóságát, amikor éppen valamelyikük ölben 
tartja, majd Lucas közelében annak fiktív 
tisztátalanságában fürdetjük, s ha éppen 
testvérbátyjával hópelyheket kerget, és el
kapjuk a fiú félénk pillantását, csupán ak
kor sajnáljuk, de szégyelljük is egyben, 
mint saját maga infantilis féltékenységé
nek önreflexív áldozatát. Míg a kamera 
egy angyali arcra közelít imbolyogva, s a 
tejfehér bőrön az áldott tudatlanság ag
gálya piroslik, úgy ütközik ki együttérző 
reflexünkön az idegenkedés szégyene, mit 
rögtön követ a rádöbbenés, hogy szemünk 
láttára valami rendkívüli zajlik.

Ha a teljes filmélményhez hason
lót keresek, az ismét Vinterberg és a 
Születésnap. A rendező A vadászatban 
szinte rekonstruálja az első Dogma-film 
döbbenetéit, csakhogy ott valós és igen
csak húsbavágó volt a pedofília vádja, 
itt viszont egy tabura épített féltési ha
gyomány zúdul egy ártatlan ember nya
kába, a maga összes következményével. 
Kitaszítják, letartóztatják, megverik, 
szeretteire támadnak. Az egyén bűne a 
közösség bűnével szembefeszül. Nincs er
kölcsi mérleg, hisz Lucas nem vétkes, de 
a közösség stigmája jogos. Pompás dilem
mája egy nagyszerű filmnek.

A vadászat (Jagten), színes dán  film, 115 
perc, 2012. Rendező: Thomas Vinterberg. 
Forgatókönyvíró: Tobias Lindholm, Thomas 
Vinterberg. Zeneszerző: Nikolaj Egeiund. 
Operatőr: C harlotte Bruus Christensen. 
Vágó: Janus Billeskov Jansen , Anne Osterud. 
Szereplők: Mads M ikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Lasse Fogelstrom, A lexandra 
Rapaport, Anne Louise Hassing.
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Töredék,
feketében
„A Pentheszileia-program. Nyers szín

ház egy felvonásban.” -  e szavak állnak 
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház leg
utóbbi felnőtt-előadásának plakátján. 
Az intézmény régi hagyományai közé 
tartozik a (legtöbb esetben nagy siker
nek örvendő) felnőtteknek szóló produk
ciók színpadra vitele, a szóban forgó elő
adás rendezőjeként a Németországban 
élő, vásárhelyi származású filmrendezőt, 
Kincses Rékát jegyezhetjük. Akinek ez 
az első színházi rendezése.

A cím alapján hajlamosak vagyunk a 
görög mitológiára, a Kleist által feldolgo
zott történetre asszociálni, de ne tegyük. 
Kincses Réka Pentheszileiája köszönő vi
szonyban sincs az amazon királynő tra
gédiájával, aki büszkeségbe oltott dü
hében megöli szerelmét, Akhilleuszt. A 
vásárhelyi történetet a rendező írta meg 
és állította színpadra. Napjaink erdélyi 
kisvárosában játszódik és egy örmény 
származású fiatal lány — Pentheszileia 
— életének egy szakaszát vetíti elénk. 
Súlyosan, tömören, feketén.

Elméletileg azonban, a színpadi mik
rokozmosz korokat átívelő dimenzióinak 
határmezsgyéjén igenis hasonul egymás
hoz a két történet. Mindkettő erős nőkről 
és náluk gyengébb, avagy csak szimplán 
gyenge férfiakról szól. A családot aka
ratuk súlyával egyszerre összetartó és 
szétroppantó nőkről, akik mindent egy 
lapra tesznek fel és a szemellenző miatt 
soha nem pillantanak oldalra. Csak elő
re. A cél minden generáció esetében más, 
de az eszközt kivétel nélkül szentesíti, ge
nerációk hosszú során át. Mert a Kincses 
Réka által írt dráma nem csak a főszerep
lő történetét meséli el. Cselekményében, 
annak részleteiben és végkifejletében egy 
erdélyi örmény család három generáció
ja kap helyet. És e három generáció meg
annyi motívuma hellyel-közzel, de biz
tosan megismétlődik. A felmenők nem 
törődnek ezzel. Fiatal főhősünk azonban 
beleroppan.

Kincses Réka műve zord, rideg, mond
hatni kegyetlen, tabukat, szentségeket, 
ellentmondást nem tűrő szöveg egy, a fel
menő generációk pszichikai súlya alatt 
megroppant, neurotikus hisztérikáról, e 
neurózis okairól, a lelki börtönről, amely
nek kulcsa rég elveszett. Pentheszileia 
(Pál Emőke) kintlakásban élő egyetemis
ta lány. Túl sokadik abortuszán, viha
ros, szakításokkal tűzdelt kapcsolatban 
él Akhilleusszal (Bartha László Zsolt), az 
amúgy családos költővel. Néha megláto
gatja a saját egojának egyik csúcsáról a 
másikra tüneményes könnyedséggel leb- 
benő anyja (B. Fülöp Erzsébet), akinek a 
lányával való kommunikáció nem az erős 
oldala. A főhős alkoholtól lucskos emlék
képeiben, avagy lázálmaiban pedig gyak
ran helyet kap a család, a „boldog gyer
mekkor”, a kapott neveltetés és a nem 
kívánt genetika hozadéka. Pentheszileia 
magányos, vad, kiszámíthatatlan, ön
ző, szarkazmusa gyilkos, azonban nem 
elég erős ahhoz, hogy az élettapasztalat

személyisége árnyoldalait kiegyensúlyo
zottsággá szelídítse. És mindezek mellett 
szánandó. Mert elesett, mert nem számít
hat segítségre senkitől, mert olyan szép
ség, akinek bája, humora elkerülhetet
lenül és hamarosan mindörökre elvész, 
eltűnik a hétköznapokban tomboló ideg
baj néha sokkoló képeket felszínre böffen
tő örvényeiben.

Kincses Réka rendezése feltűnően erős 
és szokatlan. Nem színházcsinálásban, 
hanem filmrendezésben gondolkodott elő
adása felépítésekor, a megszokott próba- 
folyamat helyét a képekben való alkotás 
technikája, stílje vette át és e töredezett
ség az előadáson igencsak érződik. De ép
pen e periodikusság, ritmustalan ritmi- 
kusság kelti a nézőben azt a feszültséget, 
amely pontosan összecseng a mű cselek
ményével, szüzséjével.

A rendező nagyrészt kerülte a díszle
tek használatát. Mi nézők összezsúfoltan 
ülünk a stúdióteremben, és e fojtogató tér
ben szinte centikre a lábaink előtt játszó
dik az előadás. Mindent beburkol a sötét. 
Fekete, kriptaszerű cellában vagyunk, 
amelynek közepén hol Pentheszileia 
ágya, hol a családi asztal található, kor
tól és jelenettől függően. Kincses Réka a 
produkció jeleneteiben a család több gene
rációjának életképeit mutatja be, térben, 
korban és időben ugrál, de ez nem zava
ró, mert a rendező nem egyértelműsít: a 
nézőre bízza, hogy az, amit lát, a jelen
ben történik, avagy a főhős emlékeiben. 
Számunkra mindegy, mert feltárul egy

Pál Emőke és Bartha László Zsolt

sötét világ, és ott megleljük Pentheszileia 
természetének kulcsát, az eredendő át
kot, amely generációkon keresztül kíséri 
a család mindennapjait. Megjelenik előt
tünk a tirannissima nagyanya (Monica 
Ristea), az akaraterejében és termetében 
is elrettentő amazon családfő és nyesz- 
lett férje, a nagypapa -  az ő onanizálásá- 
val kezdődik az előadás. A férjétől undo
rodó asszony a lelki terror gyakorlásába, 
illetve a mesterien űzött képmutatásba 
menekül és látszólag nem érdekli, hogy 
papucs hitvese fűvel-fával-cselédlánnyal 
csalja, mert adott a Cél, a szamosújvári 
nagy ház. Leánya, Pentheszileia anyja 
hiába vált értelmiségivé, hasonló sorsban 
részesült — de nála a félretekintés ma
gasztos oka a Herendi-porcelánban tes
tesült meg. Pentheszileia nem tud ezzel 
mit kezdeni. Nem tud megbékélni az ér
dekházasság intézményével, a hazugság 
állandósulásával, a családi, ki nem mon
dott nagy igazságok kényelmetlenségével 
és úgy tűnik: nem jut el odáig, hogy he

lyükön kezelje a dolgokat. Hiszen felme
női erős „amazonok”, akik kellőképpen 
megöregedtek ahhoz, hogy -  ha lélek
ben is, de -  megöljék férjüket. A generá
ciók közötti (és férfi)gyűlölet, a kölcsönös, 
talán szándékos meg nem értés, az egy
mástól való elfordulás egyik legtisztább 
példabeszéde az előadás, amely a maga 
színpadi sivárságában a szereplők, illet
ve a megformálok, színművészi gazdag
ságából, hiteléből építkezik. Pál Emőke 
hitelesen építi fel főhősének családi tra
umák okozta neurózisát, őszintén, szinte 
magától adódó természetességgel tépi fel 
saját belső sebeit, rettenetes személyisé
ge anakronisztikusán hat a szép, ugyan
akkor gyengédséget, gyengeséget sugal
ló külső álca mögött. B. Fülöp Erzsébet 
az anya szerepében igaz megtestesítő
je a közönségességnek, az egonak, amely 
csak hordozójával törődik, lánya vádjai
ra saját, minden logikát nélkülöző sértő
döttséggel válaszol, dialógusaikból egy
értelműen kiviláglik: elfelejtette, avagy 
kitörölte emlékezetéből azokat az éveket, 
amelyekben ő is hasonló gondokkal szem
besült. Monica Ristea a nagyanya szere
pében rettenetes (és úgyszintén meggyő
ző) jelenség. Kapitány mivoltát, idegen 
akcentusát, ellentmondást nem tűrő erő
szakossága mögött rejtőző képmutatását 
csak a férj (Meszesi Oszkár) sunyi kujon- 
sága oldja a színpadon. Utóbbi nagysze
rűen helytáll mind a hitvesi terror elől a 
laza hátradőlésbe és más szoknyák leb- 
bentgetésébe menekülő férj, mind a fő
hős erőskezű pszichológusa szerepében. 
Hozzá sorsában hasonló, ám személyi
ségében vele gyökeresen ellentétes ka
rakter Bartha László Zsolt költője, illet
ve „második generációs” férje. Akhilleusz 
Pentheszileia iránt érzett szerelme egy
szerre erős és változó. A költő egyazon 
időben őszinte és manipulativ, irányító 
és irányított, opportunista és kihasznált. 
Szerelme szeszélyeinek hullámain hajó
zik, ameddig partot nem ér és e szimbo
likus part, e végső kikötő valaki másban 
testesül meg.

Pentheszileia egyedül marad lelki szo
bájának sötét falai között és maga alá te
meti a botrányok visszhangjaitól zúgó 
múlt, a családi közöny, az égő gyűlölet, a 
hamis büszkeség, az odabenn tomboló mi
zantrópja, a nem kívánt, de titkon vágyott 
kiegyensúlyozottság és az „Anyák tör
vényével” való szakítás utópiája. Marad 
a vodka és az álmok nélküli álom — egy 
olyan jövő vágyképe, amelyet soha, sen
kinek és legfőképpen önmagának sem is
merne be. Mert Pentheszileia erős nő. Aki 
túl büszke ahhoz, hogy boldog legyen.

KAÁLI NAGY BOTOND
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház,

Marosvásárhely. A Pentheszileia-program. 
írta, rendezte: Kincses Réka; szereplők: 
Pál Emó'ke, B a rth a  László Zsolt, Monica 
R istea, B. Fülöp Erzsébet, Meszesi Oszkár; 
dramaturg: Rácz Erzsébet; díszlet, jelmez: 
Cristina Grigora§; videó: Sebesi Sándor.
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Ordöglakat
K inde A nnam ária utolsó  versesk ötetérő l
Nem kell annyira sötét, szomorú ver

seket írni, mondta néhány esztendeje ne
kem Kinde Annamária. Szállj magadba, 
próbáld az első' hangot meghallani. Azt, 
amin írni kezdték Meglátod, működ
ni fog. Ha megengeded, visszajön. Nem 
csak a hangod, akkori éned is. Még szin
te gyermeki fantáziád. Mert írni csak 
úgy érdemes.

Ez visszhangzik bennem, ahogy Kinde 
tavaly megjelent könyvét, a Húzódhatsz 
közelebb verseskötetet olvasom. S nem 
tudom: a címben szereplő felszólítás vir
tuális második személynek, az olvasó
nak vagy a költó'i ének valamelyikének 
szól. Az beszél, aki első verses megszó
lalása lelkiállapotát, hangulatát kere
si, aki az első ritmusok, rímek igazságát 
gondolja visszahozni; az újból megta
lált Igazi Én hallatja magát, vagy eset
leg valamiféle kórus hangjára kell felké
szülnünk itt.

Annyi bizonyos: a kötetnyitó, látomá- 
sos darabot (A vendég ló), mely minden 
ízében a költőre jellemző könnyed, dal
lamos hangot, gördülékeny rímeket, fa
nyar iróniát és az elmaradhatatlan asz- 
szociatív lírai zárlatot hordozza, e Kindei 
módon hangszerelt, Adyig nyúló víziót a 
személyes múltat kutató anya-versek kö
vetik.

Melyek kelléktárából -  okostelefon, 
Skoda, kóla — tudnunk kell, hogy itt a 
századvégen, rendszerváltás után gyer
mekét igazgató anya bújt gyermeke én
jébe, költőileg. Csakhogy a szerepjáték 
csapdát rejt: az említett versekben ká
nonban szólal meg anya és nagyanya 
gyereke, s az egymásra csúszó harmó
niákból kicseng állandó gondunk: hogy 
nem lehetünk egyszerre felnőttek és gye
rekek, mégis folyton ezt a tudatállapot
hullámzást kell megélnünk; hogy felnőt
té válásunkhoz anyánkat, apánkat kell 
legyűrnünk, ám ez akkor válik kínzóan 
világossá számunkra, amikor saját gye
rekünk igyekszik, felnőtté válása kohó
jában, bennünket legyűrni.

Ezzel magyaráznám az első verscik
lus, Nagyváradon, Budán úton levő, két 
vagy több lehetőség közt ingázó, elme
rülő, felemelkedő, akarás nélkül veze
tő és vezetés nélkül akaró tudatállapo
tát. Anya, ha egyszer nagy leszek,/ Nem 
engedem, hogy bántsanak — szól a szülőt 
védelmezni kívánó gyerek, akinek a kö
vetkező versben nyakába szakad a tehe
tetlenség tapasztalata: Anya a vízben el
tűnik I derékig s teljesen.', Hazamennék, 
de nincs kivel.! Anya nem lesz velem.

Egyrészt a gyermek magárahagyott- 
sága, másrészt a felnőtt nő keserűen tá
volságtartó attitűdje fémjelzi a verset: 
a másik szülő tárgyilagos rámutatás- 
sal megjelöltén, mintegy kirekesztve, a 
szélről és felnőtt (férfi) létére tehetetle
nül szemléli a biblikus méreteket öltő

katasztrófát, ahogyan az útról letaszí
tott anyát elnyeli az ár: Hazafelé anyával 
én! s az apa is haladt. Nem „apám”: „az 
apa”. Itt is tetten érhető, ahogyan gyer
mek és szülő hangja egybeolvad: az apa 
— ez nem az emlékező gyermek, hanem 
az emlékező társ megfogalmazása. Az 
apa néz csak és motyog:/ Jajistenem.', Az 
apa mondogatja csak:! Jajistenem.

Ugyanezt az eltávolítást kell azon
ban az anyának is elszenvednie, az 
Anyakirándulás-ban, ahol a gyermek 
által előadott történetben egyetlen, ta 
lán ritmikai megfontolásból elköve
tett névelő-elhagyást leszámítva végig 
„az anya”-ként szerepel a nőnemű szü
lő. Ezúttal a gyereket fenyegeti az ár, de 
amit az előbbi nem kerülhetett el, azt az 
utóbbi álomszerű kegyelmi pillanat foly
tán megússza: neki nem a lezúduló víz
zel, csak a nyomában lerakodott sárral 
kell megküzdenie: Taposok sárban felfe
lé./ Semmi sincs rendesen.

Akár a ciklus mottója is lehetne e 
két sor, mert minduntalan felbukkan
nak benne a világ fonákságát, esetlensé
gét, abszurditását nyugtázó mondatok: 
Késével simogat a gyermek.; A férfiak sű
rű agyagban/ hevernek, milliónyi gólem.; 
Bal feló'l jönnek a jobb hangok,/ és jobb
ról szól a balbeszéd.; Vegagyereket meg
győzni arról,/ hogy a pulyka: növény.; 
Anyunak most már nincsen gyereke.// 
Csak Pesten egy távoli rokona.; Mit egyek 
reggelire, ami édes?/ Edd meg a plüssku- 
tyámat.

A gyerekkor-felnőttkor örvényeivel, a 
valamivé válás kísérletének gubancaival 
küszködő verseket Hozott álom címmel 
követik a társas létre, az időre, érzése
ink és testünk halandóságára, esendő- 
ségére, önazonosságunk törékenységé
re figyelő szövegek. Bennük továbbra 
is, mint kockában a kocka, felsejlenek 
az egymásba zárt, egymást idéző-fel- 
idéző beszélői hangok, én, te, ő együtt- 
és szembenállása, időbe vetett kerengő
se, és itt sem zárható ki a feltevés, hogy 
az előttünk kibontakozó forgatag a több 
hangon szóló költői én végső értelmet ke
reső monodrámája.

Akár az előző ciklust, ezt is a bezárt
ság metaforái, a mozgásképtelenség
re tett utalások uralják -  a versekben 
gyakran hónaljig ér a hó. A kilátástalan- 
ság és esélytelenség képei sorában köz
ponti helyen áll a Menekülni vágyó verse, 
a vázolt világból való kitörés lehetősége
it latolgató reménységvers. Kitörés -  tö
rés: a versforma a magyaros verselés ha
todik szótag után sormetszettel tagolt 
felező tizenkettese, melyből a központo
zást teljesen száműzi a költő, az olvasó 
számára így még szembeszökőbb a sor
középen nagy kezdőbetűvel jelzett, hete
dik szótag képviselte cezúra. Volt-nincs, 
lehet-nem lehet, régi-új, értelmetlen-ér
telmes közötti űrben lebeg e vers, anél-
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kül, hogy bármelyiket a másiknál job
ban megközelítené.

Úgy küzd Kinde Annamária egy élet 
tapasztalataival és a nyelvvel, mint aki
nek megoldhatatlan feladványt kell meg
oldania, úgy rakosgatja az emlékeket, 
érzéseket, eseményeket, rímeket, sza
vakat, mintha iszonyú erőfeszítése hoz
zásegíthetné őt ahhoz, hogy a végtelent 
vágyó, végesbe vetett létező problémáját 
egyszer s mindenkorra bravúrosan meg
oldja.

E bravúr logikai csavarjainak nyelvi 
lenyomatát viselik magukon a harm a
dik ciklus, az Újraírások újraírva ver
sei: ajtóban kutya szobra/ és odalenn a 
város, ahol/ megérdemeljük magunkat, 
amikor/ megérdemlem magamat, ahol.; 
Cseresznye gurulósát megtaláltam, / jáz
min nyílásának helyét és idejét is,/ szem
ben a félelem helyével.; A madár szobra! 
sohasem elrepül. így jut el költőnk a fé
lelmen túllépő, esztelen bátorság ösvé
nyén oda, ahol mondani képes a mond- 
hatatlant — mert annyi minden mellett 
ez is feladata, ami elől nem tér ki.

De nem is nyugszik benne meg: túllép 
a lehetetlen, a távolról megidézett dantei 
Pokol köreit futva visszatér az örökösen 
egyforma hétköznapok hűvösébe. Újabb, 
ezúttal önéletrajzi jellegű összegzés kö
vetkezik, ezt a Forró nyár végén darab
jai formailag is jelzik: a kötettest töb
bi eleméhez mérten szokatlanul hosszú, 
epikus hangvételű verseket fűzött egybe 
itt a szerző, melyekben a hangok sokféle
ségét dőlt és álló betűkkel szedett vers
részletek váltakozásával jelzi.

S ha korábban valamely ciklus virtuá
lis mottójáról esett szó, hadd idézzem itt 
a négy sort, mert ha nincs más kiút, ez
zel összegezni merem Kinde Annamária 
e kötetét, ahol az utolsó, A Másik K  ver
sei traktus felfedezését az idézet szelle
mében az olvasóra bízom: S aki nem néz
te az olimpiákat. / Nem sírhatott azokkal 
együtt,/ akik mind látták s átélték a fu
tást. / Az értelmetlen gátfutást.

LÁSZLÓ NOÉMI

Kinde Annamária: Húzódhatsz kö
zelebb. Riport Kiadó, Nagyvárad,
2013.
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Mi az, amit nem lehet?
Cseh Katalin: Amit nem lehet megenni. Elet-dolgokról 

gyerekszemmel. Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2013.
Mi az, amit nem lehet me

genni? Mire használja akkor 
az ember gyereke? És ajándék
ban jó ez tulajdonképpen, vagy 
rossz? Legfőképpen pedig: mi
lyen cím ez? Cseh Katalinnak 
már több, elsősorban gyerekek
nek szóló verseskönyve jelent 
meg. A legutóbbi 2013-ban, a 
Koinónia Kiadó gondozásában, 
és alcíme, meg amire vállalko
zik, csak még kihívóbb: élet-dol
gokról szólni gyerekszemmel.

A gyűjtemény nagy pozi
tívuma, hogy jó kérdéseket 
tesz fel, és még azt sem állít
ja, hogy biztos válaszai volná
nak. Ambivalens itt például 
már az is, hogy ki a gyerek — 
így valójában a „célközönség”

J Ü L S Z Ö V E Q

köre is jótékonyan kitágul. A 
versekben megszólaló szerint 
ugyanis „az egészen nagy gye
rekek” számára is van remény, 
„akik már felnőttek”. De létez
nek kritériumok: gyerek példá
ul az (gondolhatunk a Berlin 
felett az ég című filmre), aki 
látja, érzi, amint „földre szállt 
egy angyal,/ itt áll most velem 
szembe’,/ s valamit csúsztat a 
zsebembe”. Vagy akinek nincs 
véleménye -  értsd a legjobban: 
aki nem rabja saját megingat
hatatlan hiedelmeinek, hanem 
képes a figyelmes odahallga- 
tósra: „Ezt Attila bácsi mond
ta,/ apa céges munkatársa,/ 
s én gyorsan megjegyeztem”, 
így áll össze az a nagyon sajá
tos perspektíva, mely a versek 
megszólalásmódját egyedíti: 
emlékekből, a gyermek beszé
lő minuciózus megfigyeléseiből 
-  mind a külvilágra, mind sa

ját belső történéseire vonatko
zóan -  és a felnőttek magabiz
tos szentenciáiból.

Az „élet-dolgok” köre pedig, 
mely itt szóba jön, komoly igényű 
füveskönyveknek sem válna szé
gyenére: A barátságról, A szeré
téiről, A szerénységről, Az őszin
teségről, Az időről -  így az egyes 
darabok címei. Csupán lépték
beli, nem minőséget vagy hite
lességet érintő a különbség az 
úgymond gyereki és úgymond 
felnőtt megközelítés között. 
Ahogy „kitartó az a hegymászó,/ 
aki elhatározza, hogy/ megmász- 
sza a Himalája/ legmagasabb 
csúcsát,/ és meg is teszi”, de épp 
így „én is kitartó vagyok,/ mert 
rendszeresen nézem/ a hegymá
szásról szóló/ dokumentumfil
meket”

Bódi Katinak a kötetet díszítő, 
különleges, szépséges illusztrációi 
méltóan, plasztikusan kísérik, sőt 
árnyalják a vallomásokat, tanú
sítva, hogy „a képzeletben az a jó, 
hogy (...) éjjel-nappal nyitva tart, 
mint a sarki bolt”.

Cseh Katalin

Á m k áL  nJLtrt

S hogy merre visz a versfü
zér, mi lesz a zárszó, az az olvasó 
válaszától függ: cserbenhagyás, 
annak belátása, hogy „ajándék 
csak az, amit nem lehet megen
ni”, hogy „szülők és gyermekek 
között/ sohasem lehet egyetér
tés” — vagy épen meg tudjuk 
őrizni a bizalom láthatatlan se
lyemcérnáját, mely a vers által 
„összefűzi/ az én szívem csücs
két a te szíved csücskével”.

MOLNÁR ZSÓFIA

Amerikai magyar színházkultúra
Székely Mendel Melinda: Magyar színjátszás 
Amerikában. Mentor Kiadó, M arosvásárhely, 2013.
Székely Mendel Melinda je

lentős könyvet írt az amerikai 
magyar színjátszásról. Ezt nem 
úgy éri el, hogy maradéktalanul 
kimeríti az elérhető forrásokat, 
nem is ez a célja, hanem össze
gez, rendszerez, trendeket jelöl 
ki, legendákat döntöget, remek 
teljesítmények mellett a keres
gélés és tévutak jelenségeit is 
diagnosztizálja. A szerző szemé
lyes érintettsége (a New York-i 
Kossuth Színpadon folytatott 
színészi munkájának köszön
hetően maga is aktív szereplő
je e színházi jellegű kultúrának 
az 1990-es években) a mű javá
ra válik.

A másfél évszázados múltra 
visszatekintő magyar nyelvű 
amerikai színházi mozgalom 
sajátos intézményi struktúrát 
termel ki, melyhez a hivatásos

színtársulatokon kívül (a ma
guk során a művészi élmény 
mellett identitásmegőrző és ta
nító-nevelő funkciókat is ellát
va) az önképzőkörök, művészeti 
klubok, műkedvelő próbálkozá
sok s a magyar nyelvű sajtó is 
szorosan hozzátartozik. Ézt a 
sajátosságot jól mutatja a könyv 
szerkezeti tagoltsága, mely a 
történeti korszakolással együtt 
az amerikai magyar népesség 
összetett társadalmának s en
nek a kontinensen való földrajzi 
elhelyezkedésének szempontja
it is érvényesítve kívánja össze
tettségében szemlélni e színját
szás történetét (Szempontok 
az amerikai magyar színját
szás vizsgálatához, Az ameri
kai magyar színjátszás kezde
tei, Hivatásos színjátszás New 
Yorkban, Művelődésszervező'

kezdeményezések, Magyar szín
ház Kaliforniában, Kanadai 
magyar színházi élet). Majd jó 
érzékkel egészíti ki könyvét 
néhány jelentős színész pá
lyájával (Lugosi Béla, Kabos 
Gyula, Jávor Pál, Szeleczky 
Zita, Szabó Sándor, Szörényi 
Éva, Hegedős Gyöngyi és az 
Óss Enikő-Varga Tibor házas
pár), jól érezve rá a mindenko
ri árnyaltabb színészportrék 
igényére.

A többszempontú vizsgálat 
számos érdekes jelenséget is 
felszínre hoz. Figyelemre mél
tó e tágan értelmezett szín
házi jellegű kultúra műfa
ji szórása (zenés kabaré, zenés 
bohózat, élőkép, történeti szín
padi játék, operett, vígjáték, 
filmszkeccs, verses műsor, bál, 
évfordulós ünnepség, emlék
est) s az a kettős látásmód is, 
mely Thury Ilonában amerikai 
Blaha Lujzát, Petri Marikában 
amerikai Honthy Hannát lát 
vagy Jávor Pált a magyar Clark

Gable-ként, Kabos Gyulát pe
dig pesti Chaplinként szemlé
li. A könyv illusztrációs anyaga 
számos fekete-fehér forrásrep
rodukciót (újságkivágat, szín
lap, plakát, program stb.) és né
hány színes fotót is tartalmaz.

BARTHA KATALIN 
ÁGNES

‘KPfD'EX -
[.. .1 Olvasatomban a Sigmond-szövegek többségét az jellemzi 

(és a Molekulák I. ciklus darabjaira szinte kivétel nélkül érvé
nyes), hogy az olvasó által igényelt formális logikai értelmezhe
tőségről le kell mondani, a kötet középső, terjedelmes részében a 
szürrealista-látomásos irodalom (mint korábban láttuk: nyíltan 
vállalt) újjáéledésének vagyunk tanúi. A nyelvi jel (szó, mondat 
vagy akár egész textus) nem feleltethető meg valamely közisme
reti, valóságos ténynek, nem utal logikailag felfogható jeltárgyra, 
denotátumra, ellenben valami olyasmire, ami csak a szerző tu
datában létezik. A jel nyelvileg konkrétan megnevezhető kódját 
csakis a szerző tudatvilágát közvetítő teljes korpusz feltárásával 
lehetne megtalálni. A Molekulák I. darabjaiban az irodalmiságot 
teljességgel a rémlátomások nyelvileg csak töredékesen átadható 
képszerűsége hordozza, olyannyira fragmentáltan, hogy az egye
nesen a pszichedelikus élményátadására emlékeztet. „Élő fejek
kel rúgják a tizenegyest, a kapuban senki sem áll. A hernyók 
táncra perdülnek a kiszáradt gyepen..., a koporsók is ellejtik a 
magukét... A bíró előveszi a balalajkát..., virágesőbe rejtett csó

kok dédelgetik a régi szobrokat, a kígyó mannát zabái, mifelénk 
nem kötelező a szeplőtelen fogantatás.” És így tovább, összefüg
géstelen képnek sorjáznak a rémálmok asszociációs természe
tének megfelelően, bármiféle ésszerűségtől mentesen. A szerzői 
tudat(talan) azonban olykor mégis becsempész valamiféle refle
xiót, mely akár titkos kód is lehet a káosz megértéséhez: „Abban 
az éjszakai bárban valaki keresztet vetett, kivezették, merthogy 
a bohócok műsora az esti órákban lejárt.” (Bányarémkánaán) 
Ami tehát esetleg úgy értendő, hogy egy bizonyos megközelítés
ben, hétköznapi, rögzült szokásrendünk és gondolkodásmódunk 
következtében az elénk tárt borzalomsorozat és rémképhalmozás 
értelmében ugyan, egy másfajta közegben, a káosz birodalmá
ban viszont épp a mi rációra, merev keresztény etikára alapozott 
értékrendünk veszítheti el az értelmét. [...]

SZÁSZ LÁSZLÓ: Gnómák és gnómok. Sigmond István: 
Isten is gyónni szeretne valakinek. KORTÁRS, 2014. 1. 
szám.
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Felm ért irányok
A Minerva Művelődési Egyesület Cs. Gyimesi 

Éva termében 45 művész, 64 munkája vett részt 
a Barabás Miklós Céh január közepén megnyílt, 
már hagyományossá vált, évi értékfelmérő kiállí
tásán. Ezek között találunk festményeket, grafi
kákat, szobrokat, textilműveket, zománcműveket 
illetve installációkat egyaránt.

A kiállítás színvonalas, sokrétegű, gazdag mű
vészeti múltról tanúskodik, és a csoport fiatalabb 
tagjai révén egy hasonló jövőt ígér, a következők
ben azokat az alkotásokat szeretném elemezni, 
amelyek bennem keltették a legmélyebb benyo
mást.

Két festménnyel, pontosabban portréval kez
deném. Cs. Erdős Tibor 1985-ben festett Gizi c. 
alkotása, illetve Máthé László Jani (2014) c. mű
ve, egyben a legöregebb és legfiatalabb tagok al
kotásai, amelyek ötletes módon egymás mel
lett szerepelnek. A posztimpresszionimus és az 
expresszionimus jegyeit hordó női portrén a kék 
és a szürkés-rózsaszín dominál. A beállítása 
majdnem provokatív, a kék szemek sajátos mély
séget adnak az alkotásnak. Elrabolják a néző te
kintetét és így mintha visszatekint rá. Ezzel 
szemben Máthé László Jani-ja egy materialista, 
illetve realista alkotás, amely az úgynevezett „TV 
generáció” stílusjegyeit hordozza és a fiatalok kö
rében elterjedt művészeti felfogást képviseli.

A következő művész, illetve mű, amelyről szól
nék Kőmíves Andor Rejtély című festménye. Itt a 
kopott szürke, rózsaszín illetve sárga színek do
minálnak. A kép, amely két mesebeli lény talál
kozását ábrázolja, a szürrealizmus stílusjegye
it hordozza. A jelenet egyszerre lehet álom, mese 
vagy látomás. A néző inkább saját képzelőerejével 
alkotja meg a művet, nem pedig egy előre elkészí
tett festményt lát.

Megrázó erejűek Starmüller Katalin vegyes 
technikákkal készített Várakozás I, II, illetve 
Akt I, II c. grafikái is. Ezeken az éles kolorit ha
tás dominál. Erőteljes piros és fekete, illetve lila 
vonalak rajzolódnak ki a krémszínű alapon. Míg 
a Várakozás 1 egy, a fauvizmus stílusjegyeiben 
megrajzolt vulkánkitörést ábrázol, az Akt I  a női 
test egy részletét ábrázolja, növényekkel körülvé
ve, erőteljes szimbolizmussal.

A szobrászat terén két művész munkáit említe
ném meg. Az első Kolozsi Tibor Özön c. alkotása. 
Bronzszobrának elkészítéséhez a művész a mito
lógiából merített ihletet. Kolozsi művészete egye
di Erdélyben, szobrainak általában, ahogy az 
adott esetben is, két fő nézőpontja van. Egyszerre 
figuratív, szimbolista, oktató és elgondolkodtató.

Ezzel áttérnék Suba László Megtisztulás, illet
ve Keresztút című, fából készült kisméretű szob
raira. Mindkettőnek több nézőpontja van. Míg 
az első egy több részből álló, jól elkülöníthető, de 
mégis egységes tömböt alkotó szobor, ahol a vö
rösre festett, emberre emlékeztető figura mintha 
levetkőzni szeretné saját környezetét, a második 
absztraktabb formát vesz fel, és üzenetét inkább 
a néző fantáziájára bízza.

A fent említett művészek mellett, többek kö
zött Nagy Endre, Egri István, Soó Zöld Margit, 
id. és ifj. Starmüller Géza, Sípos László, Valovits 
László és Palkó Csaba alkotásai is megtekinthe
tőek a kiállításon.

KISS LÁSZLÓ ANDRÁS
A tárlat anyagáról készült fotók
Rohonyi D. Iván munkái.

E llen tétek  egysége  -  Szegő P éter 60
Jóllehet a Kontrasztok cím sokunk 

számára elsősorban Bartók Béla ne
véhez kapcsolódik: az 1938-ban — 
méltán a híres—hírhedt dzsesszkla- 
rinétos, Benny Goodman és Szigeti 
József hegedűművész közös felkéré
sére, hegedűre, klarinétra és zongo
rára — ezzel a címmel komponált tri
ójának megszületése óta többen is 
éltek már vele. Elegendő, ha Bernd- 
Alois Zimmermann balettjére (1954) 
vagy Cornel ^árami zongoradarab
jaira (1963) gondolunk. Sőt, maga 
Szegő Péter is, akinek 1993-ban ke
letkezett, Kontrasztok1 című kama
razenekari művéről lesz szó a továb
biakban, szintén ezt a címet adta volt 
a mintegy tíz évvel korábban, 1983 
körül szerzett vonósnégyesének.

A cím sugallta kétpólusossá- 
got Szegő egyetlen tételbe sűríti: a 
mouvement alapgondolatát az im
már szegőinek mondható giusto és 
rubato, a kötött és szabad mozgás
formák szembeállítása képezi. A fe
szesség kényszerít, a kötetlenség 
magával ragad: e pszichológiai ha
tásdualizmus érezhető mindvégig a 
műben.

Hallgatom a Kontrasztok at, és hir
telen egy kozmopolita nagyváros, 
mondjuk Párizs képe elevenedik meg; 
a metróaluljárókban, múzeumokban, 
vásárcsarnokokban, az utcán mind
az fellelhető, ami kimeríti a société 
multiculturelle fogalomkörét, mindaz, 
ami ott a 19. századvégi világkiállítás 
óta a művészetekben is polgárjogot 
nyert: Közel- és Távol-Kelet, Észak- és 
Közép-Afrika, az Amerikák és persze 
az otthont adó vén Európa teremtette 
furcsa és megismételhetetlen amal- 
gám... Ilyeténképpen állnak össze 
Szegő Péter műhelyében is a külön
böző kultúrkörök zenei relikviái: feke- 
te-Afrika poliritmiái, Tibet hangzás- 
arkhéi, Báli és Jáva gamelán-emlékei 
vagy akár a máramarosi (avasi) hosz- 
szú ének intonációinak hangszeres 
megidézései. És itt az egységterem- 
tő elv a beethoveni motívumfejlesztés 
technikája.

Szegő Péter zenéjét egyik kritiku
sa „vérbőnek” titulálja.2 Mi indokol
hatja e pejoratív szándékú, de talán 
mégis igaznak bizonyuló jelzőt? A 
hangszerösszeállítás? A szélsőséges 
regiszterkezelés? Szegő ökonomikus 
hangszerelése sokszor Muszorgszkij 
vagy Varése felrakásaira emlékez
tet; ez különösen a tutti-szakaszokra 
érvényes (rézfúvók nagy számbeli 
aránya, kisfuvola, ütők): az erős di
namikai kontrasztok a kontrasztok 
dinamikáját teremtik meg.

De a szegői formanyelv legerősebb 
kontraszteleme talán az unisono 
(például a melléktéma-csoport be
vezetőjeként): megjelenésekor hir
telen megszűnik a külvilág, és egy 
rezzenésszerű, szabálytalan lük
tetésű morzejel”-lánc felett (aszim
metrikus struktúrájú ritmus-impro
vizáció) kibontakozik az érintetlen

intimitás. A háttér elektromos izzá
sává válik (üveghang-glissandók a 
hegedűkön), és akár egy szelep nél
küli natúrtrombita is intonálhatná 
a mixolídos színezetű, akusztikus 
hangsorban mozgó, kissé nosztal
gikus kantilénát, amely frázissze
rű strófikus szerkezetével is mintha 
a végtelent kísérelné meg körülírni. 
Emiatt hangvételébe enyhe melan
kólia, tűnődés, meditáció vegyül.

Amikor Ligeti György saját zene
szerzői habitusáról szólva kijelenti, 
hogy azért nem gondolkodik vissza- 
téréses zenei formákban, mert azok 
a dramaturgiai szempontok figye
lembevételekor számára nem rele
vánsak, tulajdonképpen az adornói 
szonátaforma-kritikát fogalmaz
za újra. A klasszikus szonátafor
ma repríze eszerint olyan alapve
tő kompromisszummal jár, amely 
kétségtelenül a zenei történés fo
lyamatosságának rovására megy, 
megállítja azt, a megismételt té- 
mákkal-motívumokkal elkápráz
tatva ugyan, de valójában becsapva 
a hallgatót. A Kontrasztok fordított 
reprízének megléte a zenemű egysé
gének előfeltétele. A szertartás (ce
remónia, rituálé) a szegői világban 
nem üres fogalomháló, de nem is va
laminek a megidézése: mindaz, amit 
hallunk — valóság. Itt és most (!) tör
ténik. Azonban nem lehetünk pusz
ta szemlélői e történésnek. A zene 
többet követel: magával ragad vagy 
kirekeszt. Nincs más alternatíva.

Történés. Talán az egész szegői 
világ kulcsszava ez (lásd az Egyszer 
volt... című kamaraművet). De a vál
tozás nem folyamatos, nem lépésről 
lépésre megy végbe, mint Reichnél 
vagy Vasarelynél, sokkal inkább 
ellentétezésre épül, mint Varése- 
nél vagy Kandinszkijnál (a vissza- 
nyúlás előrelépést jelent ezúttal is). 
Szegő nem kertel: a kiélezett kont
rasztok lehetővé teszik a tézis—anti- 
tézis tengelyen történő elmozdulást, 
a szintézis-égövön létrejövő negatív 
visszacsatolás során előre nem meg
sejthető távlatok születnek. „Ebben 
a képzetben nincs más meghatáro
zás, csak a tökéletesbedésé, amely 
nagyon határozatlan, és nem hagy 
hátra mást, mint a változékonysá
got.”3 Ennek a filozófiai koncepció
nak remek zenei megoldást szavatol 
a beethoveni modell.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
■A kolozsvári A n o n ym u s  együ ttes előadá

sában 1994-ben, éppen húsz évvel ezelőtt 
je lent m eg a kortárs rom án és m agyar ze
neszerzők m űveit tartalm azó Hungaroton- 
lem ez, m elynek m űvészeti vezetője, karm es
tere Szegő Péter.

2Vö.: Farkas Zoltán: K oru n k  zenéje. In: 
M uzsika. 1996/12.

3Vö.: Hegel: E lő a d á so k  a  v ilá g tö r té n e t f i 
lo zó fiá já ró l. In: Uő. T örtén elem  és tá r s a d a 
lom . Kriterion, Bukarest, 1972. 113.
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estet tartott január 15-én a Csíkszeredái 
Tilos Kávéházban. A házigazda György 
Attila író volt.

Kiosztották az Erdélyi Magyar 
Kortárs Kultúráért Díjakat január 21- 
én, Kolozsváron. Az elismerést tavaly 
alapította az RMDSZ azzal a céllal, hogy 
olyan személyeknek vagy szervezetek
nek adja át, akik vagy amelyek kultú
ránk megőrzéséhez, gyarapításához já
rultak hozzá. A díjjal idén Kézdi Imolát, 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
színművészét, Vida Gábor írót, a ma
rosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyó
irat szerkesztőjét, illetve Veres Szabolcs 
képzőművészt tüntették ki. A díjakat 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ad
ta  át.

Kőesésben, fényhullásban címmel ta r
tott közönségtalálkozót Szilágyi István 
író, a Helikon alapító főszerkesztője és 
Király László költő, író, a Helikon fő
munkatársa a sepsiszentgyörgyi Bőd 
Péter Megyei Könyvtárban, január 21- 
én. A meghívottakkal Fekete Vince köl
tő, a Székelyföld folyóirat főszerkesztő

helyettese beszélgetett. Az eseményt a 
könyvtár és a sepsiszentgyörgyi Magyar 
Kulturális Központ szervezte.

A  Látó szépirodalmi folyóirat vál
tozatos rendezvénysorozattal ünnepel
te a Magyar Kultúra Napját Maros- 
vásárhelyen. Január 21-én kiállítást 
rendeztek a Látó 2010 óta megjelent 
portréplakátjaiból a G. Caféban, verses 
kísérettel. Elhangzottak Jékely Zoltán, 
Szabédi László, Szép Ernő, Weöres 
Sándor és Parti Nagy Lajos versei. 
Január 22-én az Erdélyi Magyar írók 
Ligája (E-MIL) képviseletében olvasott 
fel László Noémi, Győrfi Kata és Márton 
Evelin a Bolyai Klubban. Ugyanott 
Kovács András Ferenc és Demény Péter 
beszélgetett Weöres Sándor költészeté
ről. Éjsikoly -  avagy: hol a K? címmel pe
dig tizennégy író és költő egyszerre olvasott 
fel. írásaikból lényegében egy kórusmü állt 
össze. Közreműködött: Albert Mária, Demény 
Péter, Dimény Lóránt, Győrfi Kata, Horváth 
Péter, Kovács András Ferenc, Láng Orsolya, 
László Noémi, M árton Evelin, Mihály Emőke, 
Potozky László, Szabó R. Ádám, Szabó Róbert 
Csaba, Székely Csaba.

M arkó Béla költő, író és Egressy 
Zoltán író, drámaíró kapta meg ezévben

a békéscsabai Bárka irodalmi és művé
szeti folyóirat díját. Az irodalmi lap szer
kesztősége a magyar kultúra napjához 
közel évek óta ünnepi esten értékeli a 
folyóiratban előző évben megjelent pró
zai és verses alkotásokat. Az elismerést, 
amelyet már 14. alkalommal osztanak 
ki, olyan szerzők kaphatják meg, akik 
az előző évben jelentős publikációkkal 
gazdagították a folyóiratot, és évek óta 
munkakapcsolatban állnak a szerkesz
tőséggel.

Szatmárnémeti vendége volt két nap
ra Jókai Anna. A Kossuth-díjas írónő ja
nuár 24-én az Ács Alajos Stúdióban ta r
tott író-olvasó találkozót, másnap pedig 
Én, Szegény Sudár Anna című monod
rámáját mutatták be, Bálint Márta elő
adásában.

Demény Péter A lélek trolija című 
esszékötetét mutatták be január 27- 
én, a kolozsvári Minerva Művelődési 
Egyesület székhelyén. A szerzővel 
Balázs Imre József, a Korunk főszer
kesztő-helyettese és Szabó Réka színi- 
kritikus beszélgetett.

-MI

A teizm us
Ha valaki ateista akar lenni,...
A kiemelt sorokban Michael Patton fenti 

gondolatának folytatása.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 12. Kemény 

anyagba betűt, jelet vés. 13. Orosz 
gépkocsimárka. 14. Vük nagybátyja. 15. 
Női énekhang. 16. A1 ... Meola; gitárfe- 
nomén. 18. Orosz félsziget. 19. ... Lisa; 
híres portré. 21. Idegen előtag: sok-. 23. 
Erősen csíp az étel. 24. Harkály lakja. 
25. Epeda jelzője. 27. Állóvíz. 28. Igen, 
több szláv nyelven. 29. Kendertörő esz
köz. 30. Szórványos női név. 32. Finnugor 
nép. 33. Lassú, angolul. 35. Alkonyati. 
36. Légmozgás. 37. Olasz író (Dario). 
38. Hektoliter, röviden. 39. Cinezés. 41. 
Szlovák, régiesen. 42. Nincs dolgozat nél
küle! 44. Szomjoltó folyadék. 45. Abban 
az irányban. 46. Vajdasági író (Nándor). 
48. Török autójelzés. 49. ...-Kaleh; al-du- 
nai sziget volt. 50. Angol város lakója. 
52. Szemétláda. 54. Amennyiben.

FÜGGŐLEGES
1. Lendületesen futni kez

dő. 2. Ásvány az ebédlőasztalon. 3. 
Burgonyafajta. 4.... King Cole; dzsessz- 
zenész. 5. Ajándékoz. 6. Hebegő. 7. 
Csak félig! 8. Tibeti szarvasmarha. 9. 
Dombtető. 10. Isztambul városrésze. 
11. Szándékozó. 15. A mezopotámiai 
mitológia főistene. 17. Az ENSZ egyik 
szerve. 20. Arra a helyre. 21. Terelő
kutya. 22. Részekre osztás. 25. Város 
Olaszországban. 26. Fogkrémmárka. 
29: Sportfogadás. 31. A nitrogén és a 
volfrám vegyjele. 32. Kies határok. 
33. Fonal, cérna. 34. Nincs megfű
szerezve. 35. Sir Henry Miers ...; an
gol történetíró. 36. Tolvaj madár. 37. 
Előny a sportban 38. A folytatás má
sodik, befejező része. 40. Azon a helyen. 
41. Trombitahang. 43. A1 ...; USA- 
beli politikus. 45. Dózis, porció. 47. A 
nitrogén, a kálium és a jód vegyjele. 
49. Skandináv férfinév. 51. Szintén, 
ugyancsak. 53. Ulm kétharmada! 54. 
A hélium vegyjele.

R. T.

A Helikon 2. számában 
közölt A gyenge és az erős 
című rejtvény megfejtése:
A gyenge legyőzi az erőset, 
a lágy a keményet.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
TÁMOGATÓINK:
R om ániai írók  Szövetsége
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