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PAPP ATTILA ZSOLT

K é s e i  s i r a t ó
Manapság a költők nem szoktak öngyilkosok lenni 

-  ezen a nemrég hallott mondaton rágódom egy ideje. 
Az öngyilkosság ugyan régebben sem volt éppen szo
kásnak  nevezhető, még poéták körében sem, de en
nek a m ondatnak nem is ez az értelme: kim ondatla
nul ugyanis az a feltételezés húzódik meg mögötte, 
hogy a költészetnek annak idején, a m eghatározha
ta tlan  „aranykorban” tétje, súlya volt, és ezzel a té t
tel a művelői tökéletesen tisztában voltak. És hogy 
ma m ár senkit sem érdekel annyira a poézis, m agu
k a t a költőket sem, hogy fenekestül felforgassa az eg
zisztenciájukat; egyszerűbben szólva: hogy belehalja
nak.

Nem tudom, m it gondoljak erről, az effajta kijelen
téseknek ta lán  nem is az a céljuk, hogy igazak vagy 
ham isak legyenek, csak érzem, hogy van valam i lé
nyegi kapcsolata mindazzal, am it Borbély Szilárdról 
tudunk. Azzal, hogy elment. Az alkotó emberek kö
zül sokadikként ebben az évben, amely jóformán alig 
kezdődött el, s m áris tele az a bizonyos pohár sárga 
kankalinnal.

És ta lán  egészen kicsit szégyenkezem is, m ert 
am ikor elolvastam a Nincsteleneket, nem hittem  ne
ki. Sosem mondtam ki vagy írtam  le, mivel a Halotti 
Pompa u tán  számomra Borbély Szilárd azok kö
zé tartozott, akiken -  írjanak , mondjanak vagy te 
gyenek ezután bárm it -  nem foghat többé semmi. 
De azt gondoltam, hogy ennyi szenvedés nincs a vi
lágon, am ennyit ebben a könyvben ő m agára vett, és 
nem lehetséges, hogy a sá r mögül ne ragyogjon ki az 
arany, legalább egy kicsit, m ert ha  így van, akkor ez 
elviselhetetlen.

És h á t igen, végeredményben erről lenne szó: hogy 
ez elviselhetetlen.

Borbély Szilárd nem is viselte el. M ert nem volt 
mai költő: önnön élete volt a fedezet művére, a rra  
az Egyetlen Műre, am it írt, különböző műfajokban, 
mindig ugyanarról. Ezért h á t nem tehette  meg, hogy 
ha felismerte ezt az elviselhetetlenséget, ne vonja le 
belőle -  nagyon nehéz szívvel lehet ezt csak leírni — 
a megfelelő következtetéseket. Nem tudom, hogy jól 
van-e ez így, egyre kevésbé tudok bárm it, azt meg 
végképp nem, hogy hol van most, csak remélni me
rem, hogy van valahol, hogy nem sehol van, és hogy 
Urunk szívében nincs halál.

Hogy nincs halál.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Murányi Sándor Olivér íróval

A lá th atatlan  T ökéletes nyom ában
-  Hol és hogyan él jelen pillanatban 

Murányi Sándor Olivér író? Székely
udvarhelyen vagy Budapesten? Mennyi 
utazással jár, hogy mindenhol jelen
légy? Nem érzed úgy, hogy mégsem érsz 
el mindenhová?

-  A medveleső ruhám, a horgászbot
jaim és a lovaglókalapom is udvarhe
lyi otthonomban várnak. A magyar fő
városban akkor is átutazó maradok, ha 
néha hetekig tartózkodom ott. Ez főleg a 
téli hónapokra jellemző, amikor a med
vék elhúzódnak a Hargitán, és beáll a 
horgásztilalom. Ilyenkor van időm talál
kozni pesti barátaimmal és megnézni a 
Katona József Színház műsorait, vala
mint a legújabb IMAX-mozivetítéseket. 
Idén, a tavasz tényleges beállta előtt 
szeretnék visszajutni Berlinbe, ahol ta 
valy pár E-MIL-tagtársammal egy- 
gyütt közös irodalmi esten léptünk 
fel. Ráhangolódás végett olvasom új
ra e napokban Alfréd Döblin Berlin, 
Alexanderplatz című regényét. Európa 
városai közül Berlin tetszik leginkább, 
mivel a múzeumai között is ágaskodó 
daruival a folyamatos megújulást szem
lélhetem benne, akár az erdőkben, ahol 
szintén vendég vagyok, hiszen évezre
dekkel ezelőtt eljöttek onnan az ősök... 
Mintha spirál létezne a természet és a 
civilizáció között, amelyen nincs vissza
út. Minél külsőbb körbe kerülünk ezen 
az emberi kultúra felé, annál inkább el
szakadunk a vadontól, amely már csak 
alkalmi vendégségben fogad minket, hi
szen ott nem tudnánk elvégezni rende
sen napi tisztálkodásunk, és rövid időn 
belül lemerülnének okostelefonjaink. 
Ennek tudatában sóvárgás alakul ki 
az emberben az elhagyott „éden” után, 
egzotikussá válnak számunkra a vi
rágok és a vadak. Nem hiába a nagy
városi ember a leglelkesebb, amikor 
medvelesre hívom. Természetesen ez 
a rengeteg mozgás különféle áldoza
tokkal jár. Azonban egy író elsősorban 
ne az internetről gyűjtse az élményeit. 
Nem kell mindenhova elérnem. De min
den órában, amit otthon, a lakásban töl
tünk, máshol valami feledhetetlen tör
tént volna velünk...

-  Ismert a természet iránti rajongá
sod, a harcművészetekben és néptáncban 
való jártasságod. Mennyire tudsz szen
vedélyeidnek élni a nagyvárosban, amel
lett, hogy írásaidban rendszeresen meg

jelennek az említett témák? Ki vigyáz 
Jógára, a weimari vizsládra?

-  Szabad medve szuszogását hallgat
ni -  tíz méterről. Nézni, hogyan játszik 
bundáján a lemenő nap fénye. Majd ott 
maradni, míg beleszagolhatok a hajnali 
levegőből áradó növényillatba... Saját fé
lelmemen kellett úrrá lennem ehbez. A 
természet iránti lelkesedés ébredés volt 
számomra, amikor a kolozsvári egyete
mi évek után úgy hozta a sors, hogy ha
za kellett költöznöm Székelyudvarhelyre. 
Köztudott: a legtöbben nehezen búcsúz
nak a Kincses Várostól. Miközben sze
rencsétlen sasfiókának éreztem magam, 
amely a világ helyett visszarepült fészké
be, elkezdtem keresni gyerekkorom szín
helyén az újat. így ültem először lóhátra, 
így sajátítottam el valamelyest a legyező
horgászat módszerét, és így láttam meg 
az első nagyvadat. Egy idő után függővé 
váltam, legutóbb még karácsonykor is a 
havas fenyvesben ért a reggel... Nem cso
da, hogy Pesten sem férek a bőrömben, 
pár napja leutaztam Magyarország el
ső magánállatkertjébe, Abonyba, hogy 
ölbe vehessek egy szibériai tigrisköly- 
köt, amely havonta húsz kilót nő, hogy 
elérje a kétszázötvenet. Ihletet adó, fan
tasztikus találkozás volt... Aztán elvit
tem Simon Márton slammer barátomat 
a helyszínre. Mindkettőnk tigrises fotói 
nagy lájközönt kaptak a Facebookon. A 
könyvek mellett ez is bizonyítja, hogy a 
természetközeliség egyáltalán nem ide
jétmúlt az irodalomban, az új nemzedék 
fogékony rá: az élővilág örök téma, akár 
a szerelem és a halál. Harcművészet és 
néptánc. Annak ellenére, hogy mindket
tőben országos első helyezést értem el, 
igazat adok Esterházy Péternek, aki ta 
valyi székelyföldi utunkon ezt válaszolta 
nekem, amikor irodalmi estünkön a kö
zönség előtt matematikáról és futballról 
kérdeztem: „Ha egy író profi akar len
ni, minden más területen szép lassan 
amatőrré válik.” A karate megmaradt, 
nem hagytam abba, de már nem az el
ső helyen áll. Pesten is eljárok Krepsz 
János 6 dános mester edzéseire, ő dön
ti majd el, hogy vizsgázhatok-e továb
bi dánokra. Az újabb néptáncfigurákat 
is igyekszem megjegyezni, de e tudásom 
nem fejlesztettem lényegesen tovább. 
Helyette Jágóval, a Dr. Fried István 
Herder-díjas irodalomtörténésztől aján
dékba kapott weimari vizslával sétálunk 
-  hol medveles előtt a székely erdőkben,

hol a pesti városligeti parkban. Mindkét 
helyen egyformán jól érzi magát, mert 
számára gazdája jelenléte a legfonto
sabb. Most is jóízűen horkol mellettem, 
miközben e sorokat pötyögöm. Meg va
gyok győződve: őseit Goethe szolgálói 
simogatták — maga az excellenciás úr 
ugyanis Christiane Vulpius simogatásá- 
ra  összpontosított. Aztán a költő számá
ra „büdösebbé” vált a nő a munkánál. A 
szóbeszéd szerint ez az öregkor kezdete -  
bár, ha az alig tizenhét éves Ulrike von 
Lewetzow kezét megkérni óhajtó, hetven 
fölötti Mesterre gondolok, megdől az el
mélet. Tény, hogy amíg Goethe beleme
rült a Faust második részének írásába, 
szolgálói gondosan nevelték a weimari 
vizslákat. Az ezüst nyílnak becézett ku- 
tyusokkal igyekezett ellensúlyozni a fe
jedelmi hercegség a dilettáns művészek 
elszaporodását. -  Ilyen szépet nem tud
tok alkotni! -  mondta nem egyszer a her
ceg az önjelölt Künstlereknek, miközben 
a kecses járású ebekre mutatott, ame
lyek sokadik leszármazottjának lehetek 
gazdája. írótáborokba nem viszem -  leg
alább én ne bántsak egyes kollégákat...

-  Hogyan kezeled, amikor rólad írnak 
mások? Milyen kritikai visszhangot vál
tott ki legutóbbi könyved?

-  A 2012-ben, a Kalligram Kiadónál 
megjelent Zordok, a székely szamuráj cí
mű kötetemet többen az év legvitatottabb 
magyar könyvének nevezték. Ezt túlzó
nak tartom, annak ellenére, hogy hóna
pokon keresztül heti két kritikát kapott a 
munkám, elmarasztalót és dicsérőt egy
aránt. Muszka Sándor barátom szerint 
fel akartak akasztani engem Budapest 
főterén a kritikusok. Magam is megle
pődtem, hogy az Élet és Irodalomban, a 
Népszabadságban, a Magyar Narancsban 
írnak rólam. Mészáros Sándor szerkesz
tőmmel nem gondoltuk, hogy a könyv 
ennyire felkavarja az irodalmi állóvizet. 
Ugyanakkor tudtam: önkritikámnál sem 
a dicsérők, sem az elmarasztalók nem le
hetnek erősebbek... Nem életem főművét 
írtam  meg, hanem egy átmeneti kötetet, 
amellyel annyit sikerült elérnem, hogy 
remélhetőleg nem áztatja el a fürdőkád
ban elalvás miatt az olvasó.

M urányi Sándor Olivér
író, irodalomszervező. 1974. október 13-án született Székelyudvarhelyen. Művei: 

Üres és Teli -  harcesszé (Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, Székelyudvarhely, 
2007); Felnyomták szentnek (Erdélyi Híradó Kiadó-Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholy, Kolozsvár, 2007); Zordok, a székely szamuráj -  regény (Kalligram, 2012).
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HELIKON
— És hogyan fogadta a közönség, fő

leg a Felnyomták szentnek című köteted 
után? Milyen különbséget hozott az új ki
adó, a hangsúlyosabb magyarországi je
lenlét?

— 2007-ben Kolozsváron, a tied
del együtt megjelent könyvem után, 
Gáli Attila akkori szerkesztőm azt ta 
nácsolta, hogy egy következő' könyv
ben egyesítsem a szentet a profán
nal, vagyis olvadjanak egymásba a 
Felnyomták szentnek ben egymástól el
különülő' klasszikus jellegű, többnyi
re prűd és a szókimondó részek. Ezt 
igyekeztem megoldani a Zordok ban. A 
legnehezebb nem kimondani volt, ha
nem belehallgatni eseményeket, tör
ténéseket a szövegbe. A Kalligram 
Kiadónál való megjelenés nagy kihí
vás volt számomra, hiszen olyan írókkal 
kerültem egy csapatba, mint Márton 
László, Kerékgyártó István, Barnás 
Ferenc, Tompa Andrea, Borbély Szilárd. 
Hozzájuk képest a mai napig csak indu
ló vagyok Magyarországon, ugyanakkor 
rendkívül jól esett, hogy a már említett 
Mészáros Sándor a legeldugottabb szé
kely faluba is elkísért, hogy bemutassa 
a kötetem...

— Az biztosan kijelenthető rólad, hogy 
nem hagyja senki szó nélkül az írói mun
kásságod, mindenkinek sarkos vélemé
nye van rólad. Hogyan éled meg azt, hogy 
ennyien foglalkoznak veled, kapsz hide
get és meleget is rendszeresen? Milyennek 
látnak a bírálók, a rajongók, és milyen
nek szeretnél látszani?

— Visszatérek az erdó'be, amely újra 
és újra kitisztítja előttem a belső hori
zontot. A mackókat nem érdekli, hogy 
traktorista vagy író próbál részt ven
ni szabad életükben. Ami a bírálóim il
leti: inkább egy építő kritika, mint egy 
kritikának álcázott laudáció. Az iga
zi dicséret az, amikor számomra isme
retlen olvasók keresnek meg és kacsin
tanak rám, idézve a székely szamurájt. 
A nyilvánosság segít jobban keresni ön
magam. Idén negyven éves leszek. Az 
észak-amerikai indiánoknál ilyen ko
rúak  voltak a vének és a törzsfőnökök. 
Mivel azonban későn érő típus vagyok, 
és az irodalomban is a hosszútávfutásra 
igyekszem berendezni az életem, még 
mélyülnöm kell. A régi keleti mondás 
szerint az abszolút őszinteség hegyeket 
mozgat. A közvélemény előtt is annak 
akarok látszani, aki reggeli borotválko
záskor a tükör előtt vagyok: csetlő-botló 
ember, aki megfullad, ha nem tér vissza 
életébe újra és újra a kaland, amely nél
kül meddő a literatúra, mint a szőkefal- 
vi javasasszony.

— És te mit gondolsz az erdélyi és ma
gyarországi irodalomról, irodalmi élet
ről? Kikre nézel fel, kiknek a véleményé
re hallgatsz?

— Amíg olyan regények születnek, 
mint a Verhovina madarai, addig nincs 
veszélyben a kortárs magyar irodalom. 
Bodor Adám az idősebb Barát számom
ra, bár ő bizonyos értelemben jóval fia
talabb, mint én, hiszen hetvennyolca- 
dik évében nálam is pontosabban tudja, 
hány fok van éppen New Yorkban, és le- 
het-e síelni a Madarasi Hargitán. Idén 
tavasszal is együtt érkezünk haza kö
zös székelyföldi fellépésekre. Felesége 
és könyvborítóinak tervezője, Bodor 
Anikó képzőművész szellemi Anyám, 
pontosan látja, mi történik a literatú- 
rában. A szerzőket a magam számára 
nem műfajilag határozom meg: Márton 
László prózaírói és Tarján Tamás kri
tikai munkássága egyaránt fontos szá
momra. Nem rangsorolok, csakhogy 
elsőként mégis a már említett Fried 
István professzorral kellett volna kez
denem, de ő nem szereti, ha írnak róla. 
Érthető, hiszen egész életében önzetle
nül írt másokról. Segítsége nélkül nem 
tartanék ott, ahol vagyok. Budapesten 
gyakran beszélgetünk irodalomról 
Kányádi Sándorral, Térey Jánossal, 
Nagy Koppány Zsolttal, nem utolsó sor
ban Noszlopi Botonddal, akivel szerve
zünk is együtt írói esteket. Erdélyben 
Király Zoltánnal, Karácsonyi Zsolttal 
és a Székelyföld folyóirat író-költő- 
szerkesztőivel találkozom gyakrabban. 
De fontos számomra Kovács András 
Ferenc, Szabó Róbert Csaba és Vida 
Gábor véleménye. Mindent egybevet
ve: a különféle írószervezetek és csopor
tosulások által egy ötletekben gazdag, 
friss kortárs magyar irodalom rajzoló
dik ki előttem, amely Márai, Kertész, 
Nádas és Esterházy után is új meglepe
téseket tartogat a nemzetközi olvasókö
zönség számára.

— Hogyan csöppentél bele az iroda
lomszervezés sűrűjébe? Milyen módon 
sikerül az irodalmi „nagyvadakat” a 
Székelyföldre csábítani?

— Nem a hely számít, hanem az em
ber! -  figyelmeztetett Apám, amikor ta 
nulmányaim után hazaérkeztem 2003- 
ban Udvarhelyre. -  Ha nincs közönség, 
nevelni kell! -  biztatott néhai Maszelka 
János festőművész. E gondolatok alap
ján  kezdtem el az irodalomszervezést 
szülővárosomban, a Küküllő-menti 
Athénban. Az általam székely Agórának 
becézett helyi G. Caféban az elmúlt két 
évben olyan szerzőkkel léptünk fel, 
mint Barnás Ferenc, Benő Attila, Bodor 
Adám, Csapiár Vilmos, Esterházy 
Péter, Follinus Anna, Francois Bréda, 
Kányádi Sándor, Lackfi János, Nagy 
Koppány Zsolt és Térey János. De ven
dégeim voltak a pesti slammerek is, 
Pion István, Simon Márton és Závada 
Péter személyében. A tavalyi évet az 
Erdélyi Magyar írók Ligájának év vé
gi díjátadó gálájával zártuk. Igyekszem 
nyitott maradni, az irodalompoliti
ka elé helyezve az értékek mentén tör

ténő munkát. íróként és irodalomszer
vezőként nem az én tisztem eldönteni, 
hogy ki jó és ki nem a literatúrában. 
Ehelyett arra  figyeltem, hogy a hozzám 
érkező szerző felolvasásának egyforma 
elő- és visszhangja legyen Erdélyben és 
Budapesten. A sajtó m unkatársainak 
köszönhetően sikerült mindez. Hálával 
tartozom nekik. Fontosnak tartom, hogy 
ne csak nagy személyiségek tiszteljenek 
meg részvételükkel estjeinken, hanem 
kapjanak szót az igazi áttörés előtt álló 
fiatalok is, mint például Varga Melinda. 
Győrfi Katával is dolgoztunk közösen. 
Általában Romániáról sok mindent el
mondanak. De arról ritkán esik szó, 
hogy egyelőre még itt található a konti
nens erdeinek harminc százaléka, ilyen 
értelemben az ország Európa Kanadája. 
És ezzel megint a természetközeliségnél 
tartunk. Melyik kortárs szerző ne jönne 
el Székelyföldre, hogy garantáltan telt 
házas fellépése előtt vagy után megte
kintsük a parajdi sóbányát, felgyalogol
junk a Hargitára, pisztrángra horgász- 
szunk Zeteváralján vagy részt vegyen 
velem, a medvepásztorral egy vadlesen. 
(Ha éppen nem jön elő sűrűből a barna 
bundás, a móka kedvéért beöltöztetjük a 
Gondűző Étterem és Szálloda kapusát, 
aki ugyanúgy mozog, és egy szabadna
pot kap érte cserébe!) Komolyra fordítva 
a szót: Székelyföldre látogatni nemcsak 
bemutatkozási lehetőség, hanem ihlet
forrás is az írók, költők számára...

— Milyen ötleteken dolgozol jelenleg, 
mire számíthatunk tőled a közeljövőben? 
Ismét regény készül?

-  Székely János szerint bármilyen té
mával jön egy író, nagyobb százalék
ban önmagát meséli el. Egyesek szerint 
a múltról, mások szerint a jelenről kell 
írni a mai magyar prózában. Mindkettő 
sikerére bőven van példa, egyforma te
hát az olvasói igény. Készülő köny
vemben e kettőt próbálom összeillesz
teni úgy, hogy felépülhessenek belőle 
egy új regény körvonalai. Hogy ez sike
rül-e, ma még nem tudom. Ennél fon
tosabb a napi munka. Nulla dies sine 
linea, avagy egy napod se teljen el a ter
vedért húzott vonal nélkül -  tartja  a la
tin mondás. Milyen szépek az irodalmi 
szerzőre vonatkozó német kifejezések: 
Schriftsteller, Dichter: Szövegépítő, 
Gondolatsűrítő. Amikor megnyitom lap
topomon a Wordot, el kell tűnniük egy 
időre a nagyvárosoknak, az erdőknek és 
nagyvad lakóinak, a soron következő iro
dalmi esteknek és a tigriseknek... Mert 
az író elsősorban nem azért születik, 
hogy sikeres legyen a társadalomban -  
bár ez mindannyiunk számára csábító. 
Hanem hogy a szöveg fölé hajolva keres
se a Földönláthatatlan, „földiekkel já t
szó égi tünemény”-t, az alkotásban még
is meg-megcsillanó Tökéletest...

BÁLINT TAMÁS
3



HELIKON

MÁRTON EVELIN

Melek Sebaha
(részlet a Mankurt című regényből)

A bába ajtaját félénken megkoppintotta 
valaki. Hurijja kiugrott az ágyból, s még 
mielőtt kinyitotta volna az ajtót, odarán
totta a vizes-fazekat a tűzhely fölé. A sö
tétben nyurga alak állt, Hurijja csak ak
kor látta meg, hogy egy egészen fiatal 
lány, amikor már beljebb került. Aprócska 
hasa volt. Nem olyan méretű, amilyenre ő 
számított.

-  Hát te? Mit akarsz? — kérdezte tőle 
mogorván.

-  Szülnöm kell. Vagyis... szülni fogok... 
-  mormogta a lány válaszul, és hirtelen a 
hasához kapott.

-  Na feküdj fel gyorsan az ágyra -  mond
ta Hurijja, és egy hirtelen mozdulattal tisz
ta lepedőt dobott a saját ágyneműjére.

Az ágy még meleg volt. A lány elvaekoló- 
dott benne, oldalra fordult és felhúzta a tér
dét. Reszketett, még a fogai is vacogtak.

-  Ne így, te szerencsétlen, így nem tud
lak megnézni, -  dünnyögte a bába, és meg
felelő pozícióba segítette a lányt. Lássuk 
csak, mi van itt — mormogta. Addig is, be
szélgessünk egy kicsit. Soha nem láttalak 
még -  azt hiszem -  mondta, és gyakorlott 
mozdulatokkal szétfeszítette a lány térde
it, miközben az arcát fürkészte.

-  Nem Ivánkó doktor lánya vagy te? -  
kérdezte meglepetten, és tovább bámulta 
a lányt, még a feladatáról is megfeledke
zett. De aztán észbe kapott és bekukkan
tott a szétvetett lábak közé.

-  Allahra mondom! Te tényleg szülni 
fogsz, méghozzá nemsokára. Fáj? Érted 
amit mondok? — rázta meg a lány vállát, 
aki egy pillanatra elájult.

-  Beszélgess velem! — parancsolta 
Hurijja. És inkább sikolts, hogyha újra 
fáj -  nem jó az, ha magadba fojtod. Azzal 
ugyanannyi erőt veszítesz!

-  Nem akarok sikoltani -  nyögte a lány, 
és a hasába markolt.

-  Nem válaszoltál a kérdésemre, nem 
az Ivánkó lánya vagy?

-  De igen -  súgta a lány.
-  És akkor miért nem apád segít rajtad 

most, mi? Miért jöttél hozzám, miért éppen 
a mozlim bábát kínozod éjnek évadján? Ez 
koraszülés lesz, nem biztos, hogy megma
rad a gyermek — dohogott Hurijja, de azért 
előkészítette a műszeres táskáját.

-  Apám nem tudja, hogy nagyon va
gyok. És különben is, állatorvos -  vála
szolta a lány.

-  Sejthettem volna. De egyszer csak 
megtudja — morogta Hurijja.

-  Ha nem éli túl a gyermek, nem kelle
ne megtudja -  súgta megint a lány.

Hurijja válaszul arcul csapta.
-  Hogy lehetsz ilyen kegyetlen! -  ki

áltotta a páciens arcába. És mit akarsz, 
hogy hazudjak talán? Nekem pontos re
gisztereim vannak. Élő vagy holt, mind 
bekerül ide -  ütött a bába mérgesen egy 
sötét hátú vaskos füzetre.

-  Nagyon fáj -  sziszegte a lány.
-  Fájjon. Megérdemled. Hamarosan túl 

leszel rajta, akkor majd meglátjuk mi a te
endő. El ne mozdulj innen. Volt valahol egy

báránybőr süvegem. Az éppen jó lesz a gyer
meknek. Egy üveget is keresnem kell -  du
ruzsolta Hurijja mintha csak magának, és 
térült-fordult az aprócska szobában.

-  Csak akkor nyomd, amikor én mon
dom! — parancsolt a lányra, akinek a jelek 
szerint már tolófájásai voltak.

-  Kisasszony. És megtudhatnám a pon
tos nevét? És hogy hány éves? -  érdeklő
dött Hurijja, és sebesen írni kezdett a fü
zetébe.

-  Perena Ivankova. Tizenhét éves va
gyok -  válaszolta az, és ömleni kezdtek a 
könnyei.

-  Most meg mit bömbölsz? Bömböltél 
volna akkor, amikor kellett volna. Most 
már nincs idő erre. És főleg az erődet nem 
pazaroljuk ilyesmire. Mutasd csak a mel
led is -  morogta a bába, és benyúlt Perena 
lába közé, miközben az bontogatni kezdte 
az ingét.

-  Félóra, és megvan a baba. Ahogy a 
hasadat nézem, lányod lesz. Ó, és talán a 
tejed is megjön hamarosan — tapsikolt bol
dogan a bába, megfeledkezve egy pillana
tig arról, hogy éppen kényes ügye van.

-  Aztán, apja lesz ennek a gyermeknek, 
ha megmarad? -  kérdezte enyhe gúnnyal, 
miután kicsit észhez tért.

-  Lesz — válaszolta Perena.
-  Elég szűkszavú vagy — dünnyögte 

Hurijja.
-  Jó, elmondom, úgyis mindjárt itt lesz 

-  nyögte a lány és nyomott egyet.
-  Kicsoda lesz itt? -  csodálkozott a bába.
-  Lemi Sebaha — sziszegte a lány, és fáj

dalmában erősen megmarkolta a lepedőt.
A bába összecsapta a kezét.
-  Lemi Sebaha?! A Könyves Lemi? A mi 

Lemink? -  kérdezte, és hitetlenkedve ráz
ta a fejét. Ezt nem hiszem el! -  mondta.

-  Ne nyomj most, pihenj egy kicsit. 
Mindjárt megvan — mondta még és hirte
len megsodort magának egy szivarkát.

-  Te Perena Ivankova. Biztos nem ha
zudsz te nekem? Hiszen Lemi mozlim! Te 
meg szerb vagy. És Lemi megvan már vagy 
negyven éves, csak nem bolondult bele egy 
ilyen csitribe mint te vagy!? — morogta a bá
ba, és mélyet szívott a szivarkából.

A szoba megtelt eukaliptusz és dohány 
illatával. Perena tovább markolászta a le
pedőt, félrefordított fejjel nézett a bábára.

-  Nem vagyok szerb. De Leminek úgy
is mindegy lenne. 0  szeret engem. Tiszta 
szívéből. És nem negyvenéves, csak har
mincöt — sziszegte, és nyomott egyet.

-  Na, még egyet, most — ösztökélte 
Hurijja a lányt. Mindjárt kint van a fe
je! -  kiáltotta, és ülő pozícióba segítette 
Perenát, de az a karjaiba hanyatlott.

-  Nem bírok most... nem bírom... már 
reggel óta.... — nyögte halkan.

-  Na, na — simogatta Hurijja a fejét. 
Fog ez menni, megpróbáljuk mindjárt még 
egyszer. Szóval ezért jöttél te éppen hoz
zám. Lemi mondta, hogy ide gyere?

-  Igen. Mesélt magáról, sokat -  súgta a 
lány, és igyekezett erőt gyűjteni.

-  Mit hordott össze rólam, ugyan biza?- 
kérdezte hamiskás mosollyal Hurijja.

-  Azt, hogy maga más. Maga nem tö
rődik azzal, hogy aki a segítségére szo
rul, az albán, szerb, mozlim, vagy éppen 
zsidó... — válaszolta Perena és megpróbált 
felülni.

-  Ne még -  nyomta vissza Hurijja. Most 
elszámolsz magadban lassan ötvenig. Én 
is számolok. Mikor megszorítom a csukló
dat, akkor nyomunk, jó? — mondta, és meg
simogatta Perena fejét.

-  Hát ezt mondta neked ez a Lemi? Mit 
is mondtál, hogy zsidó? Ki a zsidó?

-  Én -  válaszolta Perena, és visszahuny
ta a szemét.

-  Magasságos isten -  dünnyögött ma
gában Hurijja. Még rosszabb. A lehető leg
rosszabb kombináció. Na, számoljunk -  só
hajtott egyet halkan.

-  Na most, Perena, most -  kiáltotta, és 
megszorította a lány csuklóját.

Perena metsző fájdalmat érzett, mintha 
a belseje fordult volna ki, aztán hideget, 
és aztán csak a fagyos csendet érzékelte. 
Ám a következő pillanatban halkan felsírt 
a csecsemő. A megkönnyebbülés pillangó
ként kezdett verdesni a mellkasában.

-  Él, él! -  kiáltotta a bába. És élni fog!
-  Honnan tudja? — kérdezte halkan, de 

aggodalmas hangon Perena, és megpró
bált újra felülni.

-  Ne ülj fel most. Csak a lábad ne nyújtsd 
ki. Maradj így! -  parancsolt rá a bába.

-  Biztos, hogy élni fog? Honnan tudja? — 
kérdezte elhaló hangon a lány és megpró
bálta megérinteni a gyermeket.

-  Látom, te hitetlen, látom! -  válaszolta 
Hurijja és megmutatta Perenának a babát.

-  Látod? Tökéletes emberke. Mindene 
megvan a kis ványadtnak. Még egy hóna
pig kellett volna bent kibírjad -  duruzsolta 
édesdeden a csecsemőnek, és gyorsan lecsu
takolta, majd egy tiszta vászonkendőbe bu- 
gyolálta és az anyja kezébe nyomta.

-  Tedd a melledre Perena, és szeresd, 
meg fogja érezni a szíved dobbanását, és 
itt marad közöttünk, ó te kis angyal — ka- 
carászott Hurijja, aki minden babának 
ugyanígy örült.

-  Hogy fogják hívni? -  kérdezte felkap
va a fejét Perena lába közül.

-  Nem tudom -  dünnyögte a lány. Még 
nem választottunk neki nevet.

-  Na, hát nagyon vártátok akkor -  
mormogta Hurijja, és tovább matatott 
Perenában.

-  Hallod, és hol késlekedik ez a Lemi? 
Vagy csak hazudtál, amikor azt mondtad 
mindjárt itt van? Te! Nehogy elájulj itt ne
kem! Anya vagy mostantól. Felneveled, 
ahogy tudod, még ha apja sincs, akkor is. 
Más is megtette, te is megteszed! — top
pantott dühösen a lábával a bába.

-  Itt lesz, mindjárt itt lesz — súgta 
Perena, és álomba zuhant. Álmában egy 
vörös hajú kislány nyargalászott egy apró 
termetű lovon és visongva kacarászott.

Hurijja óvatosan elvette tőle a cse
csemőt, és a báránybőr sapkába tette. 
Mellédugott egy melegvizes üveget is, 
majd a babára mosolygott.

-  Te kis cukorbaba -  duruzsolta neki. 
Éppen beleférsz ebbe a sapkába. Amikor 
nagy leszel, Hurijja anyó ad neked egy lo
vat. Sok lovam van nekem ám. Tudod? — 
kérdezte a csecsemőtől, és rákacsintott.

-  Meglátod micsoda paripád lesz -  kun
cogta. Mindenki ismeri Hurijja rövid lábú 
lovait -  dünnyögte tovább és leült a cse
csemővel a kályha mellé.

-  Most várunk. Lássuk tényleg meg
jelenik-e ez a te feltételezett apád, Lemi

4



HELIKON
Sebaha. Micsoda bolond ez a fiú. H át mi
nek kellet neki éppen egy zsidó lány? -  
morfondírozott m agában Hurijja, de aztán  
válaszolt is saját kérdéseire — Ha valóban 
Lemi az apád, akkor ő megoldja a dolgot. 
Elveszi anyádat csak úgy a törvény előtt. 
Isten úgyis m indenkit egyformán szeret, 
mondjon bárki, am it akar, én, Hurijja, ezt 
mindenkinél jobban tudom — súgta a ba
bának, aki csendesen pihegett a sapká
ban.

— Úgy, kis szentem, úgy — ringatta  
Hurijja. Milyen okos kislány vagy te, lá
tod, anyád fáradt, pihennie kell, és te nem 
sírsz, m intha tudnád ezt -  sugdosott to
vább a baba fülébe.

Az ajtó megint halkan  megkoppant, az
tán  nyílt is. Lemi riad tan  nézett szét a szo
bában, kérdezni a k a rt valam it, de Hurijja 
a szájára tapasztotta az ujját.

— Ne félj, csak alszanak. Jól vannak. 
H át tényleg a tied? -  nézett fürkészó'n a 
szemébe és a sapkába m utatott.

— Az enyémek, Hurijja — súgta Lemi, 
és az ujjával m egsimogatta a kislány pi
hés fejét.

— Na akkor kaptok tólem egy ajándé
kot. Most. És még egyet, amit 
amúgy is megígértem ennek a 
kis cukordarabnak itt — kun
cogott Hurijja jókedvűen.

— Milyen ajándékot? — kér
dezte Lemi meglepődve.

— H át egy nevet. Azt mond
ta  ez a bolond gyermek itt -  
in te tt Perena felé a bába, - 
hogy nincs neve ennek a kis 
léleknek. Míg vártalak , ad
dig kitaláltam  egy neki valót
— mosolygott a bába.

— Igen? -  csodálkozott to
vább az újdonsült apa.

— Aha. Az én nevemet vi
selje, azt szeretném, és aján
lom neked, hogy te is akard.
Ennyivel tartozol nekem. Ez 
a szülés á ra  -  húzott egyet 
Lemi haján a bába.

— Azt akarod, hogy 
H urijjának hívjuk? — kérdez
te Lemi.

— Nem. A Hurija angyalt je 
lent, de harcos angyalt. 0  legyen Melek. A 
m akacs angyal. De sokat fog szenvedni! -  
te tte  hozzá váratlanul a bába.

— Melek — ízlelgette a nevet Lemi. Melek 
Sebaha — egészen jól hangzik, köszönöm 
Hurijja -  mondta és letérdelt a bába elé.

— Állj fel te, ne bolondulj meg ennél job
ban -  húzta fel Hurijja Lemit, aki egészen 
csendesen sírni kezdett.

— Nem való a férfinak a sírás — düny- 
nyögte Hurijja, de azért megsimogatta a 
Könyves fejét.

— Azt hittem  m indketten meghalnak. 
Perena olyan gyenge -  súgta Lemi.

— Nem gyenge az, csak még zöldfülű. 
Sok bajod lesz, mind a kettővel. De ez a 
kislány egészen különleges — mormogta a 
bába és a csecsemő tág ra  nyitott szemé
be nézett.

— Most is figyel -  dünnyögte.
— Ugyan Hurijja, ne túlozzál. Hogyan 

figyelne egy alig néhány órás csecsemő?
— m éltatlankodott Lemi, de azért ő is fi
gyelmesen a lánya fölé hajolt.

-  Lemi! Ez a gyermek figyel! M ár most 
is figyel. Nekem ne mondd. Én látom, és 
kész! Meglátod, igazat beszéltem — top
pantott dühösen a bába.

— Jól van Hurijja, jól van, hiszek neked. 
Gyere Melek Sebaha, apa ölbe vesz kicsit, 
míg anyád pihen -  súgta a Könyves a ba
bának, és magához szorította a sapkában 
fekvő csecsemőt.

Melek Sebahából fura, ábrándozó gyer
mek lett. Képes volt naphosszat üldögélni 
a hintaszékben, ilyenkor lángvörös fürtjeit 
csavargatta az ujjára és mindenféle dalla
mot dudorászott. M ár egészen kicsi korá
ban képes volt az ilyen elmerült ringató
zásra, pedig körülötte igencsak zajlott az 
élet, Perena és Lemi rengeteget veszeke
dett, de Melek tudta, hogy amikor leszáll 
az éj, a szülei mégis harag  nélkül bújnak 
ágyba. Ajtajuk alól forróság-hullámok te r
jedtek szét az egész házba.

Perenáék elég nehezen éltek, a falu egy
álta lán  nem nézte jó szemmel a házas
ságukat, sokan el sem ismerték. Lemi 
könyves üzletének forgalma emiatt, de a 
sorozatos válságok m iatt is megcsappant.

Kénytelen volt m ás elfoglaltság u tán  néz
ni. Azóta nevezik Vasárnapi Könyvesnek, 
m ert ezen a kietlen vidéken csakis állat- 
tenyésztésre adhatja az ember a fejét, ha 
nem akar éhen veszni. így Leminek csak 
vasárnap m aradt ideje arra , hogy kinyissa 
a boltot. Perena nem bánta  volna, ha egé
szen lemond róla, de az amúgy békés Lemi 
ehhez az egy dologhoz konokul ragaszko
dott. Az üzletben állt Melek hintaszéke is, 
öt évesen m ár tudott olvasni, és egy dara
big a szüleinek szinte gondjuk sem volt rá, 
a gyermek egész nap elvolt a könyvekkel, 
tavasszal és nyáron a kert fáin üldögélt, 
innen válaszolgatott az anyjának k u rta  
szavakkal. Egészen elvarázsolta a betűk 
világa, és azok a tájak-történetek, am e
lyek ezeken a lapokon megelevenedtek.

Ivánkó doktor csökönyös hallgatásba 
menekült, és nem volt hajlandó sem a lá
nyával, sem a vejével szóba állni. Akkor 
sem, amikor m ár nagyon beteg volt. 
Inkább hozatott a szülőfalujából egy asz- 
szonyt, aki kosztér és kvártélyért vigyá

zott rá, és a ház ta rtására . Az egyetlen, 
aki m eglátogathatta, Melek volt, de ő is 
csak vasárnap. A kislány szívesen ment, 
azért is, m ert vasárnap megtelt az üzlet 
vevőkkel, akiknek a fecsegése idegesítette 
és fárasztotta. Arról nem is beszélve, hogy 
mindenki kendőzetlen arcátlansággal bá
m ulta a haját, amely vörös volt, m int a vi
h a rt jósoló ég. Szinte bordó. Perena azt 
hajtogatta, nem tudja, kitől örökölte a 
gyermek a hajszínét. Ivánkó doktor sze
mélyesen ism erte azt a Valakit, akitől ez a 
furcsa hajazat átöröklődhetett. Többek kö
zött em iatt nem tud ta  a gyereket is kire- 
keszteni az életéből.

Az ő korán elhunyt húgának volt ilyen 
színű haja, és az anyai nagyanyjuknak. 
M indkettőt imádta. Egyazon évben haltak  
meg m indketten. Ivánkó soha nem heverte 
ki ezt a családi tragédiát. A doktor a  maga 
mogorva s magába forduló módján, szeret
te Perenát is, a lányát. De úgy gondolta, 
a lánya szülés közben elhunyt feleségének 
csak valam i halvány másolata, aki fizika
ilag ugyan örökölte az anyja nyurgaságát 
és kreol bőrét, szellemileg azonban nyo
m ába sem léphet az asszonynak. Ivánkó 

eredetileg egy Zippe nevű vö
rös hajú lányba volt szerel
mes, és tudta, hogy a család
ja  sem bánná a házasságot. 
A vörös hajtól azonban a dok
tor egész fiatal korában ba
bonásan rettegett. Attól félt, 
hogy Zippe is meghal, m int 
a húga, és úgy gondolta, azt 
nem élné túl. Ekkor hagyta 
ott a nagyvárost és jö tt erre 
a kietlen vidékre állatorvos
nak. Kevesen tud ták  errefe
lé, hogy Ivánkó tulajdonkép
pen sebész, és nem lódoktor, 
ahogy errefele szólították. 
Perena anyja a helybéli h it
közösség előimádkozójának 
volt a lánya. Nehezen egye
zett bele a házasságba az 
öreg. De nemigen volt válasz
tása. A közösség tulajdon
képpen megszűnt, néhány 
idős emberen kívül minden 
zsidó összepakolt és elköltö

zött, a legtöbben Amerikába. Tédi, az elő
imádkozó megfontolhatta, hogy m it csi
náljon, Ivánkó nem sürgette, de azt tudta, 
hogy nyert ügye van. Elia szíve a la tt m ár 
ott alakulgatott az a magzat, akinek a 
szülésébe csupán néhány hónap múlva be
lehal, és akinek a neve Perena lesz, m ert 
a nagyapja ragaszkodik ehhez a névhez, 
Ivánkó m a sem érti, hogy miért.

Az öreg néhány hétig csűrte-csavarta 
a szakállát, számolgatott és imádkozott. 
A ztán úgy döntött, a Magasságos érteni 
fogja, hogy vészhelyzetben hozott döntés
ről van szó, és igent mondott Ivánkónak.

A doktor boldog volt. A boldogsága pe
dig a nyugalomból áradt. A nyugalom pe
dig a lélek elcsitulásából. Elia nem a k a rt 
vele hálni a házasság megkötése előtt. 
Ivánkóban azonban örök életében ott la
pult az éhes vad, az pedig időnként köve
telte a jussát. Ha tud ta  volna, hogy ilyen 
á r ta lm a s  a  m a g ja , t a lá n  m é g  vár e g y  ke
veset. Igaz, sokáig nem b írta  volna. Elia

folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

érdekes lény volt. Csendes, ritkán beszé
ld. De időnként megbolondult, nevetett 
és kiáltozott, vagy napokra bezárkózott 
és olvasott, a fene tudja miket. Szobája 
könyvektől roskadozó polcokkal volt te
le. Ivánkó állati rettegést érzett, amikor 
ide bekerült, meg nem tudta magyarázni, 
hogy miért, hiszen ő is szívesen olvasott. 
Mintha a polcoknak szemük, szájuk lett 
volna, sőt, némely könyvnek keze is, mely 
kéjesen utána nyúlt. Elia megszállottként 
viselkedett ebben a szobában. Magában 
mormogott, nevetett és sírt. A doktor nem 
értette, hogy mi zajlik benne, de elbűvölte 
a belőle áradó energia. És a meleg. Mióta 
meghalt, Ivánkó képes az errefelé megszo
kott tikkasztó nyarakban is fagyoskodni. 
Elia halála óta Ivánkó állandóan magával 
cipel egy pokrócot, csak úgy átdobja kosz- 
lott bőrtáskáján és viszi, viszi. Az emberek 
csak a vállukat vonogatják. Bolondok min
dig is voltak. Megbolondulni nem nehéz.

Ivánkónak Perena születése volt a leg
nagyobb trauma. Elkésett otthonról, va
lami lényegtelen hülyeség miatt. Pedig 
ahogy Elia ideje fogyni kezdett, megeskü
dött, hogy inkább lemond minden pénzről, 
de nem megy egy kilométernél távolabb a 
háztól. Aznap mégis ráállt, hogy megnéz 
valami lópatát, vagy hasonlót. Mire haza
ért, Eliának már teljesen elfojt a vize, és 
félholt volt az erőlködéstől. A doktor ide
gesen téblábolt egy darabig, és olyan sze
rencsétlenül mosdott meg, hogy leverte a 
borotválkozótükröt, utána is kapott, még 
a kezét is megvágta. Vértől csöpögő és re
megő kezekkel vizsgálta meg a feleségét, 
és rájött, hogy császármetszést kellene 
végrehajtson, de nem mert nekifogni. Tédi 
a szakállát tépdeste és az egyik percben 
sírva rimánkodott, a másikban csúnyán 
átkozódott és halállal fenyegette Ivánkót, 
ha a lányára teszi a szikét. Csak hárman 
voltak a házban, Ivánkó pedig teljesen el
vesztette a fejét, nem tudta hova tegye az 
öreget, aztán egy hirtelen elhatározással 
a mellékhelységbe zárta. Tédi ott üvöltö
zött és imádkozott, felváltva. Ivánkó kezei 
továbbra is veszettül remegtek, felhajtott 
az apósa kóser konyakjából egy jó negyed 
litert, de akkor már tudta, hogy bármit 
is tesz, késő. Meleknek aztán azt mesél
te egyszer, hogy az, hogy az anyja, vagyis 
Perena mégis megmaradt, az nem is ne
ki, hanem valami felsőbb hatalomnak kö
szönhető.

-  Te hiszel Istenben? -  kérdezte Melek 
meglepődve.

-  Eszem ágában sincs — mormogta a 
doktor és rágyújtott egy szivarra.

Melek vállat vont és bevonult a néhai 
Elia, vagyis a nagyanyja könyvtárszobá
jába s várta, hogy forogni kezdjen vele a 
világ.

Ivánkó hetekig rá sem tudott néz
ni a gyerekére. Hagyta, hogy az a fiatal 
muszlim lány kínlódjon vele, akit érdekes 
módon éppen az apósa szerzett a házhoz.

-  O a legjobb -  vonogatta a vállát a va
lamikori előimádkozó meglehetősen roz
zant és konyakszagú árnyéka.

Ebben a rövid periódusban volt Ivánkó 
a leginkább egy hullámhosszon az apósá

val. Elia temetése után napokig kerülget
ték egymást a házban. Ivánkó attól félt, 
hogy az öreg nem csak megátkozza, talán 
meg is öli. De Tédi csak bánatoson lődör- 
gött szobáról szobára, sőt, órákra bezár
kózott az imaterembe, melyet rajta kívül 
már senki sem frekventált. Aztán egy haj
nalban összeakadtak a konyhában. S mint 
igazi férfiak, istenesen leitták magukat.

-  Ez a kislány az én vérem is, te koszos 
idegen -  hörögte Tédi a vejének.

-  Igen -  dadogta Ivánkó és jól meghúz
ta a borosüveget.

-  Na azért mondom — nyögte Tédi s 
szégyenletes csuklás vett erőt rajta.

-  Sínen vagyunk — mormogta Ivánkó.
-  Hol vagyunk? -  kérdezte az öreg ré

szeg félálomban
-  Valahol a picsában -  dünnyögte a 

doktor
Az öreg zavaros szemei hirtelen megvi

lágosodtak.
-  A Föld köldökében vagyunk, te ko

szos idegen!
-  Koszos maga!
-  Nem koszosabb, mint te -  morogta az 

öreg és egészen váratlanul a doktor nya
kába borult. Ivánkó azt hitte, túl részeg, 
de amikor Tédi szaggatott lélegzettel sír
ni kezdett, nála is eltört a mécses.

Utóbb megbánta, hogy az első hetek
ben nem törődött Perenával. Aztán min
den később bekövetkezett bajt erre fogott, 
hogy nem figyelt eléggé rá a kellő időben, 
mert túlságosan lekötötték a saját fájdal
mai. Ivánkó azt is megbánta rosszabb pil
lanatban, hogy apa lett. Ilyenkor borzal
mas állapotnak találta azt, hogy szülő, és 
felelősséget kell vállaljon egy másik léle
kért. A testtel még ellett volna valahogy. 
De a lélekkel? Hogy kell bánni a lélekkel? 
Egyes elméletek szerint éveket kell eltöl
teni valakivel ahhoz, hogy igazán mély 
kapcsolat alakulhasson ki. Ivánkó ennek 
éppen az ellenkezőjét gondolta, legalább
is ami a saját életét, sorsát illeti. Hiszen 
meg sem ismerhette igazán Eliát. De ez 
a valami, az a kevés, amit belőle meglát
hatott, örökre beleivódott. Nem istenítet
te, nem beszélt róla. De beszélt hozzá. Az 
elmúlt években szüntelen. Mindenről be
számolt, Perena kurvaságáról s Melek 
csodálatos születéséről is. A láthatatlan 
Elia nem kommentált, nem fűzött meg
jegyzést semmihez. De továbbra is betöl
tötte a házat azzal a furcsa energiával, 
ami Ivánkót annak idején hozzá vonzot
ta.

Mindenki azt gondolta, hogy a szűk
szavú doktor legalább Melekkel kibeszé
li magát. Pedig alig szólt hozzá. Amikor 
kislány vasárnaponként becsörtetett a 
kapun, Ivánkó doktor kinyitotta a könyv
társzoba ajtaját, és beengedte a gyerme
ket. Melek nyakig merült a poros köny
vekbe. Imádott ide járni. Itt másfajta 
könyvek voltak, mint az apja üzletében. 
Régiek, bőr és vászonkötésben, idegen 
nyelveken, Melek ezeket is hiánytala
nul elolvasta, és maga talált ki tartalmat 
nekik. Kedvelt olvasmánya volt Mark 
Twain Tom Sawyer kalandjai című köny
ve, többször is átböngészte az angol ere
detit. Nagyobb korában szörnyen meg
lepődött, amikor Aram könyvespolcán 
talált egy fordítást.

— Ó, én ezt nem így tudtam — mondta 
és ránevetett Aramra.

— Hát hogy tudtad, te bolondos? — kér
dezte Aram és csodálkozva méregette 
Meleket.

— Amit én tudtam, az sokkal romanti
kusabb volt -  kacagott Melek.

Ivánkó doktor aztán mégiscsak elbe
szélgetett Melekkel. Nem sokkal a halála 
előtt történt ez. A doktor valamiért meg
fogta Melek kezét és inkább kitapintotta, 
mint meglátta a lány csuklóját barázdá
ló hegeket.

— Mi ez? — kérdezte, miközben majd 
megfulladt valami hirtelen támadt gom
bóctól. Az a gombóc a torkában volt a 
Minden. Úgy érezte szétpattant és sem
mivé lesz.

Melek összerezzent, megérezte, hogy 
az öregapjában valami visszafordíthatat
lan történik. De nem bírt válaszolni.

— Mondjál valamit! — mennydörögte a 
doktor. Csak nem akarsz meghalni... te 
is? -  kérdezte és elfordult, hogy az unoká
ja ne lássa, hogyan sír egy vénember.

— Ott is meglátogatlak minden vasár
nap, ahová mész — válaszolta szárazon 
Melek és életében először nem a könyv
társzoba, hanem a kert fele indult.

Ivánkónak kiszáradt a szája.Kibo
torkált a konyhába és megtöltött egy vi
zespoharat konyakkal, aztán beült Elia 
szobájába. Álljon a feje tetejére a világ -  
morogta magában és nem is jött elő még 
akkor sem, amikor Melek hangos kapu- 
csattintással távozott.

Ivánkó doktor végrendeletében -  az 
egész falu meglepetésére -  mégis Perenára 
hagyta a házát, és nem Melekre, ahogy ar
ra mindenki számított. Talán azért, mert 
megérezte, a lánynak nem lesz ilyesmire 
szüksége. Vagy a fene tudja, miért döntött
így-

Melek nem siratta meg a nagyapját. A 
falu népe szörnyülködve nézte ezt a vörös 
hajú különcöt. Ezen a vidéken mindennek 
megvan a rendje. Gyásznak, örömnek. 
Nem illendő az, hogy az ember magába 
zárkózzék. Illendő az, hogy a gyászban 
hangosan jajveszékeljünk, örömben han
gosan nevessünk, örömkönnyeket ont
sunk. Hogy belül, belül mi történik, az a 
kutyát sem érdekli.

Melek esetén is illet felháborodni. A 
nagyapja temetésén ugyanis egy nap
ernyő alatt könyvet olvasott. A temetést 
Perena rendezte, a bánat tudja honnan, 
kerített egy fáradt evangélikus papot. 
Arrafelé nem is igen láttak ilyet. A pap 
zavarban volt, semmitmondó dolgokat da
dogott, aztán egyszer csak kifakadt, hogy 
a megboldogult egy istentelen ember volt 
s elrohant. A falubelieknek valóságos 
örömünnep volt a doktor temetése, köz
vetlenül utána, de még évekkel később is 
ez volt a kedvenc beszédtéma.

Úgy tűnt, Meleket semmi sem tud
ja kizökkenteni az ábrándok világából. 
Szüleivel nem tudott normális viszonyt 
kialakítani. Nem bánta túlságosan, hogy 
nem értik. De gyötrelmes kínzás volt min
den kérdésük, minden tilalmuk. Szerette 
őket, és nem merte őket elhagyni. De 
tudta, ahhoz, hogy egy nap meg ne gyű
lölje őket, mégis el kell mennie. El, minél 
messzebbre.
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P A P P -F Ü R  J Á N O S  

v é g le g e s

ülsz a Napba nézve, elmerülsz 
a délután maradékaiban, ennyi épp 
elég is lenne, de nyomaszt az éjszaka 
emléke, az álmok hordereje csak nő, 
szemeiden ólomnehezékek, 
ha végleg felébrednél, csak a szék 
dülöngélne alattad és macskaköves 
arcodon félárnyékba bújna egy újabb 
naplemente, vissza nincs, előre meg minek?!

s e h o l

a tükör előtt fésületlen arc, 
két sarkig nyitott tekintet, 
hová tűntek a csillogó ékszerek? 
még mindig bízol az árnyékok 
világában, az üveg mögé benézni 
nem mersz vagy nem akarsz, 
nincsenek színek sem alakok 
amibe elbújhatnál és nem hinnél 
a tükörnek hogy éppen annyi vagy 
amit nem tudtál eddig magadról.

e s é ly te le n

zuhan zuhan de mielőtt földet ér. 
ragyogó almaszemek a túlérett 
színek macskakövein, minden 
a női cipők hideg és ütemes 
koppanásai előtt, a fájdalom 
elvándorol belőled mindenfelé 
és csak a függőleges tudat marad 
ami visszavonhatatlanul ránt lefelé, 
a földetéréskor már tisztán kirajzolódik 
minden lehetséges hajszálrepedés 
hártyavékony üvegarcodon.

b i z o n y t a la n

felkel a Nap. rávilágít
egy éjszaka kint felejtett székre
amiben olvastál aludtál
egy elszürkült szemüvegben
az összegyürt-hajtogatott vázlatok
kiúsznak tekinteted horizontjából
a papírhajók zátonyra futnak arcodon
tapogatózol de elfelejtetted az irányt
és úgy érzed a falak összefelé tartanak
s nem bírod a szűk tereket
akárhogy is simogatod a felületet
nincsenek sehol az éjszaka bevésett kódok
csak az ujjlenyomatod vékonyka barázdáit érzed
egyre gyorsabban veszed a levegőt
mégsem telik meg a tüdőd oxigénnel
legalább annyi lenne biztos hová ájulsz
hogy másnap mikor magadhoz térsz
valahogyan megtaláld magad

E g y  b ú c s ú z á s  m a r g ó j á r a

1.

És összecsomagolsz mindent,
ami eddig is kivétel nélkül a sajátod volt.
Csak azt hagyod ott, ami neked nélkülözhető 
a túléléshez, de a másik sem halhat bele.
Az arányokat megtalálni és magad mögött hagyni, 
talán ez a legnehezebb, s hogy mi legyen a búcsú
mondat legutolsó szava. Napokig gyakorlód 
a tükör előtt, hogy hihető legyen az, ami eleve igaz.
Mert ez lesz az a szó, mely évekig átrobog 
az éjszakáidon, és tehervonatként áll álmaid vágányaira.
Ez lesz az a szó, melyet az állomásfőnök az éjszaka 
közepébe süvít, és minden felkészülés nélkül riadsz 
verejtékes homlokkal ezerszer felülve az ágyban.

2 .

Egy végleges ablaknyitással kizárod a tavaszt, 
és egyszer majd az összes séta minden kopogása lekopik 
cipőd talpáról. Zsebedben rongyos mozijegy, múlt századi 
filmek vásznán kullogsz az utcasarkon támaszkodó 
visszafordulás felé. Szürkezakós ismeretlenek bámulnak 
egy villogó neonreklámot, szemükben a mindenség fényeivel. 
Észre sem vesznek, mert te csak ülsz a háttérben, 
mint egy leselejtezett filmes kellék tehetetlenül, 
egy kiürült és kopott park csókpiros padján, 
akár egy földre hullott alma, arcod ragyog az avarban. 
Valami mélyre fúródott gyökér, szerteágazik benned 
a soha nem halkuló suttogás, és csak az arc állandósága, 
csupán az marad meg ilyen makacsul a retinán.
És az arcot megmagyarázó becenevek, melyek 
beazonosítanak az emlékek térhálóján, 
s kijelölik azt a pontot, ami nélkül nem 
lehetsz már soha az, aki voltál.

3.

Megtart maga körül és olyan leszel,
mint egy halott bolygó, amely csak az ellipszisben találja meg 
önmaga értelmét. Az állandóan ismétlődő és örvénylő útban, 
ami mindig ugyanoda vezet vissza, ahol minden elkezdődött. 
Hetek óta nem havazott, felszáradtak a járdák. Osszegombolt 
zakódban kimerészkedsz egy még meg nem történt tavaszba, 
hónod alatt egy multiplex moziműsorával.

C s e n d é le t  j á t s z ó t é r r e l

Anyám azt mondta, hogy ötéves koromban változott meg, 
és anyám soha nem hazudott volna nekem. Én úgy érzem, 
öt évvel korábban. Azt is mesélte, hogy addig sokszor 
játszótérre is vitt, de a hinta lengésére nem emlékszem.
Mint ahogy a vattacukor ízére, vagy a körhinta utáni 
szédülésre sem. Azt mondta, sokat játszottunk, 
állandóan a nyakába kapaszkodtam, vagy a térdén 
ültem. Simogatott, becézgetett, ahogy szokás. Mára 
az összes érintése valahogy elporladt az arcomról, 
és nem hiszem, hogy valaha is kézen fogtam volna 
úgy igazán, ahogy azt egy kisfiúnak szokás. Az arcát 
sem ismerem fel, csak részleteket, mint egy víz alatti 
kavicsból. A formáját, a színét, de mindig zavaros 
marad, és soha nem áll össze egy olyan arccá, 
amit valaha is megszerethetek.
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KÁNTOR LAJOS

Egy történet elkezdődik
A narratíva. Mert ezt ma így illik 

mondani. Nagyanyámék, de még apá- 
mék is aligha értenék, hogy mit akarok 
én ezzel a narratívával. Feltételezem, ha 
posztmodernet ejtenék ki a számon, egye
nesen döbbent tekintetük fogadna. Egy 
harmadik fogalmat is kipróbálhatnék 
velük: lebegtetés. Akkor hát keverjük 
ó'ket -  nem utólagos megbotránkoztatá- 
suk szándékával. Az ezüsthárs mögötti- 
előtti idők és a mai Kolozsvár, a Mikes 
Kelemen utca (bocsánat: Croitorilor) 
együtt kényszerítik ki a teljes zűrzavart
— hogy Méliusz Jóska se maradjon ki eb
ből a narratívából; bár ő sosem já rt ná
lunk, én barátságos hívásra meglátogat
tam őt műkincsekben gazdag bukaresti 
lakásában, a tévé toronyházának köze
lében. Tőle idézhetném, 1968-ból, hogy 
„Micsoda zűrzavar!”

A zűrzavar csökkentése érdekében az 
időtényező mellett jelölnöm kell a helyszí
neket. Lehet, hogy a zavar ettől csak na
gyobb lesz. Mikes Kelemen mellé ide kel
lene írnom a jóval korábbi Major nevet s 
a két világháború közti évekből (az „első 
román világból”) a Tudor Vladimirescuét. 
Személyes — családi — okokból, szüléim
re is tekintettel, hasonló párokra, illetve 
hármas utcanév-megfelelésre emlékezte
tem a távolabbról közelítő olvasót: Farkas
— Kogálniceanu, Király — 23. August 
(1944-es román felszabadulási dátum) — 
Brátianu (egykori bukaresti miniszterel
nök).

De vissza és előre máris kilépek ebből 
a szűk, még egy négyzetkilométert sem 
kitevő körből, ugyancsak a legszemélye
sebb okokból.

A Fehér kakas és a vörösbor történe
tének, történeteinek elkezdett leírását 
mindjárt az első oldalak után megsza
kítva a zentelki malomba mentünk (Ady 
Endre láthatta volna a malmot, ha nem a 
hídon túli kertben üldögél 1914-ben, nézi 
a pártás lányok templomba vonulását) az 
unokákkal és Lilikével, a drótszőrű tacs
kóval; a Kalota leapadt, ám felmelegedett 
vizét sikeresen kipróbáltuk, majd irány 
Pestszentlőrinc, Istvánék háza, a Lomnic 
utcában. Másnap estefelé, még napvilág
nál, villamosozás az 50-esen, a Béke-tér
— Határ útvonalon, hogy onnan a kék és 
piros metró vigyen Budára, a Batthyány- 
térig, majd gyalog megyek fel Lacihoz, a 
Donáti utcába.

Hát ezen a hosszabb szakaszon figyel
mesen nézelődve újabb helymeghatáro
zások rögzülnek bennem. Az Europark 
előtt feltűnik az „Eredetmeghatározás” 
kiírás (ez nyilván az autókra vonat
kozik), a Szűrőbolt (?), aztán a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom irodájá
nak cégtáblája, egy Erstebank fiók, az 
Euro Office Center, Nemzeti dohánybolt, 
„18”-as jelzettel. Amolyan budapesti ösz- 
szegezés volna (noha vásárlási reklám
nak szánták) az „Itt vagyok önmagam”? 
Lehet, csak én vagyon túlságosan ki
hegyezve a definíciókra, mindeneset
re ugyanennek az esti utazásnak akad
tak még élményei. A metrószerelvény
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érkezésére várva olvasom a falon a Zsidó 
Nyári Fesztivál plakátját, mellette bala
toni programajánlat. A mozgólépcsőn föl
felé haladva látom, könyvet reklámoz
nak, ezzel a szöveggel: „így leszünk jó 
nagyszülők!” A megnyugtató felkiáltóje
les mondatot két apró epizód zavarja. A 
Deák-téri átszállóban a lépcső aljában 
földön fekvő idős (jól öltözött, részegség
gel sem vádolható) férfit próbálnak fölse
gíteni, sikertelenül; vannak elegen körü
lötte, rám nincs szükség. A Batthyány-tér 
és a Donáti közt félúton, most már söté
tedés után, elegáns vendéglő előtt elha
ladva, nálam jóval fiatalabbak beszél
getésfoszlányát kapom el: „Te menj be, 
főpincér szolgálja ki a minisztert!”

Szóval: itt vagyok önmagam?
Az idő- és térkoordináták ennél persze 

messzebb vezetnek. Ugye, a gének. És 
a hárs, a ház, mindaz, ami ma is szem
mel látható. A ház előtörténetéhez fel
vidéki (még nem szlovákiai) cipszerek, 
szepességi városok kapcsolandók, nagy
anyám, Krompecher Hermin szülővá
rosa, Szepesbéla, meg az őt tanuláshoz 
segítő híres orvosprofesszor nagybáty
jáé, Genersich Antalé, Nagyszombat. Ha 
a Genersich-leszármazottakhoz hason
lóan akadna egy családfakutató a kiter
jedt (egymással biztosan nem mind ro
kon) Hantz család(ok)ból, az általában 
valamilyen magyar nevet (így a Hantost, 
Harasztit) viselő utódok közül — akkor az 
erdélyi szászok lakhelyei is sorra kerül
hetnének nálam. A Kántorokkal egysze
rűbb a helyzet, Dés, Szolnok-Doboka kí
nálja magát a kutatásra. (Kelemen Lajos 
talált valami érdemlegeset az okirat
okban, lehet a fölfedezésének közel egy 
százada is -  igaz volna, hogy egyenesen 
Mátyás-kori nemességről van szó?) Az 
én dési, rokonlátogató emlékeim nem ve
zetnek túl magasra, legfeljebb a malatói 
domboldal magasságába, szerény házak
hoz, nagyobb kertekhez, az öreg gazdál
kodó nagybácsikhoz, a már inkább csak 
üldögélő Jóska bácsihoz meg a talán ná
la is idősebb Kántor János bácsihoz; kö
zelebb a Szamos-parthoz pedig a mészá
ros Szilágyi családhoz, Róza néniékhez. 
(Nagy szeretetet hordozó nagynéném 
még szereplője lesz a narratívának.)

Nem merészkedem egyelőre messzebb, 
netán Londonig, Cambridge-ig vagy 
Párizsig -  egyetemeiken nem jártam, di
ákként legalábbis nem, a Bolyai nevét vi
selő volt és maradt az én felső iskolám, 
Kolozsvár belvárosában. Valahol Közép- 
Európában tehát. S ha már a „valahol” és 
Európa feltolul az asszociációk láncán, a 
Farkas utcához még, elemista éveimhez 
visszatérve a mi szerény-szolid gyerek- 
falkánk megér majd pár szót; a negyve
nes évek közepén, de nem a háború kö
vetkezményeként, nem éhségtől, hanem 
csupán romantikus kalandvágytól űzve 
rohangáltunk, két csapatra oszolva, ker
getőzve az iskola körüli utcákban. A két 
bandavezér közül az egyik, a zenetudós
sá lett László Feri már nem szállhat be

az emlékezésbe, a Hamvas Béla megne
vezte „ARKHAI” tisztázásába.

A szó tüze, a hang tüze, a szín tüze, a 
lélek és a szellem tüze -  a halál és a vélt 
halhatatlanság tüze -  még sok helynevet 
hív elő az emlékezetből, ilyeneket, mint 
Kisoroszi, Szentendre, Szatmárnémeti, 
Sepsiszentgyörgy, Tihany, Balatonfüred, 
Újvidék, Marosvásárhely. Tűz, nem tűz, 
máig hallatszó hangok Stockholmból, 
Münchenből, Freibourgból és Hévízről 
meg az óceánokon túlról, New York közelé
ből, San Diegóból, Sanghajból, Pekingből. 
Nagyon távol Közép-Európától, a Mikes 
Kelemen és a Farkas utcától. Mégis itt 
visszhangoznak, történetekhez tapadva, 
közös történeteinktől elszakíthatatlanul.

Szóval most már a narratíva. Hol is 
kezdődjék? Nyilván az én születésem nap
ja, 1937. augusztus 7. előtt (a Facebook, 
valakinek a hibájából, még mindig au
gusztus 13-at kommunikálja, hiába pró
bálom kijavítani a dátumot) -  de nem 
Mátyás királynál. Valószínűleg onnan il
lene indítanom, ahonnan apám elindult: 
a dési gimnáziumban kitűnően abszolvált 
érettségit követően, igazgatója ajánlásá
val Budapestre, az Eötvös-kollégiumba 
került, latin-görög szakos tanárnak ké
szült, doktorátust szerzett, és kinevezést 
kapott egy jó pesti középiskolába. Tanári 
szolgálat helyett 1914. augusztus 1-jén a 
katonait kellett vállalnia, 1915. március 
30-án Przemysl alatt esett orosz fogság
ba. Hét év szibériai, krasznojarszki hadi
fogság után Moszkván, Rigán, Berlinen 
és Bécsen át Budapestre, 1922 áprilisá
ban pedig Désre érkezett vissza, szeptem
ber 1-jétől pedig a kolozsvári református 
leánygimnáziumban (párhuzamosan a 
fiúkollégiumban is) latint és görögöt, a 
kolozsvári román egyetemen megszerzett 
oklevél birtokában románt ugyancsak ta
nított. A leánygimnáziumban ismerte 
meg Hantos Gyula polgári-iskolai tanár 
és Krompecher Hermin nagyobbik lá
nyát, a kitűnő tanuló Hantos írént, anyá
mat, házasságukból két gyermek szüle
tett, a nővérem és én.

A másik ágat korábbról kell felvezet
nem, no nem elsősorban az Akadémia 
miatt, hanem hogy a Mikes Kelemen 15. 
számú házat és előzményeit régebbről 
megvilágíthassam. (Nem lettem, nem va
gyok várostörténész, családi emlékekre, 
itthon talált dokumentumokra hagyat
kozom.) Krompecher Hermin és Hantos 
Gyula aligha ismerhette volna meg egy
mást, ha nagyanyám marad Szepesbélán, 
ha nem kap hathatós anyagi támogatást. 
A szerény anyagi körülmények közé szü
letett Hermin még meg sem volt, ami
kor Genersich Antal kórboncnok már a 
kolozsvári egyetem tanára. A magya
rul -  anyám elbeszélése szerint -  rosz- 
szul beszélő Henriette Genersich ma
gyarrá lett lánya, a budapesti tanítónői 
diploma megszerzését követően, a kolozs
vári evangélikus elemibe kapott kineve
zést, és 1893. szeptember 27-én naplót 
kezdett írni; az első napi bejegyzésben 
„legnagyobb jótevőjének” így állít emlé
ket: „Genersich bácsinak köszönhetem 
mindenemet, a mivel rendelkezem, diplo
mámat, állásomat. Mi volnék most. ha az 
ő nemes szíve nem könyörül meg rajtam!
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Szüleim 14 éves koromig gondoskodtak 
ugyan arról, hogy kellő oktatásban része
sülhessek, de itt azután megállapodtak, 
szomorú viszonyaink nem engedték, hogy 
tovább tanuljak! Fölmerült a kérdés, mi 
legyen hát velem? Kedvem igen nagy 
volt a tanítónői pályához, de hiányoztak 
az eszközök. S mikor szüleim nem tud
ták eldönteni, milyen pályát válasszak, 
mikor én már majdnem kétségbe estem, 
hogy milyen sors vár reám, akkor mutat
ta be nemes-lelkűségét, áldozatkészsé
gét nagybátyám. Megígérte, hogy a tanu
lás költségeit fedezni fogja addig, a míg 
képes leszek saját erőmből megszerezni 
mindennapi kenyeremet.”

Genersich bácsiról a továbbiakban ke
vés szó esik a naplóban — annál több az 
utókori emlékezésekben. Mindmáig a leg
híresebb természetesen az a portré, ame
lyet Csáth Géza örökített ránk (de szü
letett egy erdélyi regény is, 2013-ban, 
Tompa Andreától, ahol ez a kivételes or
vos-személyiség megjelenik); nem tőlük 
idézek most, hanem az interneten frissi
ben érkezett rokoni levélből. Szerzője, a 
jeles néprajzkutató Filep Antal, a műve
lődéstörténet, a magyar história s nem 
kevésbé az erdélyi közelmúlt jó ismerő
je -  mellesleg Genersich-leszármazott. 
Legyen ez az elektronikus levél, úgy is, 
mint hiteles kortörténet, narratívánk ré
sze. (Már csak azért is, hogy el ne vesz- 
szen ebben a virtuális világban.)

„Id. Genersich Antal sajátos módon 
került Kolozsvárra. Kiemelkedő tanul
mányi eredmények és nagyon ígéretes 
kezdeti működés után választották ki 
külföldi tanulmányútra. Nagy elismerést 
szerzett külföldön, jó ajánlásokkal tért 
haza. ígéretesnek találták. Ám a fiziku
mát gyengének, törékenynek ítélték, sőt 
néhány hosszabb betegsége is volt. A mi
nisztériumi és pesti egyetemi vezetők úgy 
ítélték, hamarosan meg fog halni. Nem 
lenne érdemes a pesti tanszéket rábízni, 
mert hamarosan utódlásáról kell majd 
gondoskodni. így jött az Orvossebészeti 
Intézet, de hamarosan következett az 
egyetem alapítása. Akkor pedig minden
ki vitathatatlannak tartotta, hogy az 
alapítók közé tartozzon. Különben a ko
lozsvári megfigyeléseivel, kutatásaival 
lényegében az európai vezető tudósok kö
zé emelkedett. Néhány kardinális ered
ménye ma is korszerű. A humán tüdőbajt 
és szövődményeit és a szarvasmarhák tu
berkulózisát ő különítette el, máig helyt
állnak a dolgozatai.

1895-ben Budapestre helyezték. 
Pesten gyengébbek voltak az intézeti kö
rülmények, mint a maga építette kolozs
vári tanszék adottságai. Édesapámnak 
még volt egy idősebb főorvostársa, aki 
hallgatója volt. Csodálatos dolgokat be
szélt róla. Nagyon szerényen, egyszerű
en öltözködött. Magyar ruhában, csizmá
ban járt. Ez akkor már nem volt igazán 
divatos. Azok a medikusok, akik nem 
nagyon jártak  az órájára, de indexükbe 
aláírást akartak szerezni, rendszeresen 
a boncterem szolgájának nézték. Néhány 
koronás borravalót nyomtak a kezébe: 
»Bácsi! írassa alá a Öreggel!« A diáko
kat leültette az előszobában, megígér
te, hogy elintézi az aláírást. Majd felöl

tötte a fehér, intézeti köpenyt, és fogadta 
az ifjú urakat. A procedúra általában 
azzal végződött, hogy a delikvenseknek 
levelet diktált, amiben a lumpoló egye
temi hallgató saját soraival értesítette a 
szüleit az esetről. Ezeket a leveleket az
tán a professzor adatta fel. Különösen 
nem szerette a dzsentri linkelőket. 
Édesapám már Budaynál tanulta a kór
bonctani, de sok idősebb orvostól még ő 
is bőven hallott róla. Én Entz Gézától 
is hallottam a társasági életbeli dolgai
ról. (Az Entzek családi hagyománya so
kat őrzött meg. Az egyik Entz kolozsvári 
professzor társa volt. Entz Béla, később 
pécsi professzor, közvetlen munkatár
sa lett.) Rettentően unta a formális, az 
egykori úri vizitelős formalizmussal já 
ró társasági életet. Vagy szórakozottan 
reagált, vagy a forma kedvéért udvari
as kérdéseket tett, de ha félreértették, 
és esetleg lelkes, hosszabb fejtegetésbe, 
cselekvésbe kezdett az illető, kicsúsztak 
a száján a kétségbeesést jelző megjegy
zések. Pl.: Szereti a zenét? — kérdezte. 
Nagyon szeretem — hangzott a válasz. — 
Mi érdekli, van kedvence? — Oh, profesz- 
szor úr! Imádok zongorázni! — és a fic
kó abban a pillanatban felpattant, és a 
feleség, a zágrábi születésű, szenvedé
lyesen zongorázó Machik Kornélia zon
gorájához pattant, és a billentyűk közé 
csapott. Genersich Antal önkéntelenül 
felsóhajtott: — Oh, már kezdi is...

Ma már nem értik ezt a kort, pedig so
kat tanulhatnánk az erényeikből, és meg
szívlelhetnénk a politika akkori hibáit.”

Filep Antal élvezetes emlékező-elbe- 
szélő mondatait elhagyva, pár szára
zabb adat a régi Kolozsvárról, a Mikes 
utcáról és egykori környékéről, ezúttal a 
Hantz-Hantos ágról. Nagybátyám, ifjabb 
Hantos Gyula Kétvízközti majorok című 
(1943-as kiadású) könyvnyi tanulmányá
ban olvasok „a fogyasztó Kolozsvár-város 
körül a termelő Kolozsvár-faluról”, illet
ve „egy emberi táj és egy életforma elmú
lásáról”. Ez a Mikes Kelemen utca előtti 
időről, a majorokról és mai utcánk kiala
kulásáról szól. Ha már belekezdtem az 
(újra)idézésbe — magamtól is lopva, A ka
puból —, pár mondat itt hasznos lehet, a 
Széchenyi-tér (ma: Piafa Mihai Viteazul), 
a piac környékének történetét illetően. 
Hantos-idézet tehát: „Ez az ősi, leghosz- 
szabb időt megélt major-terület közeli, ki
tett fekvésénél fogva a leggyökeresebben 
kellett hogy átalakuljon. A telkek elapró
zódása, a faházak helyébe szerény tégla
házak épülése még nem volt jelentős vál
tozás. Sem az életmód nem változott meg, 
sem a népesség nem cserélődött ki. De ez 
a terület nem úszhatta meg a változások 
korát kisméretű átalakulással, haszon
kertből díszkertté előkelősödéssel, mint a 
villákká szakadt külsőbb vagy félreesőbb 
majorok. »A piac közelsége magyarázza a 
zsidó telektulajdonosok számának foko
zatos növekedését. A XX. század elején 
felépül az ortodox zsinagóga, a régi nagy 
Weinberger telken pedig a Zsidókórház.« 
Az 1910-es évek elején a Major-utca 
macskaköveit felszedik, aszfaltozzák, be
vezetik a vízvezetéket, a csatornázást, a 
villanyvilágítást és elkeresztelik Mikes 
Kelemen utcának. A telkeket feltöltik, fél

méterrel és egy méterrel is sok helyt, az 
utcaszintig. Mind sűrűbben házak zsúfo
lódnak, elvétve emeletesek is, a régi ker
tek helyére, s ami kert megmarad, falak 
közé bebörtönözve teng tovább mint ott
felejtett emlék.”

Nos, a mi 15-ös számú házunk az „el
vétve emeletesek” közé tartozik, a régi 
zsinagóga (ma az egyetem egyik fakul
tásának része) és a hajdani Zsidókórház 
között. (Közbeiktatva a kórház felé egy 
és mögötte még egy, soklakásos bérház.) 
A haszonkertből nálunk nem lett elő- 
kelősködő díszkert, falak közé szorítva 
már oázisnak számít, nem börtönnek; a 
veteményes rész mellett korán nyílik a 
gyöngyvirág (apám törődött vele nyugdí
jas korában), és a gyümölcsfák is viszony
lag védettek.

De hogy került ide a Hantos család? 
Hányban is épült a ház? Válaszaim saj
nos töredékesek, a történet tovább ku
tatandó. Fura mód (az emlékezetvesztés 
ellen küzdve) ismét A kaput lapozom fel, 
különböző fejezetekből rakom össze, amit 
egyszer már sikerült megtudnom anyai 
(kolozsvári) dédanyám, mármint Hantz 
Samuné Verzák Róza életéről-haláláról. 
Nagybátyám, ifj. Hantos Gyula, Verzák 
Róza unokája a Kétvízközti majorok ban e 
környék „tájnyelvéről”, „tájszólásáról” is 
szót ejt, feljogosítva érezvén magát egy 
személyes körülmény által; ez pedig az, 
hogy „a leírt tájnyelv apai nagyanyám 
nyelve volt. Nagyanyám Kolozsvárt szü
letett s pár évi bánffyhunyadi tartózko
dását leszámítva itt élte le egész életét, 
legnagyobbrészt éppen a régi Major
utcában. Haláláig, tizennégy éves koro
mig magam is úgyszólván ebben a régi 
kétvízközti nyelvben nőttem fel. Egy- 
egy fordulatát, kiejtésmódját mi már 
nem használtuk, nagyanyám még igen. 
De sokat mi is. Élénken emlékezetem
be vésődött e nyelv sok olyan sajátsága, 
amelyet máshol nem ismertek vagy meg
mosolyogtak, s ugyanígy az is, ami ne
künk hatott idegenül az irodalmi nyelv
ből.” Az én nagyapám, idősebb Hantos 
Gyula 1917-ből fennmaradt naplójá
ban írja le anyja betegségét, a rokon 
háziorvos (a szintén egyetemi tanár
rá lett), Genersich Gusztáv szolgálatát 
már itt, a Mikes Kelemen 15-ben, vala
mint Verzák Róza halálát és temetését. 
Arra is találtam utalást, hogy Verzák 
Rózának már korábban telke (háza?) 
volt ebben az utcában — talán épp ar
ra épült fel a 20. század első éveiben az 
új, emeletes ház, (id) Hantos Gyula és 
Krompecher Hermin összegyűjtött pén
zéből meg alighanem kölcsönből. (A ki
vitelező a költő Reményik Sándor épí
tész-apja.) De hogy dédanyám mivel 
foglalkozott, netán hóstáti (típusú) ker
tészkedéssel, másegyébbel, arról fogal
mam sincs. Ha „tiszta” narratíva készül
ne ebben a könyvben, a történeteimhez, 
netán a Fehér kakashoz legjobban illő 
mesét ötölhetnék Hantz Samu és Verzák 
Róza majoros életéről, az én nem ismert 
előéletemről.

Részlet a Fehér kakas, vörösbor cí
m ű készülő könyvből
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DIMÉNY ÁRPÁD 

megfejtések
a Seraphinianus-kódexből
*

a holtakból feltörő' olajos buborékból is lehet 
olvasni minden éppen akkor múlik el amikor 
fogást találnak a Testen semmisé válik mint a 
táj ha rátör a szürke a kéz já téká t is lehet olvasni 
ahogy az Idő  klitoriszán félelemmel vagy pazar  
tempóban valahol biztos azt is leírták valahol egy 
sárguló lenyomat a Fűben Fában Lélekben hogy 
veszélyes nem szeretni az életet és ezzel semmi 
sem versenyezhet hisz határai közt beteljesül a 
Szép az elvesztett Becsület és a Szabad Nyár

hosszú szünidő után éledünk fel amikor m ár eldőlt 
a Küzdelem aztán m int elszédült légcsavar csak a 
becsapódást várjuk mert Hímek vagyunk és kitágult 
orrcimpáink érzik a virág és frissen fejt tej szagától 
lucskos Nők hasát melyen az alkonyt köd végigfolyt 
s távolból riad t gépek bőgnek ez lesz a je l hogy épül 
a Most háza hideg cement és alumínium ahol Malakh 
sötét és sötétebb szürke emberállatai tovább élhetnek 
egy pupillatágulásban ahol bőséges Szent érzéssel tiszta  
köténnyel steril kesztyűvel zápttják a közös anyagot

testét rázzák ki a Szenvedés nevében a háttér 
felleges menny táncoló légoszlop-sugarak mindez 
istenhiány m iatt bezárva újra múlni kezd az Idő

**

bár az életet dárdahegy oltja ki s a hótalpat 
elnyeli a messzeség a H alál a végső megoldás 
reuma ellen m ás szemmel kezdjük nézni az 
otthoni tájat m iért változik minden Mennyek 
Ura az Embereket m iért nem lehet kibontani 
mint a tökmagot hogy csak az ehető részük 
maradjon és a fájdalom sem fojtható meg 
kispárnával mégis m ind boldogok akarunk 
lenni pedig  a vérverés baljós bürökszaga 
árad s vékonyodnak az izmok a Szív körül

íme egy keresztrúd ronggyal becsavarva egy 
tornaterem ahol bősz lakatosok lapáttal merik 
fel az elhanyagolt padlóra ömlesztett M áriákat 
a katonalányos vasból öntött formás lábakat és a 
köztük lihegő olajosán csillogó hajú Szenteket 
a felcsúszott szoknyák döngölt mélyedéséből 
forró izzadtságtól ragyogva pufók Kisjézusok

áramkör
fény vagyok szuszogó lomb fölött
nem szám ít hogy kék-lila kozmoszból való
azúr mely hajadba költözött
nincs mosolyod nekem és komor hintaló
léptedben árnyékod vadul
a szélbe kap s vágtázva felnyerít
miért hittem én, hogy zablázható vagy
ez az est is csak a csendet mímeli
s az űr-sötétet őrlő gépek nagy
száján kileskelőd’ az úr
hogy ejnye m ár megint ti rendre int
békére szerelemre de szemedben ott dereng
a derm esztő istenkáromlás s rend szerint
ott rekedek hol igaz a csend
m ert neked én csak csillogó glazúr
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BONCZIDAI ÉVA
Üzlet
Eszter
Neki mindig volt pénze, nekem meg 

sosem. Csak baninként átszámolva a 
pénztárcám külön rekeszeibe elkülö
nítve, hogy ez erre kell, ez arra , ezt ed
dig kell befizetni ide vagy oda, mert 
ha nem, kidobnak a kollégiumból, nem 
tehetem le a vizsgámat, lejár a busz
bérletem. Ami m aradt, azt m ár nem is 
kellett betenni a tárcába, hiszen a far
zsebemben is pont jól elfért. Két kiflit 
és öt alm át adott érte a büfés.

Marcela folyton röhögött rajtam: 
hogy kézzel mosok, m ert nem tudom 
kifizetni a mosodát, meg hogy min
den szöveget bemásolok a füzetem
be, mert nincs fénymásolásra pénzem. 
Meg hogy olyan hülye m unkákat ta lá
lok magamnak, hogy vagy elviszi min
den időmet és alig fizetnek érte vala
mit, vagy jótékonykodok, és ingyen 
írom meg a másik lány dolgozatát, ha 
elbőgi magát, hogy rákos az anyja.

-  Gyere, te élhetetlen! -  fogott karon 
egy este, és rám adta az egyik legszebb 
ruháját. Szerencsére a cipőméretünk is 
egyezett, mert nagyon röhejesen festett 
volna az a buggyos nyakrész a kínai 
piacon vett sportcipőmmel. Kifestett. 
Úgy néztem ki, m int a lányok a cím
lapokon. -  No, zsenikém, gyere, tan í
tok valamit! -  és töltött egy kupica pá
linkát.

Csípett, kicsordult a könnyem, úgy
hogy kezdhettük újra a szemfestést.

Domnulajos, a kapus, aki mindig 
kedves volt és előre köszönt, főként ne
künk, m agyar lányoknak, most rosz- 
szallóan nézett utánunk és csóválta a 
fejét.

Egy klubba mentünk. Marcela ba
rátaival találkozni. A társaság  jól szó
rakozott rajtam, ahogyan feszengve és 
zavartan lapozgattam az itallapot. -  
Nyugi, meghívlak. Ezt fogod inni, mu
ta to tt Marcela egy kim ondhatatlan 
nevű koktélra, ami többe került, mint 
amennyiből máskor egy hétig éltem.

Marcela barátai udvariasak voltak 
ugyan, de nem kedvesek. Méregettek, 
bólogattak, és csak m agyar lány
nak szólítottak, zavart, hogy a neve
met képtelenek voltak megjegyezni. 
Időpontokról beszélgettek, m agyaror
szági üzletemberek érkezéséről, meg 
hogy minden a szokott módon lesz 
majd.

Tudod, mi az a hostess? -  kérdezte 
Marcela, miközben kikísért a mosdó
ba.

Én nem vagyok olyan, Marcela.
Milyen nem vagy, butus? Én ta lán  

olyan vagyok? Ebben nincs semmi.

Csak amit te is akarsz. Szépnek kell 
lenni, mosolyogni, elkísérni egy-két 
üzletembert unalm as és puccos foga
dásokra, és ennyi. Ha valamelyik meg
tetszik, és többet akarsz tőle, az lesz 
és úgy, ahogy akarod. Amúgy is itt az 
ideje elfelejteni a Péterkédet. És sok 
pénzed lesz végre. Euró. Több száz.

Tényleg csak beszélgetés és elkísé
rés?

Tényleg.
Mire visszatértünk az asztalhoz, 

m ár ott volt a két középkorú, öltönyös 
férfi is. Jókedvűen heccelték egymást, 
érkezésünkkor felálltak, udvariasan 
bemutatkoztak. Vacsorát rendeltek és 
italokat, majd együtt taxiba ültünk, és 
a hotelbe hajtattunk.

Ittunk  valamit, álmos lettem.
Nem tudom, mennyi ideig aludtam, 

de itt, ebben a házban ébredtem fel. Ez 
nagyjából három éve volt. Itt másképp 
telik az idő, ezért nem tudnám  ponto
san megmondani.

Persze én is sírtam . Megerőszakoltak 
és rendszeresen vertek. Ilyenkor m in
dig nagymamám hangját hallottam. 
Amikor ivott -  csak ünnepekkor per
sze — folyton a háborúról beszélt. Hogy 
jöttek az orosz katonák. Hogy tizenhat 
éves volt. Kislánykoromban nem is ér
tettem  pontosan, miről beszél. Folyton 
kérdeztem, hogy És? m ert mindig el
elhallgatott. Csak annyit tudtam  ösz- 
szerakni a meséből, hogy jöttek az oro
szok, dédapám a fronton volt, ők meg a 
mezőn ökrös szekérrel mentek az erdő
be elbújni, de szembetalálkoztak. Hogy 
dédnagyanyám akkor halt meg. Hogy 
elhajtották az ökröket, elvették az élel
met, őt és a húgát pedig otthagyták. 
És? — kérdeztem ismét. És az élet ment 
tovább -  sóhajtott mindig a végén. O 
mindent túl tudott élni. Anyám teme
tését, az öcsém börtönbe kerülését, és 
biztosan az én eltűnésemet is.

Megszökni nem tudtam. Próbálni 
sem mertem, mert láttam , mit csinál
tak  egy moldáviai lánnyal, akit el
kaptak. Próbáltam megölni magam, 
de olyankor mindig jött a nagyanyám 
hangja, hogy az élet megy tovább. És 
valóban megy. De nem értem, miért, és 
nem tudom, meddig. Sok mindent nem 
értek. És egyre kevésbé zavar. Régen 
azt képzeltem, hogy a kurvák mind 
olyanok, mint a western filmek bor
délyházaiban: kihívóan öltöznek, po- 
haraznak, kedvesek az elgyötört, meg
fáradt hősökkel, énekelnek, táncolnak 
és im ádnak kefélni. Eleinte nem is 
bírtam  elhinni, hogy vannak férfiak, 
akiknek jó az, hogy egy láthatóan sok
szor megvert lány szipogva simogatja 
a farkukat.

Ma meg nem tudom, mi m ást tehet
nék. Miféle életem lenne, ha ez véget 
érne? Mit tanítanék a fiataloknak a 
versekró'l, ha végre lediplomázhatnék 
és egy iskolában m unkát kapnék?

Mihály
Ma tudtam  meg, hogy fiam lesz. 

Anna nagyon boldog. Egész nap csicse
reg. Én meg nem is tudom. Akartam 
gyereket, de hogy fiú, az megijeszt. A 
lányoknak könnyebb. Nem tudom a fi
amat megvédeni. Órák óta csak ez já r 
a fejemben. Meg az a régi eset, amiről 
nem szoktam beszélni. Anna se tudja.

Akkoriban nem érdekelt semmi. 
Legyen minden, ami kell, és más nem 
számított. Amolyan túlélő korszakom 
volt. Ha pénz kellett, szereztem. Mindig 
akadt valami eladnivaló. És ha gáz volt, 
anyámék küldtek. Új könyvre, új cipő
re, mikor milyen ürügyet találtam .

Stoppal mentem haza. Egy idősödő 
ürge vett fel. Audija volt, édes illatú lég
frissítője, rövidre nyírt szakálla és á t
látszó lakkal lekent körme. Olyan szu
perápolt, m int a mostani üzletemberek 
bármelyike. Jót dumáltunk. Zenéről, 
nőkről, az egyetemről. Telefonszámot 
cseréltünk, mert ő hetente átutazik 
Maros megyén, hajövök még haza, hív
jam fel, ha ő is erre jár, szívesen elhoz. 
Két hét múlva megint együtt utaztunk. 
Akkor állt elő az ajánlattal. 100 eurót 
ígért. Nem hittem el, mit képzel ez ró
lam. Ki akartam  szállni, de ő higgadt 
maradt, mondta, hogy semmi gond, ha 
nem, attól még hazavisz, ne kapjam fel 
a vizet. Lecsillapodtam. Választhattam 
zenét, és amíg a cédék közt válogattam, 
ismét rákezdett: hogy ilyen felvilágo
sult fiatalember, mint én, hogy-hogy 
még nem próbáltam ilyesmit, hogy min
den nyitott gondolkodású ember bisze
xuális, neveket sorolt a történelemből, 
irodalomból, meg hogy egy próbát min
denképp megér, és érdemes egy ilyen jól 
ápolt férfival kezdeni, meg hogy az üz
leti ajánlat sem utolsó. Nem értem, ho
gyan, de meggyőzött. Félrehúzott egy 
erdei útra. Kigomboltam a nadrágomat, 
becsuktam a szemem és próbáltam csak 
a zenére figyelni. A Ballbreaker végénél 
tartottunk, amikor lenyelte és kaján vi- 
gyorral megszólalt: Ugye, igazam volt.

Bevitt a városba, adott 100 eurót, és 
letett a Béke tér sarkán. Kitöröltem a 
számát, az első vonattal visszamentem 
az egyetemi haverjaimhoz és egy hétig 
ki se józanodtam.

Mit mondok maid a fiamnak a szex
ről?

Jóska
Én nem értem, mi van a világgal. 

Mindenki buzi, meg rákos, meg drogos, 
meg lusta, meg informatikus. Nem akar 
ma dolgozni senki. Nincs is mit. Bezárt a 
csavargyár is, földönfutó lett mindenki a 
kapustól az igazgatóig. A kapus murkot 
szed németben, az igazgató meg a francia 
tengerparton piheni ki a stresszt a félre-

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

te tt pénzéből. De nem lennék a helyében. 
Sokat átkozzák. Szerintem jobb, ha fel
köti magát a vakáció végén, mert ha az a 
sok rák, meg az a sok buzi elkapja....

Mi is próbáltunk ezt-azt. Az asszony 
kiment magyarba epret szedni, de a 
gyermekek mind sírtak, hogy jöjjön már 
haza. Én se bírom kint. Úgyhogy lapáto
lok itthon, ha van, mit. S ha nincs, jövök, 
sorba állok. Jó vérem van, nullás, az min
dig kell. Nem iszom, nem dohányzom, jó 
kondiban vagyok, úgyhogy leveszik. Az 
a baj, hogy csak kéthetente. Nem szabad 
gyakrabban, így mondják: kell regenerá
lódni, meg minden. De ilyenkor adnak 
egy napi kaját meg pénzt is. 100 lej elég 
egy hétre. Akkor lapátolok, budit puco
lok, sírt ások, fát lopok, valahogy lesz. 
Kockáztatni nem merek, mert ha elkap
nak, hogy másik gyűjtőhelyen is lead
tam a vért, kizárnak a programból. Robi 
a gyógyszerészekkel üzletel. Én nem 
merem, mert félek a tűtől, ez a két he
ti szúrás is folyton stresszel, őket meg 
egyfolytában vizsgálják. Mielőtt szerző
dést írnának, két hétig csak világítják, 
szurkálják, tapogatják őket. Ha megfe
lelnek, megkötik a szerződést. Előírják, 
mit és mennyit ehet, mikor melyik tab
lettát vegye be, aztán figyelik, mi lesz. 
Én nem tudom, de szerintem nem lesz jó 
vége. Robi tényleg jól keres, és ezen kí
vül nem kell csinálnia semmit, de le is 
fogyott, és mindig sápadt. Én nem bízom 
a doktorokban sem. Csak húzzák ki a 
pénzt az ember zsebéből. Meg a Karcsi 
fia is hogy megjárta. Semmi baja nem 
volt, csak a munkahelyére kellett vala
mi papírhoz az orvosi pecsét, erre a dok
tor, hogy így-úgy, ez nincs rendben, az 
nincs jól, ki kell vizsgálni, rutinműtét, 
semmiség, a magánklinikán ő ingyen is 
elintézi. Addig-addig hálálkodtak ezek a 
szerencsétlenek, Karcsi meg borítékot, 
pálinkát, tyúkot, mindent odahordott a 
klinikára az orvosnak, hogy a gyermek 
egyszercsak már nem is volt olyan jól, 
mint mikor odament. A műtét után fel
épült, de mind fáradt, mind nem volt jól. 
A doktor meg kivett három év fizetetlen 
szabadságot és lelépett valahova a fiú 
egyik veséjével. Karcsiék mentek rend
őrségre, ügyvédhez, mindenfelé, de nem 
értek vele semmit. A végén a magán- 
klinika igazgatója adott 1000 lej kárté
rítést, vigaszdíjat mifenét, mert szerin
te ők nem hibásak semmiben, az orvos 
meg egyszerűen csak tévedett, majd a 
szaktestület számon kéri. Ilyenek ezek. 
Lajosék legalább jó üzletet kötöttek. Ő 
kiutazott olaszba, ott vették ki a vesé
jét, kapott tízezer eurót, és boldogan él, 
amíg meg nem hal.

Én szeretem ezt a sorbanállást is. 
Olyan, mint nyolcvanban, amikor egye
dül küldtek le kenyérért. Csak akkor 
órákig tartott. Most maximum másfél 
óra, és mehetek haza. Közben meg annyi 
mindent hall az ember. Mondják, hogy 
Bukarestben most veszik a petesejtet, jó 
ára van, hatszáz eurót is adnak egyért. 
Este majd megbeszélem az asszonnyal.

Gyöngyike
Mindig azt kértem a Mikulástól, hogy 

intézze el mamával valahogy, hogy ma
ma vigyen magával, ha dolgozni megy. De 
ehelyett teletömte édességgel a cipőmet, és 
mama mindig csak akkor jött haza, ami
kor már aludtam. Nem érdekelte, hogy fé
lek egyedül, meg hogy a sötétben olyan 
rettentő recsegés lesz a padláson. Egyszer 
még imádkoztam is a Mikuláshoz, azt hit
tem, ennek majd nem bír ellenállni. Úgy 
képzeltem, hogy egyszercsak nyílik az aj
tó, olyan korán, hogy még az esti híradó 
sem kezdődött meg, belép mama, utána a 
Mikulás, ő lesz az apukám, és mindig itt 
maradnak velem. De mama inkább ho
zatott egy kiskutyát a Mikulással és esze 
ágában se volt marasztalni. Épp csak a pi
ros kabátját láttam egy villanásra, amint 
csukódott utána a bejárati ajtó. A kutyus- 
nak végülis örültem. Tényleg nem voltam 
annyira egyedül. Mert nekem, tudod, nin

csenek barátaim. Valahogy nem szeretnek 
engem az emberek. Mindig mintha olyan 
gúnyos gonosz volna a szemükben, ha szól
nak hozzám. Ha mama szomorú, gonosz 
lesz ő is. Más emberek meg nem szoktak 
ilyet a gyerekükkel, azt hiszem. Régebben, 
a nyári vakációban akartam én is barát
kozni, pedig nem olyan túl érdekesek az 
itteni gyerekek. A fiúkkal jobban kijövök. 
Mentünk mindenhova. Kaptam tőlük egy 
csomó finomságot is. Hoztak csokit meg 
barackot magukkal, és ha megmutattam 
a puncimat, mind nekem adták. Az egyik 
meg akarta puszilni, és mind könyörgött, 
hogy engedjem meg. Én meg kacagtam,

hogy ott pisilni szoktam, te hülye, de őt 
nem zavarta. Másnap a többiek is akar
ták, és hoztak kamillaillatú törlőkendő
ket, hogy a puszik között letöröljék egy
más nyálát. Kicsit csikis volt az egész, de 
egy egész zacskó cseresznyét kaptam érte. 
Végül a kamillaillat volt az, ami mamá
nak is feltűnt. Amikor elmeséltem, mi az, 
megütötte az arcomat, megrángatta a cop
fomat, utána megölelt és bocsánatot kért. 
Én meg boldog voltam, olyan nagyon sze
retett akkor. Elmentünk Ottóékhoz, meg 
Palkóékhoz és Barniékhoz. Mama kiabált 
a fiúkkal és a szüleikkel, de ők nem fél
tek mamától, csak kacagtak, és olyan csú
nya dolgokat mondtak, mint a lövöldözős 
filmekben, amikor nem sikerül valami. 
Attól kezdve nem barátkozom senkivel.

Aztán ősszel mama beteg lett. 
Kórházban volt hetekig és levágták a mel
leit. Mindig csak sír, és dolgozni sem tud 
annyit. Korán jön haza, szomorú és hara
gos. Idén a Mikulás nem hozott semmit, 
féltem, hogy ő is a kammillás ügy miatt 
sértődött meg. De mama szerint nem így 
van, és biztosan később eljön hozzám is. 
Megölelt, és utána azt mondta, hogy me
hetek vele dolgozni, mert olyan munka 
van most, amit én is tudok. Úgy örültem. 
Innen tudtam, hogy a Mikulás nem ha
ragszik, nem felejtett el, sőt végre azt ka
pom, amire évek óta vágyom. Felöltöztünk 
jó vastag ruhába. Sapkát, sálat, kesztyűt 
húztunk, és kézenfogva kimentünk a bolt 
elé. Stoppoltunk. Hullt a hó. Olvadtak a 
pihék az orromon, és nem bírtam abba
hagyni a vigyorgást. Egy bácsi bevitt a 
városba, ott mindenféle utcákon baktat
tunk keresztül, mama olvasta a tömbhá
zak számait, majd megtaláltuk a hatost. 
A harmadik emeleten a tizennyolcas ajtó
nál kellett csengetni. Egy bácsi jött ajtót 
nyitni. Nagyhasú volt és bajuszos. Mama 
bement, mondta, hogy várjam meg az aj
tóban, amíg hívnak. Jó volt várakozni is. 
A névtáblát betűztem, de még nem tanul
tunk minden betűt, amit írt rajta. M betű
vel kezdődött a bácsi neve. Vigyorogtam, 
és gyors imában köszönetét mondtam a 
Mikulásnak.

Amikor behívtak, át kellett haladni egy 
kis előszobán egy nagyobb, szőnyeges szo
bába. Az egyik sarok lámpákkal volt meg
világítva, a szoba többi része teljesen sötét 
volt. Mama hangját hallottam a sötétből. 
Azt mondta, menjek a fénybe és vetkőz
zek le úgy, mint mikor fürödni szoktunk. 
Bontsam ki a hajam és forogjak körbe, ha
joljak előre, hátra, guggoljak le, mint a 
táncban, amit az ovis évzárón adtunk elő. 
Mindent úgy csináltam, ahogy tanultuk, 
de most nem volt zene, csak olyan nagy 
szuszogás, mint amikor egy kövér ember 
felszalad az emeletre, ezért a negyedik for
gást elrontottam, mert balra kellett volna 
kezdeni, de mama nem haragudott.

Felöltöztem, és kint megvártam a ma
mát. Taxival mentünk haza. Útközben 
mondtam mamának, hogy az iskolá
ban azt mondták a negyedikesek, hogy a 
Mikulás nem létezik, de én most már biz
tosan tudom, hogy hazudtak. Mama azt 
mondta, nem sír, pedig sírt.

Reggel egy hercegnőbarbi volt a cipőm
ben, de nem értem, ki és miért tette oda.
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FULOP GYÖRGY CSÍKI ANDRÁS
Berlinen át
lány vagy.
az utcák lehalkított forgalmát 
bocsátód át az épületeken 
mint egy angyalosfilmben 
és az hogy semmink sincsen 
méginkább kihegyezi érzékeinket -  
fogékony leszek a tűzre vérre szerelemre 
arra a tincsre 
ami összeköt minket

az angyal ép.
a lepedőként rálökött világban 
ugyanúgy működik 
mint az egyetemek

hegyek síkság és megint hegyek 
mindez júniusi napsütésben -  
segítenem kell 
segítselek meg

pár lépés innen ahol meghalok 
neked meg angyaloddá lesz az árnyam 
semmi nem lesz már a földön 
csak az hogy egyszer veled jártam

pedig az angyal 
ez a fényes fehér és szerteszéjjel 
amit észre sem veszel 
és belénk sem érzel

ültem a pádon
abban a városban ahol születtem 
és tudtam hogy anya boldog lenne 
ha hazamennék hozzá

de nem tartott soká már akkor se semmi
csak „el voltak múlva” a napok
nehezebb lett volna hazamenni
mint kint maradni ott
abban a napsütésben és csendben
amelyben néha úgy emlékszem
hogy részem volt

a nap fénye
és a hosszú-hosszú égi rom: 
utcák és terek monoton ismétlődése 
mindenből ennyi marad a világon

legvégül és legelőször
amikor már nem akarnak mást látni
ez a sokezer változat
ugyanarról a semmiről
csak akkor fog igazzá válni

káprázatában valóvá 
ahogyan csak az embereknek lehet 
amikor már nem akarnak mást 
csak hogy azt lássák 
amit a te szemed enged

elnyúlik az árnyék
vége lesz a napnak
csak a költő emlékei maradnak -
kár tehát mindenért

finom földi anyag 
a te mélységes magányod 
és a legjobb barátod 
holnap már nem ugyanaz -  
kár tehát mindenért

úgy formáld szavad 
hogy ugyanaz az anyag 
mint amelyért reszketett valaki más -  
soha többé te magad

a könnyedségem a könnyedségednek 
tetszhetett meg

olyannak kellett lenni mint amilyen te vagy 
mert különben sosem adtad magad

valamilyen elvont és mélységes
szépséget jelentesz 

belekeveredve egy-egy lányba 
vagy csak beleázva az épületek 

samponos lavórjába

ott voltam mindenhol 
mentünk a moziba a meccsre 
mindenhol üvöltötték 
szeresd meg őket egy az az egybe’ 
mégiscsak másképp szerettelek én 
elengedtelek az egekbe

nincs semmid nálam
nem emelhettek fel a dolgok
csak azt a semmiséget
hogy magad a világban hordod
toldod-foldod tovább velem -
szegénységünknél nincs nagyobb
és ne is legyen

amim volt 
könnyen szétesett 
emelkedett pillanataim 
tartják bennem a lelket

nem értem el hogy beteljesítsem 
ezt vagy azt a tervet 
terveim ha voltak 
mind micsoda tervek

mint egy cirkuszi ló 
körbeértem magamhoz 
közben újra nyár van 
és hozzám úgy ragaszkodsz

üres hajnali utcára érek ki 
a lámpa zöldre vált 
kalandvágy hajt 
mindig Berlinen át

a telet már 
nem éri meg.
a telet már nem éri meg.

a muskotály aszúsodni 
fog a cérnán s a hideg 
kamarában dermedt 
zsír között a hús a 
búcsúzokat fogja várni 
mentás pálinkával és 
kaláccsal és jeges szél 
és fekete szélű hófelhő 
és megállott Nyárád is illenék; 
a belső szobába képzelem 
mint nagyapámat láttam 
s ott a bútorok még egyszer 
megkeményednek a 
varottasok vászna kifeszül 
a fényképkeretek lerázzák 
a port a pókhálót a legyek 
piszkát s a szőnyegek még 
ez egyszer a négy falig elérnek;

a telet már nem éri meg.
Endréék felé ki fogunk látni 
húsz éve nincs tiszta ablakon 
körtét cserélünk a lámpákban 
és nem gyújtunk villanyt 
a sezlont kiporoljuk 
és senki meg nem ül rajta 
megvakult tükörben csupa szem 
vitrinüvegben csupa halk 
szókat hordozó száj 
régen fogott kezek rázódnak 
és a tekintetektől s a részvéttől 
megsűrűsödik a levegő a 
kicsi kályha meleget szuszog 
hogy az inget nyaknál 
s csuklónál meg kell oldani 
és nem gyújtunk villanyt 
és senki a sezlonon meg nem ül 
megvakult tükörben csupa szem 
vitrinüvegben csupa halk 
szókat hordozó száj 
kukucskálok derékmagasságban 
majd harminc év egybekötözve 
fölöttem mint kútnak nehezéke

A.«»*KilomctriK 13
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JAKAB VILLŐ HANGA

A farkas mi vagyunk
Marius Daniel Popescu első prózakö

tete, a Simfonia lupului (A farkas szim
fóniája) 2007-ben francia nyelven jelent 
meg a svájci Jósé Corti kiadó gondozásá
ban. 2008-ban elnyerte a Robert Walser- 
díjat. A regény svájci, franciaországi, né
metországi sikere az irodalmi közbeszéd 
tárgyává tette a szerzőt. Ennél a közbe
szédnél azonban jóval fontosabb magá
nak a szövegnek a megismerése, a szö
vegvilág feltérképezése. A könyvről 
2008-as megjelenése óta nem született 
magyar nyelvű ismertető, így e mosta
ni kései közvetítése egy román nyelven 
is olvasható regény születésének.

Marius Daniel Popescu Krajován szü
letett 1963-ban, 1990-ben egy hirtelen 
szerelem Svájcba vonzotta, ahol letele
pedett, és folytatta egyetemen elkezdett 
írói tevékenységét. Új otthonában autó- 
buszsofőrként dolgozott, emellett 2004- 
től szerkeszteni kezdte az általa alapított 
Le Passe-Muraille című irodalmi folyóira
tot. Popescu a romániai irodalmi élet
be A farkas szimfóniájával tört be. A re
gény román fordításának bemutatásakor, 
Bukarestben, a szerző arról is beszélt, mi
lyen volt találkozni Robert Walser élet
művével. A Robert Walserhez való vi
szonyulása azért fontos, mert a 2008-as 
debütdíjnak, ha közelebb akarunk kerülni 
A farkas szimfóniájához, a két szerző kö
zötti kapocsként van jelentősége. Marius 
Daniel Popescu életformája és írói stílu
sa nagyon közel áll Walseréhez, aki az el
ső világháború előtt gyalog já rt városról 
városra, ismerősöknél szállt meg; ilyen
kor csavargó volt, tekergő; szerette a ter
mészetet és a kihívásokat, önéletírás-jel- 
legű prózaverseket írt.

A Popescu-regény farkasszimfónia: 
egy szabadsághoz szokott állat harmóni
ája, amely a regény polifonikus szerke
zetének összhangzásából jön létre. A re
gényben két idősík váltakozik: az egyik 
az elbeszélő múltjának ideje, megele
venedő történeteivel, érzéseivel, képe
ivel; a másik az elbeszélő jelene. A két 
idősík más-más terekhez kapcsolódik, 
bennük a szerző két otthonára ismerhe
tünk, Romániára és Svájcra. A térbeli 
és időbeli távolságot az elbeszélői hang 
is tovább sokszorozza: a múltbeli esemé
nyeket többnyire a főszereplő nagyap
ja meséli el egyes szám első és második 
személyben, a szereplő jelenéhez köthető 
narratív szálban pedig egyes szám első 
és harmadik személyű az elbeszélés. A 
váltakozó elbeszélői hangot, a direkt és 
indirekt elbeszélést, a múlt és jelen nar
ratív szálait a történetek főszereplőjének 
identitása tartja  össze.

A regény a személyes és a személyte
len, az intimitás és a tárgyiasság, az el
mondás és az elmondhatóság megkérdő
jelezésének szimfóniája. A szerző úgy ír, 
hogy nem tudom eldönteni, mikor szemé
lyesebb a hangja: akkor, amikor a nagy
apa beszél az unokához, úgy, hogy egyes 
szám első személyű beszélőként a fősze
replő legbelső énjét meséli el, vagy akkor,
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amikor a főszereplő a pillanat árnyala
taival írja le az őt körülvevő világot.

A regénybeli gyerekkorba való vissza
tekintés egy diktatórikus korszak han
gulatát idézi fel. A mozdulatok pontos
ságával leírt történetek egy színjáték 
kérlelhetetlen nyomai, amelyben az em
berek bábuként játszották a rájuk rótt 
szerepeket: „úgy voltak jelen, mint egy 
színdarabban, amelynek díszlete egy or
szág díszlete volt. Egy egész világ szeny- 
nyének szemtanúja vagy, azért éltél és 
azért élsz, hogy lásd, hogy halld, és hogy 
meséld.” A szerző által megelevenített 
epizódok a múlt tapasztalatait sűrítik 
magukba. A sorstörténetek sűrítését jól 
érzékelteti az a rész, amely a felszámolt 
öntöttvaskályha-gyárban hátram ara
dó munkások tragédiáját teszi elevenné, 
hogy nem tudnak kilépni a fantomgyár 
falai közül, ott ragadtak két rendszer 
között a „penészes katedrálisban”, a 
karnevál istenének alkalmazottaiként. 
Egy egész ország drámáját élik át. Az, 
hogy ezek a munkások a világ iránt ér
zett gyűlöletüket, kétségbeesésüket és 
elhagyatottságukat egy cigány lovának 
kínzásában élik ki, a világ addig isme
retlen arcát teszik láthatóvá a szemta
núként jelen levő gyerek számára. Az 
egyes szám második személyű elbeszé
lés objektivitása a történet személyes
ségét fokozza: a tizenhárom éves gye
rek felnőtté válása ez az epizód. Abban 
a pillanatban, amikor a cigány, látva a 
szenvedő lovat, fájdalmában felordít, va
lami végleg megváltozik benne: „A gye
rekkorod visszafordíthatatlanul beleme
rült egy addig ismeretlen világba. Attól 
a perctől tudtad, hogy a legszabadabb 
és legbiztosabb ember vagy a világon.” 
A „partidul unic” árnyéka tűnik fel ak
kor is, amikor a visszaemlékezés szerep
lője egyetemistaként barátnőjével átéli 
első gyermekének elvesztését. Ez az el
beszélés sem közvetlen, viszont az abor
tuszon áteső lány mondatait egyes szám 
első személyben halljuk — egyáltalán 
nem leírásban megjelenített képként te
hát, hanem megelevenedve: hallatszik 
a hangja, érezhető a teste és a tehetet
lensége. A történet személyes, ugyanak
kor egy korszak élettapasztalatáról szól. 
A könyv epizódja, hasonlóan a Cristian 
Mungiu 4 hónap, 3 hét, 2 nap (4 luni, 3 
sáptámani §i 2 zile című filmjéhez, meg
mutatja, milyen embertelen a hatalom, 
amely megfoszt az emberi méltóságtól, 
tehetetlenné tesz és ellehetetleníti az 
élet szabadságát.

A szöveg képi világa, szaggatottsá
ga, visszafogott feszültsége és az elbe
szélés ritmusa líraivá teszi a prózát. A 
könyvből kiemelhetőek ugyan különál
ló részek, de a szöveg maga nem hierar
chikusan épül fel. Azt a kollázsszerűen 
egymást követő részek dinamikája ta r t
ja egybe, a hirtelen előtűnő és elszivárgó 
képek váltakozása, az, ahogyan a szer
ző belevezet egy helyzetbe, egy érzésvi
lágba, benne felejt, aztán meglepetés-
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szerűen új történetbe kezd. Az aprólékos 
leírások a részleteken keresztül ragad
ják meg az egészet. A szereplő érezhe
tővé teszi a műanyag zacskón levő sza
vakat (vagy azok hiányát), a képeket, 
amiket lát, a mozdulatokat, visszaem
lékezik és újraél. A világ objektív való
ságának leírására te tt kísérlet gyerme
ki naivitásával ragad meg, és elfeledteti 
a kétséget, hogy a szavak nem tükrözhe
tik a valóságot. A mögöttük levő biroda
lomig hatol: „abból, amit észlelünk, ab
ból, amit megértünk, semmi sem függ 
össze a szavakkal. A nagyanyád felőli 
nagyapád egész életében néhány szónak 
élt. A »szépség« szóért házasodott ösz- 
sze nagyanyáddal, belépett az egypártba 
(partidul unic), mert ez a szó, egyedi, le
nyűgözte. Minden dolog és minden élő
lény egyedi. Az »egyedi« (unic) egyetlen 
meghatározása sem írhatja le boldog és 
keserű könnyeimet, amikor a szavak vi
lágában látlak élni.” (Fordítás tőlem, J. 
V. H.)

Vannak szavak, amelyek nem szabad
na, hogy létezzenek, mint: baleset, ma
rionett, iskola, szerep, szeretet, bűn, 
börtön, tisztelet, egyedi. Amikor az el
beszélés ereje magával ragad, a szer
ző lecsap ezekre a szavakra, kimozdít
ja őket a szövegből, és kifosztja őket 
-  felfüggeszti tartalm uk mindenható
nak hitt érvényességét. Ilyenkor magá
ra hagyja az olvasót a benne megszüle
tett érzésekkel, szavak nélkül.

M arius D aniel Popescu: Simfonia 
lupului. H um anitás Könyvkiadó, 
B ukarest, 2008. Fordította Em anoií 
Marcu.
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SZŐCS ISTVÁN

„Hogy m icsod a:... Hogy ki? ... 
Hogy mi? ... Hogy m iii?”
Mottó:
Senkit se a gólya költött...
mindenkinek volt édesanyja!

(Össznépi észrevétel)

Furcsa madár a sirály...
A hettita, a hettita, különös nép a hettita...

(Weöres Sándor)

1. Ez már négyszáz éve zajlik: valahány
szor valaki felfigyel arra, hogy a magyar 
nyelv bizonyos szavai, kifejezései hasonlíta
nak a héber, a káldeus, az ánglius, a lapp, 
a latin, a török, a görög nyelvek bizonyos 
szavaihoz és kifejezéseihez, felharsan a gú
nyos károgás: „hogy mi?” és — hogy újab
ban most meg azzal jönnek...! És ajakbigy- 
gyesztés, orrhúzás, legyintés; meg hogy mi 
és a szumírok!... Mi? hogy miért éppen mi?

Legújabban már ebből sok minden meg 
van bocsátva, mert mostanában már azt ál
lítják az ámokfutó elcsapott prédikátorok, 
állástalan autószerelők, kirúgott kalau
zok, hogy kérem, ide tessék figyelni: „hogy 
mi magyarok, itt vagyunk itthon, éppen a 
Kárpát-medencében; ezt a szédelgést, hő- 
zöngést, még hogy éppen itt!”

Ez év elején jelent meg a Magyar ó'siség 
a Kárpát-medencében?1 Csajághy Györgytől 
ki is a jegyzetekben hét saját művét sorol
ja fel, a magyar népzenéről, egyet a ma
gyar őstörténet „káoszáról”, és a kérdőjel 
után látjuk a fintorgást, legyintést, halljuk 
a kuncogást. A szerző főleg Cser Ferenc- 
Daray Lajos műveivel2 próbálja szórakoz
tatni az olvasót, aztán meg Magyar Adorján 
nézeteivel a Kárpát-medencei őshonosság
ról. Aki viszont ezt tagadja, annak megbo
csátja még azt is, ha törököt fogtak, ha a 
finnugrászokat szidják, és pártfogolja még 
a „szumírkodást” is!

2. Az első mottónk értelme. Sokak fejé
ben feloldhatatlan zavart jelent, hogy a 
„régi” és a „nagy” fogalmát jelentő szavak 
értelmükben felcserélődhetnek, lásd öreg
apó és nagyapa, öregágyú-nagyágyú... 
Például azt hiszik, egy nép minél régibb, 
annál „előkelőbb”, értékesebb -  ezért 
ha valaki azt akarja bizonygatni, hogy 
a magyarság időtlen idők óta a Kárpát
medencében lakik, és hogy a magyar nyelv 
nagyon régen kialakult, akkor az „nemze
ti alacsonyabbrendűségi érzésben szenved, 
amit Trianon megrázkódtatása okozott”, 
azt akarja ezzel ellensúlyozni; és hogy mos
tanában a villanyszerelők, a fizikusok és a 
gépkocsimosók azt szeretnék bebizonyítani, 
hogy „mi már nagyon-nagyon régennnn” 
stb. ... recsegi Csajághy; és csak annak szá
mára van elnézés, bocsánat, aki, mint egy 
imamalom, szüntelen hajtogatja: a szkithák 
így, a szkithák úgy; hogy „lovaskultúra” és 
„mellérendelés” és egyáltalán, „Kelet böl
csessége” és az ázsiai lelkiség nyitottsága, 
amit persze Nyugat hierarchizmusa és hét
fokú, többszólamú zenéje nem tud befogad
ni, és ezért aztán, izé... vagyis, MÁV: Menj 
Ázsiába Vissza!

3. A második mottónk miértje. Nem va
gyok nagy híve Weöres költészetének, te- 
méntelen verséből alig egy tucatnyi érde
kel, az viszont nagyon! A két alábbi idézet 
azonban a magyar közgondolkodás átlagos, 
felületes színvonalának tökéletesen bemért

kritikája: a hettita a hettita /  különös nép a 
hettita /  azt hiszi minden hettita /  minden
kiről hogy hettita.

És ezzel szemben: furcsa madár a sirály 
/  azt hiszi minden sirály /  ha jön egy másik 
sirály /  az nem igazi sirály!

Olyan félelmetes ez a meglátás, mint 
József Attiláé: Os patkány terjeszt kórt mi- 
köztünk, /  a meg nem gondolt gondolat!

Ismeret helyett -  vélekedések, tudás he
lyett -  illúziók, módszeresség helyett bele- 
tenyerelés; logika helyett -  okoskodások. 
Ez volna az ázsiai lelkiség nyitottsága? 
Viszont ez a Csajághy György vitairatának 
a jellegzetessége! „Mellérendelés”, ahogy 
mondja — az embernek Dzsingisz kánra és 
Tamerlánra kell gondolnia -, amely kiirtot
ta például a csodálatos horezmi kultúrát; 
többek között! Annak idején, a háború előtt 
a mellérendelés elvéről írt volt Karácsony 
Sándor egy érdekes könyvet: Magyar nyelv
tan társaslélektani alapon — lehet, erről 
hallott valamit harangozni szerzőnk, ám 
ez az általánosítás, amelyet Csajághy meg
tesz univerzális eszmerendszernek, egye
temes szellemi tolvajkulcsnak, amellyel 
minden zárat nyitni tud -  zene, lóismeret, 
építkezés, hadakozás, jogszolgáltatás és te
ológia, farsangi alakoskodássá egyszerű
södik, amelyről még az sem mondható el, 
hogy ötletes bűvészkedés vagy szórakozta
tó szemfényvesztés volna. Ugyanis egyet
len célt követ: bizonygatni, hogy magyarok 
az ókorban, vagy pláné azelőtt, nem lak
hattak a Kárpát-medencében, „mert nincs 
rá bizonyíték, hogy ez lett volna az őshazá
juk”: nem szólnak róluk könyvek, s miegy
más...

4. A zonban m ég ez sem  igaz, k icsiny
ben  és n ag y b an  sem! Hogy m in d já rt a 
„ trianon i tra u m á v a l” kezdjük, am ely 
a lacsonyabbrendűségi kom plexust nem z és 
dacos ellenkezést, hogy „igenis, m i vo ltunk  
i t t  előbb!”... Cholnoky Jen ő  példáu l nem  
fru sz tá lt v illam oskalauz  volt, h an em  te k in 
télyes fö ldrajztudós, és m égis, egy évvel az 
első v ilág h áb o rú  e lő tt -  Ju le s  M a rth a  f ra n 
cia tudós etruszko lóg iai feltevéseihez k a p 
csolódva — a z t ír ja , hogy Á rpád  v ezé rü n k  
honfoglalása egy hazatérő néptöredék akci
ója volt!

Melich László, a legnagyobb magyar 
szlávista, becsületes békési szlovák szüle
tésű, magyarkodással korántsem vádolha
tó szigorú tudós, az Ompoly nevű erdélyi 
folyócskáról azt írja, hogy neve hömpölyög 
igénkkel van kapcsolatban. Hogyhogy? — 
kérdezi Párvan román tudós a Geíicában, 
hiszen már majd ezer évvel a magyarok be
jövetele előtt a rómaiak Ampolionnak hív
ták e folyót? -  Nincs mit tenni; vonja meg 
vállát az ember, mégis ez van! Hérodotosz 
említi, hogy a Tisza felső folyása körül la
kik a szekerező és a médek módjára öltö
ző szigüni nép, s Arisztotelész írja, hogy 
a szigünon nem görög szóval azt jelen
ti, hogy hajító dárda, vagyis szigony, ami
ből már sejthetjük, hogy a „szegény” népről 
van szó, illetve a rómaiak által is emlege
tett secan, sicanus népről (ahogy pl. a me
zőségi románok Szék helység magyar la
kóit ma is nevezik). Aztán még megtudni e 
szerzőktől azt is, hogy e szigünök Marsiba 
körül is laknak. És e ponton hivatkoz

nom kell a gyimesi csángókra. Csajághy 
Györgynek mint a magyar népzene nyolc
ágú ismerőjének bizonyosan nem mon
dok újat, a gyimesiek jellegzetes hangsze
re a gardon, Európában még valahol: éppen 
Marseille környékén volt még használatos! 
A gardonról sokan azt hiszik, hogy degra
dálódott cselló, „kisbőgő”, mert húrjait nem 
vonóval, hanem pálcaütögetés által szólal
tatják meg; holott nemde egyszerűbb lenne 
dobolni? Abban igaza van Csajághynak is — 
írtak róla mások is többet és jobbat -, hogy 
a magyar népzenére nagy hatással volt a 
török zene, különösen az újkorban, és több
féle „török”, törökös, türk zene is. És mégis, 
a török s a hozzá hasonló más keleti szóra
koztató zenékben oly nagy szerepet játszó 
dob a magyar népzenében ritkaság: a dob 
minálunk jeladó, hirdető, üzenő hangszer, 
a katonai zenekar eszköze (de az is török 
eredetű!) és a gyógyító javasoké (sámáno
ké, de nem szívesen használom e szót, le
járatták), vesd össze: magyar gyerek gyó
gyítja, síppal, dobbal, nádi hegedűvel, de e 
dalocskában is szerepel „török gyerek”, lásd 
Róheim Gézánál.

Gyerekkoromban még megértem, hogy 
a kisbíró faluhelyt kidobolja a híreket, de 
arról nem tudok, hogy falusi mulatság
ban, magyar nyelvterületen dobszóra tán
coltak volna, holott ... holott például a ro
mánoknál, a farsangi felvonulásokon vagy 
a medvetáncoltatásnál még a múlt évek
ben is táncoltak, dob, plusz trombita, vagy 
taragot (tárogató) együttesek muzsikájá
ra! A XX. században a vendéglátóipari szó
rakoztató kisegyüttesek — zongora, hege
dű, szaxofon, dob: a dob Nyugat felől terjedt 
el. A szumírok négyféle dobot használtak, 
s említenek olyan zeneműveket is, melyek
ben mind a négyet használják: ez arra vall, 
hogy különbözőképpen lehettek hangolva, 
nemcsak ritmushangszerek voltak!

5. Nincsenek olyan kortárs könyvek, 
amelyek szólanának a Kárpát-medencei 
magyar őslakosságról, árulkodik Csajághy. 
Azonban vannak, és e pontban kétségbe 
kell vonnunk Csajághy jóhiszeműségét: ott 
van a magyar földrajzi nevek, folyónevek fő
leg, de helynevek és domborzati nevek sok 
kötetes, izgalmas regénytára! És a régészet 
Braille-betűs könyvtára. Újabban is any- 
nyit beszéltek róla! Ha e téren szaglászik 
az ideo-archeológus, kizárt dolog, hogy ne 
találkozzon Marjalaky Kiss Lajos, Móricz 
Zsigmond, Móra Ferenc, sőt, hogy mást ne 
is mondjak: Torma Zsófia, Fettich Nándor 
neveivel, például.

Talán untatnánk is az olvasót, ha az 
ő megállapításaik ismertetéséhez kezde
nénk ez alkalommal is. Ezért most még 
egyszer, csakis annyit: az a tény, hogy any- 
nyi, magyar lakosság által már régesrégen 
nem lakott vidéken vannak bőséggel ma
gyar földrajzi nevek, azt bizonyítja, hogy e 
nevek többsége legalább kétezer éves vagy 
még több; Szörény és a Szerémség vidékétől 
kezdve az ausztriai Mars — azaz „Maros!” -  
mezejéig: magyar nyelvű népesség éldegélt, 
hívták is lett légyen bárhogyan!

6. Csajághy a lovaskultúra szót szám
talanszor emlegeti, de ez nála csak szó, 
szó, szó, -  egy szó sincs nála arról, hogy 
az „ilyesmi” hogyan keletkezik, működik, 
mennyi embert tart el, meddig fejlődőképes 
és így tovább, és ha ez ilyen jó volt, miért 
nem élt mindenki lovaskultúrában, mint 
ahogy olyan kérdéseket sem vet fel, hogy 
a későbbi korok magyar könnyűlovassá
gának -  a huszárságnak -  van-e köze eh-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról
hez az életformához? Egyetlen célkitűzés 
uralja e nézeteket -  még ha remélhetőleg 
a szerzó'nkben nem is él erre nézvést szán
dékosság: hogy a magyarság a Kárpát
medencében idegen behatoló, amely a már 
korábban itt élt számosabb, műveltebb, de
rekabb népeket vadul leigázta, menetből, 
lóhátról.

7. Csajághy mindegyre régészeti ter
minusokhoz is folyamodik, vonalas ke
rámia és hasonlók; meg a genetikába is 
belekajtárkodik, és ilyen kijelentéseket dob 
fel: Raskó István kutatási eredményeinek 
egyik lényeges eleme az a megállapítás, 
miszerint kevesen voltak a „honfoglalók”, 
ezzel egy ideig elszórakozik, és sejtelme 
sincs, hogy régészek (Ery) már harminc év
vel azelőtt kimondták: a honfoglaláskori 
(Árpádokhoz köthető) sírok száma nem 
éri el a várható értékek egy százalékát 
(!), holott az avaroké a 70%-ot is! Erről 
azonban a szakma még nem rendezett 
„poliszimpoziont”... S ha már a vonalas kul
túrákról esett szó: volt egy nagyon vona
las, de kerámiát nélkülöző nyelvészeti isko
la, a marrizmus (X nélkül) melynek a hívei 
a nyelvek keletkezésében annyira vonalas 
nézeteket tulajdonítottak az osztályharc
nak, hogy végül maga a gazda, Sztálin volt 
kénytelen oldalba rúgni e magánszorgal
mú ebeket. Ez azonban nem változtat azon 
a tényen, hogy az iskola alapítója, Marr va
lóban nagy tudós, kiváló elme volt, és azt 
a lényegbevágó tételt állította fel, hogy a 
nyelvek általában ott alakultak ki, ahol a 
legtöbben beszélik őket! Természetesen az 
újkori gyarmatosítás kezdete előtt, mivel a 
már kialakult angol, portugál, spanyol nyel
vek tömeges, erőszakos „exportja” nem „bel
ső” folyamat. A magyar nyelvtörténet szem
pontjából ez a tétel döntő fontosságú, sajnos 
ideológiai okokból több mint félévszázada 
elhallgatják!

C ser F erenc—D a ra i Lajos könyvét 
(Magyar folytonosság a Kárpát-medencében, 
2005) n em csak  te rjede lm i okokból nem  áll 
m ódom ban m egvédenem  C sajághy ideoló
g ia ilag  m a n ip u lá lt b írá la ta  ellen, han em  
mivel a  b írá la t nem  m ódszeres, kapkodó: 
nem  ad komoly a lap o t érdem beli v itá ra . 
Sajnos, C ser és D a ra i nem  m este re i a  toll- 
fo rg a tásn ak , am i egy ilyen v itá b a n  h á t 
rányos, ám  a dolog érdem i ré szé t tek in tv e  
n ek ik  v an  igazuk . M ás, újabb érvekkel fel
zárkóznak  ahhoz a h ivata lo s tö r té n e tírá s  
á lta l m á r „többházi” á tk o k k a l sú jto tt té te l
hez, hogy a magyarság mindenkori ős- és új 
hazája éppen Magyarország. A rra  nézvést, 
hogy ez m in t volna lehetséges, m á r  több 
m in t ötven éve idéztem  a karaibok felfogá
sát: „K araibok  m ind ig  vo ltak , de kezdetben 
nagyon kevesen.” E hhez  m ost h ad d  tegyek  
hozzá egy fran c ia  anekdo tá t: a r isz to k ra 
ta  tá rsa sá g á b a n  v ita tk o zn ak , k in ek  a  csa
ládja, nem zetsége régebbi szárm azású?  Az 
egyik  herceg  m egszólal: „mi olyan rég iek  
v agyunk , hogy eg y á lta lá n  nem  is szá rm a
zunk!”

Jegyzetek
1Csajághy György: Magyar ó'siség a Kárpát- 

Medencében? Valóság, 2014. 1. sz.
2Például: lovaskultúra is többféle volt: 

egyesek pl. raboltak. H orvát István  írja  a pa
lócok őseiről, hogy prédálás, azaz zsákmányo
lás volt a foglalkozásuk; m arx ista  szem inári
umokon an n ak  idején tap in ta to san  feudális 
katonai zsákmányoló „termelőmód” volt a te r 
m inus...
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A fantasy-világ m ítoszai (3.)
Jack  Vance és a haldokló Föld v ilága
A haldokló Föld motívuma egészen 

különleges toposza a fantasztikus iro
dalomnak. A belehelyezett események 
olyan szakaszában zajlanak a Föld 
történetének, amelyben m ár a Nap vö
rös óriássá változva haldoklik, és sa
já t pusztulása a Földet vagy legalább
is a rajta  levő életet is magával rántja. 
Az első szerző a világirodalomban e 
tekintetben Clark Ashton Smith volt, 
Zothiqueról szóló ciklusával. A műfaj 
igazi kiteljesítője azonban a tavaly el
hunyt Jack Vance.

A haldokló Föld környezete a távo
li jövőben, a földtörténet 21. eonjában 
van elhelyezve (jelenleg a negyedik 
eónban élünk, a földtörténet geológi
ai kronológiája szerint). A Nap ekkor 
m ár vörös óriás, egyre jobban kihűl, és 
nem tudni, a földi életnek is mikor jön 
el a vége, habár ez nem egyik napról 
a m ásikra történik meg. A Hold meg
szökött a Föld vonzásköréből, az em
beri civilizáció pedig lehanyatlott. A 
technológiai ismeretek visszasüllyed
tek a középkor színvonalára, és habár 
elsősorban emberek lakják a bolygót, 
nem ők az egyetlen értelmes lények, 
m ár ha a beszélni tudó ösztönlényeket 
értelmeseknek lehet nevezni. A Sferéi 
Guyal című történet végén utalás van 
arra, hogy több civilizáció is -  embe
ri vagy nem, ez nem derül ki -  űrhajó
kon m ár elhagyta a Földet.

A Jack Vance-i Haldokló Föld cik
lus irodalmilag — nem számítva az ezt 
követő, más szerzők tollából származó 
m unkákat -  három egységből épül fel. 
A legelső az 1950-ben, hat rövid tö rté
netet tartalm azó kötet, melynek sike
re indította a rra  a szerzőt, hogy még 
írjon a ciklus kapcsán. így született 
meg a két pikareszk-regény, melyek
ben Ravasz Cugel antihős Odüsszeiáját 
meséli el, míg a Csodálatos Rhialto és 
tá rsai kalandjai a harm adik egysé
get képezik, azt boncolgatva, hogy a 
szinte mindenható varázserő sem elég 
mindenre, ha az emberi lélek tökélet
lenségével társul.

A Haldokló Föld karakterei nagy 
részére ugyanis az amoralitás, vagy 
jobban mondva napjaink m oralitásá
nak teljes hiánya jellemző. A lopás, 
megtévesztés, ölés, kínzások és rab
szolgatartás normális velejárói a na
pi életnek, és az erősebb m aximáli
san érvényesíti érdekét és akaratá t a 
gyengébbel szemben. A túlélést köve
tő lépcsőfok egy képzeletbeli haldokló 
Földre szabott maslowi piramis eseté
ben a hedonizmus, az elérhető élveze
tek maximális érvényesítése, harm a
dik lépcsőfok pedig alig akad, néhány 
tudásvágyó mágus vagy kalandor k i
vételével. A szerző maga azonban so

ha nem ítélkezik, az olvasóra hagyja 
a következtetések levonását. A gonosz 
te ttek  -  ha csak nem irányulnak erő
sebb ellen -  megtorlás nélkül m arad
nak. Ebben a korban az emberek el
sősorban élni szeretnek, minél tovább, 
és élvezni a hátralevő életet, m ert a 
kihűlő Nap bármikor elhozhatja az 
élet megszűnését. Ily módon egy-egy 
varázsló vagy tudásvágyó kalandor -  
Sferéi Guyal, U lan Dhor -  kivételével 
nemigen rendelkeznek az emberek a 
megélhetésen és az élvezeten túlm uta
tó ambíciókkal. Ahogy Guyal jellemzi 
ezt a társadalm at:

„Az emberek azt teszik, amit teg
nap, a múlt héten vagy egy éve tan íto t
tak  nekik. »Minek a tudást keresni?«, 
kérdezik. »Minek egyáltalán bárm it 
keresni és kutatni? A Föld ham arosan 
kihűl; az embert eléri végzete. Miért 
mondjunk le a boldogságról, a zenéről 
és a vidámságról a tudás kedvéért?«” 
{Haldokló Föld, Sferéi Guyal)

Természetesen a Haldokló Földben 
sem minden jellem egyforma. E tarr 
kimondottan jó ember, Turján, Guyal 
vagy Shierl karakterei is jóval szim- 
patikusabbak például Mazirian, 
Kandive vagy Liane figuráinál, igaz, a 
történetek során más helyzetek, m ás
fajta kihívások érik őket. A haldokló 
Földre visszatért a mágia, kisebb-na- 
gyobb varázstudókkal. Egyesek tudo
mánya, mint Turjáné vagy Maziriané, 
hatalm as, de korlátolt, míg mások, 
m int Rhialto, Ildefonse és ez utóbbiak
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kollégái pedig  m ár-m á r az is te n i h a 
talom  k o rlá tá it  súro lják , ism erik  a fi- 
a ta lo d ás  és örök élet t i tk a it ,  képesek  
m eg á llítan i az időt, u ta z n i té rb e n  és 
időben, s m ás világokbeli te rm ész e t
fölötti lényekkel is tu d n a k  kom m uni
k á ln i. U g y an ak k o r ők is éppen olyan 
kicsinyesek, m in t b á rk i m ás ebben a 
haldokló v ilágban , a lk a lo m ad tán  nem  
m en tesek  az em berség tő l sem , és ők 
sem  tu d já k  k ivédeni az e lk e rü lh e te t
lent: a N ap végleges k ih ű lé sé t és a z t a 
sö té t sem m it, am i fokozatosan em ész
ti fel az univerzum ot. E rrő l szól többek 
között a Morreion cím ű novella, m ely
ben  R h ia lto  és tá r s a i  a  cím adó k a ra k 
te r t ,  M orreiont p róbálják  m egm en te
n i a ttó l a végzettő l, m elyet seg ítség ü k  
né lkü l nem  tu d  -  és e le in te  nem  is p ró 
bá l -  e lkerü ln i. A rról, hogy a  Haldokló 
Föld r e a litá sa i  között egyes dolgok

m enny ire  feleslegesek lehetnek , E ta rr , 
a  jó lelkű, de v a rá z s la tta l  e lcsú fíto tt 
férfi a következőképpen vélekedik: 
„M it ér a  bosszú? Engem  nem  érdekel. 
H am aro san , am iko r a nap  k ia lsz ik , az 
em berek re  örökös é jszaka  boru l, m in 
den m eghal, és a Föld, a teljes tö r té 
nelm ével, rom jaival, kav icsokká kopott 
hegyeivel... m inden t elnyel a  végtelen  
sötétség. M inek a bosszú?” (Haldokló 
Föld, T ’sais)

A Földet el leh e t h ag y n i. R égi 
idők  tu d á s á n a k  tá rh á z a  v an  m eg az 
E m b eriség  M úzeum ában , am ihez  
S eréi G uyal és S h ierl h o zzá ju tn ak  
a dém on B lik d ak  legyőzése u tá n , és 
P andelum e, a  v a rázsló  is s a já t m aga  
á lta l  lé treh o zo tt, a  F öld tő l távol levő 
v ilág b an , E m bolyonban él, ahova v a 
rá z s la t  révén  leh e t e lju tn i. A Haldokló

Föld v i lá g á n a k  fö ldrajzi v iszonyai 
azo n b an  e g y á lta lá n  n in csen ek  rész le 
te se k  kidolgozva, m in t ahogy  sok m ás 
elem e sem . Ez a  fan ta sy -v ilág  h em 
zseg  a  különböző é rte lm e s  lények tő l 
vagy  á lla ti  lé tfo rm ák tó l, am elyeket 
m utáció , v a rá z s la t  vagy  a  te rm é sz e 
te s  fejlődésnek évm illiókon á t  zajló s a 
já to s  fejlődése hozo tt lé tre . E zek  közül 
a  szövegben a  leg gyako ribban  fe ltű 
nők  közé ta r to z n a k  a deodandok, fe
k e te , sző rte len , em bersze rű , em b er
evő lények, m elyek rozsom ák , em ber 
és b az iliszk u szg y ík  keverékei, a m a
jo m szerű , h a ta lm a s , szőrös, sz in tén  
em berevő  e rbek , a k ik  m edve, em ber, 
fü rg e g y ík  és dém on k eresz tezéséb ő l 
jö tte k  lé tre , a  kb. öt ce n tim é te r  m agas, 
zöld b ő rű , sz itak ö tő k ö n  lovagoló tw k- 
em berek , a ghoulm edve, a levegő u ra i, 
az ó riás i d en ev érszerű  pe lg ránok , a

k icsi, de k egye tlen  p a tk án y em b erek , a 
te n g e rp a r to n  élő kagy ló lények  és m ég 
sok m ás h a so n ló an  in te llig en s  vagy  
fé lin te llig en s  faj, m elyeknek  leg több
ször csak  a nevét és r i tk a  ese tb en  p á r  
szavas le írá s á t  k a p ju k  meg. H asonló  
é rdekes m utációk  — v ám p írfű , k o r
bácsfa  — lé teznek . Á lta lá b a n  véve 
ezek  a  lények  n in csen ek  ré sz le te ik b en  
kidolgozva, va ló sz ínű leg  e z é rt is nem  
lep ték  el az in te rn e te t  n a g y  m en n y i
ségben  a Haldokló Föld b e s tiá r iu m á t 
b em u ta tó  fan  a r t  a lko tások .

A k é t, R avasz C ugelhez k a p cso lh a 
tó  regény  k ivételével, a Haldokló Föld 
c ik lus tö r té n e te i m eg lehetősen  rö 
v idek. E n n e k  k ö vetkez tében  szám os 
o lyan  a s p e k tu su k  v a n  ezeknek  az í r á 
so k n ak , am elyek  jo b b an  k idolgozható- 
a k  is le h e tte k  volna. íg y  kevese t vagy

sem m it sem  tu d u n k  a  szerep lők  előé
le té rő l, az áb rázo lt esem ények  té rb e n  
és időben  való e lhelyezése b izony ta 
lan , és a  benne  szerep lő  lények, k a 
ra k te re k  sincsenek  rész le te se n  k idom 
bo rítva . U g y a n a k k o r ez t bőven pótolja 
az esem ények  és p á rb eszéd ek  ré sz le 
tessége , a  s tí lu sfo rd u la to k b a n  gazdag  
szókincs, a könnyen  é rth e tő , l in e á ris  
cselekm ény. M in t p é ld áu l az a lább i 
ré sz le t, m ely a z t ta r ta lm a z z a , hogyan  
nézi M a z ir ia n  v a rázs ló  b eb ö rtö n zö tt 
és tö rp e s á rk á n y  á lta l  ü ldözö tt e llen 
felét, T u r já n t: „M az irian  k in y ito tta  a 
h á ro m  z á ra t, és szélesre  t á r t a  az a j
tó t. A szoba egy üvegfedelű  dobozt 
ta r tó  kőem elvény tő l e lte k in tv e  ü re s  
volt. A doboz fé lm éte rny i széles leh e 
te t t  és n é h á n y  u jjny i m agas. A doboz 
belsejében  -  v a ló jában  egy négyszög
le tes  folyosón, egy négyszögletes fu 
tó p á ly á n  -  k é t apró  te rem tm én y  ker- 
getőzött; e g y ik ü k  m en ek ü lt, a m ás ik  
ü ldözte . A ragadozó  egy feldühödött, 
vörös szem ű, szö rnyű  a g y a rú  k is  s á r 
k á n y  volt. H a t lú d ta lp a s  lá b á n  to ty o 
go tt a folyosó m en tén , és csapkodo tt a 
fa rk á v a l m enet közben. A m ás ik  csak  
fe leak k o ra  volt, m in t a  sá rkány ... egy 
a n y a sz ü lt  m eztelen , erős a rcv o n ású  
férfi, a k in e k  réz  s z a la g p á n t fog ta  ösz- 
sze hosszú , fekete  h a já t. A lig  m oz
go tt gyo rsabban , m in t üldözője, ak i 
könyö rte lenü l köve tte , jól m érte  fel a 
távo lságo t, fe lgyorsu lt, v issz a k a n y a 
rodo tt, és a  sa rk o k n á l ó lálkodott, a r r a  
az e se tre , h a  az em ber ó v a tlan u l for
d u ln a  be. A férfi e lk e rü lh e tte  az ag y a 
ra k a t ,  h a  á lla n d ó an , éberen  figyelt. 
T u r já n  volt az, a k it  M a z ir ia n  csellel 
e jte tt  foglyul n é h á n y  h é tte l  ezelő tt, le 
k ic s in y íte tte , és így  bö rtönöz te  be.

M az irian  öröm m el figyelte, m in t ve
ti m ag á t a  hü llő  a  p illa n a tig  laz ító  em 
b erre , ám  T u rjá n , v a s ta g  bőre révén, 
k isz a k íto tta  m agát. I t t  az ideje, gon
dolta M azirian , n y u g a lm a t és tá p lá lé 
kot ad n i m in d k e ttő jü k n ek . P ane leke t 
c sú sz ta to tt a já ra to k  közé, k e tté sze l
te  az t, kü lö n v álasz tv a  ezzel az em bert 
a  fenevadtól. M indkettőnek  h ú s t ado tt 
m eg egy k is  pohárny i v izet. T u rjá n  le 
rogyott a padlóra.

— Á h — m ondta  M a z ir ia n  —, k im e rü l
tél. P ih e n n i vágysz?” ( Haldokló Föld, 
Mazirian, a mágus)

Az egész c ik lu st, legfőképpen a 
R avasz C ugelhez kapcsolódó k é t r e 
gényt, de a  többi í rá s t  is, egy fa jta  bo- 
rongós fa ta lizm u sa  m elle tt, m indvégig  
á th a tja  a szerző sajá tos, iro n ik u san  
p essz im is ta  hum ora, m ely a  h iábava ló 
sá g n a k  m égsem  h iábavaló  vo ltá t á b rá 
zolja. H iszen  a Föld haldok lik , és e lk e 
rü lh e te tle n ü l m eg is fog h a ln i, m inden  
ra jta  élővel egyetem ben. A ddig azon
b an  él, és ez t k i kell h a sz n á ln i a  vég
sőkig. Vagy ez m égis h iábavaló , m ert 
így is, úgy  is eljön m ajd  a  vég? A h iá 
bavalóság  nem  m indegy, a m indegy p e 
dig nem  h iábavaló , ez a  Haldokló Föld 
üzenete .
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Berlinálé 2014: film döm ping, 
kultúrpolitika, kesergés

GYENGE ZSOLT

Szegfűszegszag. Kornéllal beszél
getek a legendás Volksbühne folyosóin 
és előterében ta rto tt partin, és szegfű
szegszagot érzek. Éjfél körül lehet, most 
kezd beindulni a buli, a vörös és a zöld 
teremben egymást váltják a lemezlova
sok. A fesztivál legkísérletezőbb szek
ciója által szervezett eseményen sok fi
atal filmes is lézeng, de egy pillanatra 
még Tarr Béla is feltűnik; itt nyoma 
sincs sznobizmusnak, pózolásnak, ele
ganciának. Ahogy fesztivál végén szo
kás, átdumáljuk a jó és rossz filmeket, 
megvitatjuk a terveket, kesergünk az 
otthoni helyzeten, még a távkapcsola
tok nehézségei is szóba kerülnek, de a 
szag nem múlik.

Nem csak az ilyen találkozások mi
att fura hely a Berlinálé. Egy giganti
kus közönségfesztiválról van szó, több 
mint 500 filmmel és idén m ár 330 ezer 
fizető' nézővel, amely az egész, különle
ges hangulatú városban szétterül. Ha 
igazi szocreál hangulatra vágysz pél
dául, az International mozit kell cél
ba venni. Az Alexanderplatzról a Kari 
Marx sugárúton kell továbbhaladni ha
talmas tömbházak között, míg elérünk 
egy, a szocialista modernizmus jegyé
ben fogant mozihoz, amelyben az ir
datlan belmagasság és az ugyancsak 
óriási, hűen megőrzött, foteles előtér el
lenére csupán egyetlen terem van. Ha 
inkább Nyugat-Berlinre vagyunk kí
váncsiak, akkor a másik irányban a hí
res Kurfürstenstrasse bevásárlóutca 
végénél a Zoo Palástot kell megláto
gatni (igen, a közeli állatkertről kap
ta a nevét), amely ugyancsak a ötvenes 
évek végén épült, csak éppen a fal túl
oldalán, és ez teljesen más hangulatot 
jelent. ’99-ig ez volt a Berlinálé fő hely
színe, manapság a mellékszekciók rep
rezentatívabb filmjeinek van itt a nyil
vános premierje. Azért próbálok minden 
évben legalább néhányszor eljutni ide, 
mert itt a leghangulatosabbak a közön
ségvetítések, szinte sehol máshol nem 
tapasztalható, igazi cinéphile rajongás 
övez közepesen vagy alig ismert rende
zőket, színészeket is.

A fesztivál központja napjainkban 
m ár a kilencvenes évek szellemében 
felhúzott felhőkarcolókkal élhetetlen
né te tt Potsdamer Platz, amely a legke
vésbé berlini az egész városban. Itt vi
szont teljesen más a hangulat: a lelkes 
mozizókkal szemben errefele siető új
ságírókkal, fontoskodó sales-esekkel, a 
filmvásár hatalm as iparát mozgató üz
letemberekkel telnek meg az amúgy is 
lelketlen kávézók és éttermek. És per
sze itt van a vörös szőnyeg és a sajtó- 
tájékoztatók termének bejárata is -  a 
két hely, amit a rajongók egy-egy röp

ke pillantásért vagy aláírásért el szok
tak  lepni.

Ez a szakma és közönség között in
gadozó kettősség határozza meg a 
Berlinálé szerepét is: ha egy film ide be
kerül, egyszerre kap esélyt arra, hogy 
a szakmán belül (el)ismertséget szerez
zen, és arra, hogy 4-5 nyilvános vetítés 
alatt több ezer nézője legyen. A fesztivál 
eme nézők fele való nyitottsága az egész 
rendezvény legszimpatikusabb vonása, 
hiszen mondjuk a jegyvásárlási lehető
séget egyáltalán nem biztosító, szmo-

Fesztiválforgatag a Potsdamer Platzon

kingban-estélyiben parádézó Cannes- 
nal szemben sokkal emberközelibb. 
Ugyanakkor az utóbbi években, a veze
tőség sajátos programalkotási koncep
ciójának köszönhetően a fesztivál foko
zatosan veszít presztízséből. A Screen 
folyóirat fesztiválon kiadott napilapjá
nak utolsó számában egy kisebb riport 
azzal foglalkozott, hogy bármennyi
re jól működik az új produkciók üzleti 
ügyeivel foglalkozó filmvásár, idén szin
te semmit sem adott hozzá ehhez a pör
géshez maga a fesztivál. A Berlinálé idei 
kiadása egyszerűen nem teljesítette a 
fesztiválok egyik legfontosabb feladatát: 
a felfedezést. Úgy tűnik, a kultúrpoliti
kai szempontok -  amelyek leginkább a 
német és a kínai film indokolatlan mér
tékű előtérbe tolásában merülnek ki — 
mindent felülírnak, azonban a fesztivál 
dicshimnuszokat zengő záró sajtóköz

leményei arról árulkodnak, hogy veze
tői nem látják: ezzel a vesztükbe rohan
nak.

A vakság és az azzal párhuzamosan 
kialakuló fikcióval teli valóságpercepció 
egy remek (mert azért ilyenek is voltak) 
norvég filmet ju tta t eszembe. A Blind 
főszereplője harminc év körüli fiatal nő, 
akiről kiderül, hogy nemrég vesztet
te el a látását, és depresszió-közeli ál
lapotban küzd a helyzettel. A helyzet és 
a film különlegessége abban áll, hogy a 
rendező arra a folyamatra koncentrál, 
amelynek során a főszereplő régi, még 
vizualitásra épülő tájékozódására ala
pozva a rendelkezésére álló ismeretek 
és aktuális benyomásai alapján meg
próbálja megalkotni az őt körülvevő vi
lág mentális képét. Narrációban halljuk 
a nő tépelődéseit a világról látás nél
kül szerezhető tapasztalatok megbízha
tatlanságával kapcsolatosan, és lassan
ként arra jövünk rá, hogy Eskil Vogt 
rendező valójában nem a valóságot, ha
nem minden pillanatban csak a nő kép
zeletének képeit mutatja nekünk. A tör
ténet középpontjában az élettárssal való 
viszony és főleg Ingrid féltékenysége áll, 
hiszen nem tudhatja, hogy mikor a pasi
ja mellette püföli a laptopját, akkor va
lóban az utolsó emaileket küldi el, mint 
állítja, vagy éppen titkos szeretőjével 
esetei. Azért különleges élmény meg
nézni ezt a filmet, mert a környezet, a 
képi világ egyes elemei snittről snittre 
rendre megváltoznak annak megfelelő
en, hogy a nő éppen mivel tölti ki a hoz
zá eljutó auditív információk által ha
gyott űrt. Az igazán elbizonytalanító 
érzés pedig akkor tör ránk, amikor rá
jövünk, hogy első benyomásaink ellené
re, a filmben nem létezik „külső” néző
pont, azaz egyetlen olyan pillanat sincs, 
mikor kívülről, az „objektív valóságot” 
látnánk. Vagyis még az sem adatik meg 
nekünk, hogy legalább időnként ösz- 
szevessük a valósággal a fikciót, és így 
a biztos támpont teljes hiánya megrá
zó módon kényszerít bennünket a főhős 
élettapasztalatának a megélésére. Eskil 
Vogt nevét pedig most már végérvénye
sen meg kell jegyezni, hiszen az írással 
próbálkozó fiatal fiú történetét feldolgo
zó 2006-os Szerzők, majd a drogelvonós 
nehézségekről szóló Oslo, augusztus for
gatókönyvének írásában is részt vett — a 
Blind első saját játékfilmes rendezése.

Bár rendkívül fontos volt en
nek a filmnek a jelenléte a Berlinálé 
Panorama szekciójában, rögtön hozzá 
kell tennünk, hogy a Blind először a ja 
nuári Sundance fesztiválon szerepelt 
(és kapott díjat). Mint ahogy ugyanez 
igaz a The Better Angels című munká
ra, Abraham Lincoln gyerekkorának 
kis részét költőien feldolgozó, lenyűgö
ző filmre, vagy a 20000 nap a Földönre, 
ami pedig egy Nick Cave-ről általa is 
szóló dokumentumfilm. Idén egvértel-
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m űén kijelenthető, hogy szinte m in
den, am i szám ottevő volt a Berlinálén, a 
Sundance-ről szárm azott.

A versenyprogram  különösen s ira l
m as volt, elég an n y it m ondani róla, 
hogy legem lékezetesebb m om entum a A 
nimfomániás első részének  versenyen 
k ívü l v e títe tt  v á g a tlan  verziója volt. 
A m ozikba ugyan is  L a rs  von T rie r új 
film jének csak  cenzú rázo tt és rövid í
te t t  v á lto za ta  k e rü lt, az igazán  explicit

képeket ta r ta lm a z ó  hosszabb változa
to t csak  i t t  lá th a ttu k . És ebből az is k i
de rü lt, hogy ez a verzió nem  csak  a sze
x u a litá s  áb rázo lásában  egyértelm űbb, 
hanem  gondolatiságában  nagyobb ívű 
és a r itm u sa  is sokkal m agával Taga
dóbb -  egyszerűen  így van  m inden  a 
helyén.

A tavaly i m egdicsőülés u tá n  idén sze
rényebb volt a rom án jelen lét, a legér
dekesebb k ísé rle t C orneliu Porum boiu 
nevéhez fűződik. A Forum  szekcióban 
v e títe tt dokum entum film je azon az 
egyszerű  tényen  alapszik , hogy rende
zőnk édesapja nem  m ás, m in t a nyolc
v an as  évek legendás rom án  futball- 
bírója, A drian  Porum boiu, ak i többek 
között a nagy  ran g ad ó k n ak  szám ító 
S teaua-D inam o m eccsek játékvezetője- 
k én t volt ism ert. Az Al doilea joc (A  má
sodik meccs) k izáró lag  egy ilyen m érkő
zés h an g  nélkü li tévéfelvételét m uta tja , 
am elyet a rendező apja kom m entál, fia 
f ir ta tó  kérdéseire  válaszolva. A m a m ár 
elképzelhetetlen  körülm ények között, 
iszonyatos hóesésben já tsz o tt m eccset 
nézve m egism erjük  a ké t csapat h á t te 
ré t, a nagy  r iv a lizá lás t, a b írók ra  n e 
hezedő nyom ást. A zonban bárm enny i
re  kegyetlenül hangzik , az idős apuka  
egyszerűen nem  elég érdekes: ak i ak k o 
r ib a n  R om ániában  élt, ezeket a dolgo
k a t  jó rész t ism eri, ak i pedig nem , az t 
ta lá n  kevéssé érdekli egy nyolcvanha
tos bajnoki meccs. Ami viszont fontos, 
és Porum boiu film es a ttitű d jé t dicséri, 
az a rad ik á lis  form ai következetesség, 
am i egyébként m inden m unkájá t meg
határozza.

M agyar film ből ellenben három  
is szerepelt a B erlinálén , ké t rövid
film  és Császi A dám  Viharsarok cím ű 
elsőfilmje, am ely (m agyar közegben) 
m erésznek  szám ító tém aválasz tásáva l, 
és még inkább  rendk ívü l film szerűen  
fogalm azó, gazdag és m agával ragadó 
képi nyelvével k e lte tte  fel a  figyelm et. 
Ö nm agában  is fontos, hogy ta lá n  ez 
volt az egyetlen igazi m eglepetésfilm , 
am elynek első ve títésére  m ég a lig  né-

h án y an  voltunk  k íváncsiak , am elynek 
későbbi e lőadásaira  viszont m ár nem  
leh e te tt jegyet kapni. A film  középpont
jáb a n  egy meleg önfelfedezés-történet 
áll: v ilágvégi alföldi faluba érkezik  a 
korábban  ném et ificsapatban  edződő fi
a ta l srác, és ké t tizenéves eg y ü tt ébred

rá  szexuális id en titá sá ra . A Viharsarok 
nagy  érdem e, hogy tökéletesen  ta lá l
ja  m eg a tes tiség  p rüdériam en tes á b rá 
zo lásának  a hangnem ét, am i révén va
lódi, v izu á lisan  átélhetővé váló sú ly t 
kap  a  tö rtén e t. Az m ás kérdés, hogy az 
am úgy m eg tö rtén t esem ényen a lap u 
ló sztori film es tá la lá sa  m eglehetősen 
problem atikus a  (szexuális) k isebbsé

gekkel kapcsolatos előítéletek m egjele
n ítésének  szem pontjából.

„A m unkahely  az a  tér, ahol a  k é 
sőn érkezők a ko rán  távozókkal ta lá l
koznak” -  hangzik  a B erlinálé  legere
detibb film jének a m ottója. D enis Cőté 
különc, á llandóan  új u ta k ra  m erészke
dő k a n a d a i film es Que ta joie demeure 
(Maradjon meg az örömöd) cím m el va
lam i egészen szokatlan  öszvért, ab 
szurd  d o k u m en ta ris ta  etűdöt forgatott.

A nagyjából 70 perces film ben egy- 
sn itte s  „jelenetekben” gyári m unka 
képeit látjuk : gépek c sa ttan n a k , k a t
tognak , su rro g n ak , fú jta tn ak , közben 
pedig szorgos (leginkább bevándorló) 
kezek végzik m elle ttük  a m onoton m un
ká t. M agam  is m eglepődtem , hogy az el
képesztő  képi kom ponálás m ia tt  m ind
ez egyszerűen  nem  válik  una lm assá : 
Cőté olyan h ih e te tlen  kam erakezelést 
valósít meg, olyan kom pozícióérzékkel 
van  m egáldva, és olyan tökéletesen  érzi 
m inden vágás p illan a tá t, hogy őrü lten  
bárm ibő l film szerű  élm ényt hoz létre.

A Que ta joie demeure azonban nem 
csak  ennyiből áll, ugyan is  a gyári m un
k a  egyes je lenete it abszu rdba hajló d i
alógusok fűszerezik , am elyek során  a 
m unkások  a meló irá n ti  rajongásukról, 
depressziójukról beszélnek, vagy m un
kával kapcsolatos gro teszk  tan m esé t 
m ondanak  el, esetleg p u sz tán  csak  ci
giznek.

E n igm atikus, különleges, az expe- 
r im e n ta litá s  szele á lta l  m egérin te tt 
m ű ez hosszú csendekkel, fu ra  szavak
k a l és a gépek iszonyatosan erős je len 
létével. A B erlinálé gyors színvonalesé
sét jelzi az is, hogy ennek  a rendezőnek 
tavaly  m ég egy film je versenybe ke rü lt, 
idén ilyen jellegű  a lko tásoknak  m ár

esélyük sem  volt.
Te eszel szegfűszeget? -  kérdezem  

végső kétségbeesésem ben Kornéltól, 
m iu tán  az t is tisz tá z tu k , hogy az egyik 
ném et versenyfilm  epizódszerepének 
színésznőjét lá tju k  a sarokban .

Ja . Meg kardam om ot. M ikor a pia 
m ár rág ja  a szádat, nagyon hatásos. 
Iszu n k  m ég egyet?
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• •Ördög a határon

Olyan előadásról olvashat a kedves 
érdeklődő', amelyről nagyon könnyű, 
másrészt igencsak nehéz írni. Könnyű 
beszámolni arról, hogy milyen volt a pro
dukció. És szinte lehetetlen arról szól
ni, hogy mit is láttunk a színpadon. A 
bizonytalanság oka ez esetben nem ér
tékítéleti tanácstalanság, de jelzi, hogy a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulatának legutóbbi produkci
ójának alkotói olyan utakat járnak, ame
lyek mentén mindeddig kevesen indultak 
el. Legalábbis tájainkon. Az előadásnak 
például nincs szerzője és rengeteg szerző
je van. A kész produkció nem hónapokig- 
hetekig tartó agyalás, majd következetes 
megvalósítás eredményeképpen született, 
hanem a munkafolyamat spontaneitása 
adta a kellő lendületet. Stíljében beazo- 
nosíthatatlan, előadásmódjában sokszí
nű, koncepciójában egy közeli múltra uta
ló, vitriolba mártott történet, amelynek 
szereplőiből lépten-nyomon kibuggyan a 
groteszk, a szürreál, a hiperreál, a meta
fizika avagy éppen az ateizmus.

Radu Afrim rendező egy ötlettel érke
zett Marosvásárhelyre. Egy laza, jelenet
sorokból álló történettel, amelyet a Tompa 
Miklós Társulat művészei vittek szín
re, úgy, hogy a szöveget is maguk írták. 
Mindenki az általa megformált szereplő
re. És az állandó, folyamatos szövegírás 
véget nem érő változássorozatot hozott 
magával, amelynek erdményeképpen a 
próbafolyamat rendkívül dinamikus, foly
ton alakuló, improvizáción alapuló mun
kává vált, amelynek frissességét, lazasá
gát megtartotta az alkotók profizmusát a 
diákszínjátszás vidámságával ötvöző pro
dukció.

A cselekmény és szüzsé kerete Ördög 
Miklós Levente, az alvilági nüanszokkal 
belengett vállalkozó (játssza Ördög Miklós 
Levente) születésnapja és ebből adódó 
frusztrációi. Ó az átkosban Ceau§escu 
születésnapján látta meg a napvilágot és 
soha nem felejtette el, hogy e jeles napon 
a diktátort ünnepelték és nem őt. E mély 
lelki sérelem okán elhatározza, hogy ki
lenc éves kisfiát, kicsi Ricsit (Gergely 
Botond) olyan születésnappal ajándékoz
za meg, amilyet ő soha sem kapott senki
től. Mivel a gyereknek mindene megvan, 
casting-ot szervez, szereplőválogatást. És 
aki azt megnyeri, az viheti haza az általa 
felajánlott ötezer eurót. Jön is mindenféle 
népség, csak győzzük követni...

A harminc fölötti néző, miután he
lyet foglal a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház kistermében és körülnéz, gyer
mekkora ismert helyszíneinek esszenci
ájában találja magát, olyannyira, hogy 
az azonnali nevetésre ingerli: egy lero
hadt, tipikus kultúrházban/iskolában va
gyunk. A jellegzetes sablon szerint festett 
falak omladoznak, jobboldalt ajtó, törött 
ablakok és folyosó, baloldalt az egykori 
színpad, föléje nagy, szőrös hímtagot raj
zolt valaki krétával, középen Ceau§escu 
arcképe. A fények felgyúltával 30 évet re
pülünk az időben, miközben a főhős pár 
frappáns szóban elmeséli az életét. Majd 
beérkezik a zsűri: az egykori, szebb na
pokat megélt Erzsébet tanárnő (B. Fülöp
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Erzsébet) és Xaba, a traktoristából lett, 
enyhén hőemelkedett, mégsem úrigyerek 
koreográfus (László Csaba). Megismerjük 
a kedves, csöppet sem sznob és egyálta
lán nem fontoskodó feleséget, Tisztaházi 
Orsolyát (Moldován Orsolya), majd elkez
dődik a casting, a szereplőválogatás, a 
produkció gerince, a sorozat, amely nézői 
szemet szárazon, nézőteret némán nem 
hagyott. Mert fuldokoltunk a röhögéstől. 
Érezhető volt, hogy az előadás alkotói, a 
rendező és színészei itt végleg elenged
ték a gyeplőt. Ami marhaság (tisztelet
tel jelezzük, kimondottan pozitív érte
lemben) eszükbe jutott, becsempészték a 
produkcióba és csak arra ügyeltek, hogy 
az ne lógjon ki a koncepcióból. Az elő
adás olyan, csodálatos harmónia szerin
ti, egyszerre emelkedett és primér szin-

Jelenet az előadásból. Fotó: Rab Zoltán

ten gúnyolja ki a gyakran nulla alatti 
számokban mérhető színvonalat képvi
selő, tévéből ismert tehetségkutatókat, 
valóságshow-kat, mentálhigiénés fertő
zést okozó agyhalott celebeket, produkció 
nélküli produkciókat (stílszerűen Ganxta 
Zolee-t idéztük), hogy a néző folyamato
san felvisít a nevetéstől. Teszi ezt ugyan
azon hangnemben, beszédstílusban, vi
selkedésmódban, mint azt a csatornákon 
láthatjuk. És ezért nem kirívó, hogy új
ra megjelenik a három gráciából, azaz 
„kommunista kurvából” álló falusi prolet- 
kult asszonykórus (a fiatal Ördög egykori 
megrontói), de látunk sarokból pókot ki
harapó Michael Jackson-reinkarnációt, 
cuppogtatóművészt, népdalénekesnőt, 
Freddie Mercury-t, NDK-s pornóstatisz
tát, ifjú táncművészt, szórványból érkező 
papot, vendégmunkás cowboy-t (mindez 
csak a negyede), majd közös próbafolya
matot és természetesen megismerjük az 
előadás egyik fénypontját, a zsűritaggá 
előlépő Patkányt is, aki -  mint az kide
rül -  a misztikus vonalat képviseli. Mert 
az is van: éjjel, a válogatás két napja kö
zött megelevenedik a kultúrházi terem

és megjelenik Orsolya ramszeszi korban 
lévő dédnagyanyja, illetve vámpír have
re, Noszfi is. Ók aztán tovább bonyolítják 
az előadás folyamát, míg el nem jutunk a 
fordulatokban gazdag végkifejletig, ame
lyet nem árulunk el.

De e válogatás csak a produkció gerin
cét képezi. Az előadást számos mellék
szállal tették gazdagabbá az alkotók, és 
noha e szálak szinte mindegyike talál
kozik valahol, szó szoros értelmében vett 
cselekményről nemigen lehetne beszélni. 
A mű nem történetet mesél, hanem össze
folyó jelenetekből építi ki a mondandót, 
eklektikusán, gazdagon, csapongóan, szó- 
kimondóan. Igaz, e stílusgazdagság ko
rántsem letisztult, sehova sem beigazít
ható. De nem is kell annak lennie, mert 
a számos szereplőtől érkező ötlet és szö
vegtest gazdagsága által teljesen egyedi
vé válik — egy diktatúrát idéző lepukkant 
helyszínen, az Isten háta mögötti falucs
ka mai „sztárjai” adnak elő fergeteges 
paródiát napjaink értékítéleti, társadal
mi, erkölcsi lenullázódásáról, miközben 
a környezet szocreál hiperrealizmusában 
megjelenik a kísértet és a vámpír, kom
munikál a patkány, lövöldöz a mecénás 
és kukázik a tanárnő.

Noha a produkció kissé hosszúra nyúlt 
és a poénok egy része is önmagába hullt 
vissza, az előadás értékét fokozottan 
emelték a nagyszerű és gyakran bizarr 
alakítások (a mellékszereplők esetében 
sokszoros szereposztás). Ördög Miklós 
Levente újgazdag pökhendije, Gallé Ernő 
patkánya és táncosa, B. Fülöp Erzsébet 
tanárnője, László Csaba „tánctanára”, 
Nagy Dorottya kísértete, Meszesi Oszkár 
vámpírja és keletnémet pornósztárja 
igencsak belesimult a tömény groteszk
be. Az említettek mellett mindannyian 
láthatóan jól érezték magukat az álta
luk megírt produkcióban, csakúgy, mint 
Gergely Botond, aki nagyszerűen meg
találta a helyét ebben a kavargó, örvény
lő, ezerszínű színpadi világban. Amely ez 
esetben nem időtálló értéket kíván a kép
zeletbeli asztalra tenni, hanem az időt
álló érték elmúlását és ezen pusztulás 
követketményeit mutatja be. Rendkívüli 
frissességgel, miközben nem riad vissza 
semmitől. És ékesen bizonyítja, hogy a 
celebvizeken süllyedő kultúrhajók fedél
zetén a humor még mindig nagy úr.

KAÁLI NAGY BOTOND

M arosvásárhelyi N em zeti Színház, 
Tompa M iklós Társulat. Az ördög pró
bája. Szereplők: Berekméri Katalin, 
B. Fülöp Erzsébet, Bokor Barna, Csíki 
Hajnal, Galló Ernő, Gecse Ramóna, 
László Csaba, Meszesi Oszkár, Moldován 
Orsolya, Nagy Dorottya, Ördög Miklós 
Levente, Ruszuly Ervin, Lőrincz Ágnes, 
Somody Hajnal, Szabadi Nóra, Gergely 
Botond, Nagy László. Koreográfia: 
Andrea Gavriliu, díszlet: Bartha József, 
jelmez: Cristina Milea, zeneszerző: 
Vlaicu Golcea, rendezte: Radu Afrim.
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GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA

„Totál egotrip ”
(a szélről I .)
Kislányként azt hittem, ha a Tavaszi 

szélt éneklem és kitartóan figyelem a fá
kat, akkor az ágak mozogni kezdenek, csi
nálhatok szelet. Ma már tudom, hogy bor
zalmas az énekhangom.

A szél viszont még legelvetemültebb ate
ista korszakomban is valahogy fontos ma
radt, mert ott fúj, ahol akar. A foglalthá
zakban is, „ahol összefújja a szemetet (...), 
ahol az anyagozás és a kémiai mennyor
szágok keresése már rég nem a bulikról 
szól”.

(hallucinatív olvasat)
Becsapnám magam, ha értelmezhető- 

nek vagy elmondhatónak állítanám be a 
Foglaltház olvasási tapasztalatát. Pedig 
nem fölösleges értelmezni, és el is mon
dom, mert ez a regény olyan közeg, amiben 
az „egotrip”-nek tétje van. Tudom, csak 
ez a szükségképpen magányos tapaszta
lat az enyém, a rákattanás a szövegre, a 
csendes olvasás ritmusának megtalálá
sa, a belefeledkezés és néha a belefáradás. 
Az a folyamat, ahogy a narrációs techni
kák és prózapoétikai megoldások kritikai 
figyeléséből fokozatosan eszméletvesztés, 
hangulat lesz, az enyém vagy a könyvé, de 
mindegy is, honnan ered, mert a kiváltó 
ok lehet fikció, de a következményként ta
pasztalt hangulat saját, egyszeri és valós. 
Joggal tűnhet hallucinációnak.

(rossz memória)
Kettős mércével olvastam tehát, böl

csészként és függőként. Hogy ez a máso
dik egyáltalán lehetségessé vált, az nem 
csak annak tudható be, hogy végső so
ron mindenki függő, és a Foglaltház ép
pen ezt mutatja meg, hanem annak is, 
hogy a múzsák anyja, Mnemoszüné, aki 
az emlékezet istennője, bosszús lehet rám, 
mert lépten-nyomon a felejtés adományá
val ajándékoz meg. A belefeledkezésével 
is. Meg rossz névmemóriával. így példá
ul nem arra emlékszem, ahogy a nevek
hez tettek, történések és más nevek kap
csolódnak, hanem arra, ahogy egy kábult 
tömegben valaki valamit másként csinál, 
ettől kontúrjai és mélységei lesznek. Nem 
az a fontos, hogy ki, vagy hogy mit, hanem 
az, ahogy dőlnek a falaim, tudatosulnak 
és felszámolódnak a drogos-sztereotípiák, 
fokozatosan veszítem el a bizonyosságai
mat, a jólfésült kategóriákat, fogalmakat, 
tipológiákat és rendszereket. Látva, hogy 
a drogfüggők milyen sokfélék, eltűnik a 
biztonságérzet, hogy velem nem történhet 
meg. Összekócol a szél.

(interpretációk)
A felejtés azonban ideiglenes, mert le

het ismételni és újratanulni, hogy a 
Foglaltról ne csak függőként, hanem böl
csészként is, ne csak a magam számára 
őrizgetett, misztikusnak tűnő, intuitív tu
dásom legyen, hanem a róla vagy inkább 
a közelében való gondolkodást és írást is 
tapasztaljam. Újabb ideiglenes bizonyos

ságokhoz vezet megfigyelni, ahogyan a 
regény beleíródik a drogirodalomba (be
leértve forgatókönyveket, dalszövegeket). 
Ahogyan a regény szerkezete felépül, tér
és időjelölőkre, karakterekre, perspektí
vákra, történetekre bomlik, majd kiderül, 
hogy amit fölépítünk, az nem jelent sem
mit. Egyébként ezt jelenti a regény közelé
ben írás, hogy pl. magamtól nem szoktam 
verssorokat írni egy esszébe, de ez talál a 
regény prózapoétikájával. Vitatható, a „be
mondás olcsó gesztusával” működik Tinkó 
Máté kritikája szerint. Csakhogy itt talán 
más a mérce, lehet ez a mellébeszélés sti
lisztikája: „Összevissza beszéltek állandó
an, ezt unom a legjobban a drogosokban.” 
(25.) Nem csak az olcsó gesztusok, de az 
összevisszaság, az ismétlések, az uralko
dó káosz miatt, ez a regény tud unalmas 
lenni. Ezzel lepett meg leginkább. Egy is
meretlen, pörgő, sokszereplős, többszintes, 
saját szlenget beszélő világ tud unalmas 
lenni. Nem mondom, hogy le tudtam vol
na tenni a könyvet a második olvasásnál 
akár. Ez vagy azt jelenti, hogy nem is any- 
nyira ismeretlen ez a világ, vagy egy hihe
tetlenül meggyőző prevenciós technika ré
sze.

Ami pedig az ábrázolt és teremtett ká
oszt illeti, köszönöm, egyértelműbben ér
zem magam.

Ha még inkább részletekbe megyek, 
aszerint is értelmezhetővé válik a regény 
az életművön belül, ahogyan a szereplők 
káosz-narratívájába beleszövődik a leállt 
srác addikciós felépülési narratívája (Rácz 
József: Kvalitatív drogkutatások). „Ha a 
drogbetegség kialakulását nézzük — ír
ja Rácz, könyvének drogos önéletírásokat 
értelmező fejezetében -, akkor meg kell 
állapítani, hogy nemcsak a »naiv« pszi
chológia, de a »tudományos« pszichiátria 
kanonizált függőség-képe sem felel meg tel
jesen a valóságnak: a függőség nem egy
nemű szubsztancia; nem feltétlenül jelenti 
az egyén azonnali és teljes testi-lelki-er- 
kölcsi romlását. Szakaszokat, átmenete
ket, »kacskaringókat« különböztethetünk 
meg, némelykor pedig ezek a »szakaszok« 
össze is folynak a racionalitásra törekvő 
megértés előtt.” Talán így érdemes olvas
ni a Foglaltházat, egyszer éjszaka, egyszer 
pedig nappal, felfegyverkezve szociológiai 
érzékenységgel és szakirodalommal, cím
kékkel és színes sorkiemelőkkel, készen a 
sztereotípiák megdöntésére.

(a drog, az jó)
Legalábbis eleinte egyáltalán nem a to

tális önpusztítás célja lebeg a később füg
gővé válók gyorsan táguló lelki pupillái 
előtt. Eleinte a drog, az jó, és emellett ér
vek szólnak, éppen úgy, ahogyan szólnak, 
sőt dübörögnek a drogfogyasztás káros 
hatásait racionális érvrendszerekkel alá
támasztó világi prédikációk.

Az anyagozás nem feltétlenül mene
külés és korántsem az ún. buta emberek 
privilegizált műfaja. Számos példa van 
rá, hogy a tudatmódosító szer megmutat
ja az alapok egyszerűségét/az egyszerű
ség alapjait, és nemcsak a művészek, filo

zófusok vagy a sámánok számára. Például 
az ayahuascáról (pszichoaktív főzet, amit 
az afrikai és dél-amerikai őserdőkben 
használnak) szóló, The Antipodes of the 
Mind. Charting the Phenomenology of the 
Ayahuasca Experience című könyvében 
Benny Shanon kognitív pszichológus írja, 
hogy e hallucinogén szer használata szer
vezett körülmények között, ritualizált, 
vallásos szertartásként az önmagukkal 
való szembenézésnek, a világról való tu
dásnak milyen elképesztő szintjeit mutat
ta meg. Ayahuasca hatása alatt nem lehet 
csalni.

A regény nemcsak azt mutatja meg, 
hogy a drog nem jó vagy rossz, hanem azt 
is, mennyiféle addikció van. A drogdiskur
zus, ami a kötetben is központi szerepet 
kap, nem nyomja el és nem asszimilálja az 
alkoholproblémát vagy más addikciókat, 
magatartás-zavarokat vagy betegségeket.

(a szélről II.)
Koronczi Endre képzőművész projekt

je a 100 talált szentlélek (http://www. 
koronczi.hu/ploubuterpark/index.html) 
sok ponton kapcsolódik a Foglalt házhoz. 
Egyik a szél: „örvénylése képes mozgás
ba hozni holt testüket. Kaotikus formá
kat képez és magával ragadja őket. A tete
mek láthatóvá teszik, kirajzolják az útját. 
Önkéntelen sodródásukat vagy örvény
lésüket képesek vagyunk szépnek is lát
ni” (Tillmann: Széljegyzetek a szélhez). Míg 
Koronczi antropomorfizálja a zacskókat és 
transzcendens erőként értelmezi a szelet, 
addig a Foglaltházban a szél lehet légmoz
gás, szentlélek vagy akár annak halluci- 
nációja. Ha ennyi minden lehet, akkor az 
egotripem dönt racionálisan, vallásosan 
vagy szolipszisztikusan.

Koronczi mintha azt mutatná meg, hogy 
látva a zacskó balettjét, lehetek megint 
kislány, közöm lehet a széphez akármi
lyen közegben. Kubiszyn pedig talán azt, 
bogy nincsenek is nagylányok (se nagyfi
úk, egyébként). Aki ezt hiszi, az önmaga 
b áz isd ro g ja .

Kubiszyn Viktor: Foglaltház. Jó
szöveg Műhely, 2013.
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Nap rókabundában
Serfőző Simon: Égig érő nyár. Magyar Napló, 
Budapest, 2013.

A „képvadász” u tazása
Váradi B. László: Emlős-viselkedéstani jegyzetek. 
Mentor Kiadó, M arosvásárhely, 2013.

Serfó'ző Simon legújabb kö
tete egyfajta mitikus időbe ka
lauzolja olvasóját: a gyerekkor 
bűvös, álomszerűén tovatűnt 
világába. Csodák tarkítják ezt 
a létet, a világ és az ember itt 
még különleges kapcsolatban 
áll egymással. Kölcsönösen be
fogadják és alakítják egymást, 
s a gyermek a világ megannyi 
apró rezdülését sajátos inten
zitással érti, érzi. Látja lényét- 
lelkét élőnek és élettelennek, 
képzelete kitalálja, megfejti, 
formálja kedvére, saját képére a 
porszemet és a felhűt egyaránt 
-  akár a mesebeli garabonci
ás, hatalommal bír fölöttük. 
Játszótársául szegődik a szél, 
az út, a csend, az égitestek, a 
felnőttek által rettegett elemek 
kezéhez szelídülnek. Kozmikus 
méretűvé növeszti a játékte
rét, vagy épp ellenkezőleg, a 
kozmosz guggol melléje enge
delmesen játszani. A Nap néha 
madzagon lobog kezében, néha 
rókabundában szalad a dom
bok közt; máskor meleget adó 
kemence otthon, pirosló jonatán 
alma a zsebben. Az élet kaland, 
rácsodálkozó öröm, háztetőn lo
vaglás, „kéményfüst sörényét 
marokra fogva”.

Ez a kiváltságos érzékeny
ség és képlékenység azonban 
a felnőttséggel odalesz, gyak
ran elvész még az emlékezés 
számára is. Finom zsongás
sal fájdogál s csordul ki néhol, 
szinte akaratlanul ez a vesz
teségérzet az önfeledt gyerek- 
kor-világjárás tarka soraiból. A 
lírai hangra nagy érzékenység
gel rímelnek rá Urbán Tibor il

lusztrációi: színes árnyékként 
idézik meg a versekben lakó 
kisfiú alakját, mely végigjár
ja a kötet lapjait, s meg-megáll 
a gyermeki lét felidézett pilla
natai előtt. Valójában a hajdani 
boldogságba-teljességbe vissza- 
révedő felnőtt sziluettje ez, ki 
kisfiú (árnyjképében próbálja 
magát visszalopni a gyerekkor 
varázsos tájaira, kedves tár
gyai és emlékei közé, s ki, bár 
gyereknyelven, gyerekekhez 
szól, egy-egy szavában leleple
ződik. A kötetet lezáró, legin
kább felnőttes sorok felerősítik 
ezt a hangot, és egyúttal kér
lelhetetlenül meghatározzák 
a mesélő-emlékező pozícióját: 
„Gyerekkor, messziről nézlek./ 
Jönnék látogatóba, de hallom:/ 
kiabálsz a kutyának, / hogy kö- 
zeledból elzavarjon.” A gyerek
kor gyönyörűségei nem élhetők 
át többé, nem úgy, mint egy
kor, lehetetlen a visszatérés a 
hajdanvolt csodák földjére. Ha 
a kapu be is zárult örökre előt
tünk, a kötet olvasása közben 
mégis átkukucskálhatunk egy 
kicsit a kerítésen -  és ki ne sze
retné időnként újra látni, ahogy 
a nyár az égig ér!

A cím alapján a felületes olva
só leginkább etológiái olvasmá
nyokra számít. Felüti a köny
vet, és hamarosan rájön, hogy 
tévedett -  bár a tévedése nem 
irodalmi, inkább tudományos 
természetű. Elfelejtette ugyan
is, hogy emlősök alatt nemcsak 
az állatok egy csoportja értetik, 
hanem maga az ember is.

Váradi B. László prózaköte
tének alapanyagát etológiái, et
nológiai, antropológiai élesíté- 
sű leírások egyaránt képezik. A 
tudományos igényű megfigyelé
sek novellisztikus történetekbe 
ágyazódnak, melyek sajátos ízt 
kapnak az írói érzékenység és a 
tudósi attitűd kettősségétől. Az 
író feloldódik az őt körülvevő táj 
szépségeiben vagy pusztulásá
ban, miközben a biológus értő 
szemével nézi, veszi leltárba az 
ismerős elemeket, esetenként 
lábjegyzeteket fűz hozzájuk. 
Bennfentes ismerője a termé
szet jeleinek, és közösséget vál
lal az emlőstestvéri létformák
kal, idegen tőle a méltatlanság 
bármelyikükkel szemben, szó
vá teszi az etikai törvények el
leni vétséget, de hamis pátosz 
és felsőbbrendűség nélkül, ter
mészetesként veszi tudomásul 
az élet mindenkire vonatkozó 
törvényeit, a fajokra jellemző 
viselkedést, a múlandóságot. 
Ugyanakkor képes a kívülál
ló megfigyelő szerepét magára 
ölteni, az idegen friss szemével 
nézni, megörökíteni — akárha 
egy kamera másik végén állna. 
„Képvadászként” lát és láttat, 
pásztázza a világot, s a kötet cí
méhez hűen, emberen-állaton 
egyforma érdeklődéssel időz el. 
A társadalom perifériáján élő 
emberek, kóbor kutyák, vid
rák, medvék kerülnek lencséje

elé, ez utóbbiak elég sokszor ah
hoz, hogy legendák, hiedelmek, 
rítusok felidézésre szolgáltassa
nak alkalmat, és hogy néhány, 
egy letűnt korszak viszonyai
ban veszélyes kalandnak minő
sülő személyes történet is elme
sélésre kerüljön.

A kötet első sorai, mintegy 
felütésként, az utazás mitikus
misztikus bűvöletéről és jelen
téséről, ősi ösztönéről szólnak. 
A világot megérteni akaró em
beriség időről időre kénytelen 
útra kelni s újra felfedezni azt 
a maga számára, hogy megis
merhesse lényegét, elhelyezhes
se benne saját magát. Utazás 
ez a könyv is, külső és belső tá
jakon: az ismertnek vélt lét pe
remre kitolt, észre nem vett 
tartományaiba, állat- és ember
társaink rokon, de titkos életé
be, s nem utolsósorban utazás 
önmagunkhoz, saját működé
sünk zugaiba és mélységeibe.

BORSOS J.GYÖNGYI
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[...] De lehet, hogy a legmakacsabb és legnagyobb erejű utópia, 
amellyel eltöröljük a test szomorú topológiáját, a nyugati történe
lem kezdete óta a lélek nagy mítosza. A lélek csodálatos módon 
működik testemben. Természetesen belakja, de meg is tud szökni 
belőle, amikor a szemeim ablakán keresztül látja a világot; átszö
kik az álmaimba, amikor alszom; túléli a testemet, ha meghalok. 
Lelkem szép, tiszta és fehér; és ha a sáros -  vagy legalábbis nem 
túl tiszta -  testemmel bemocskolom, még akkor is megmarad szű
zies erénye, megmarad a hatalma és lesz még több ezer szent moz
zanat, amely vissza fogja állítani alapvető tisztaságát. Tovább fog 
tartani a lelkem, jóval tovább, miután öreg testem már elrohadt. 
Éljen soká a lelkem! [...]

[...] A test csak szellemszerűen és fragmentált formában jelenik 
meg a tükör káprázatában. Tényleg tündérekre, szellemekre és a lé
lek halálára van szükségem ahhoz, hogy egyszerre legyen elválaszt
hatatlanul látható és láthatatlan? Hiszen ez a test könnyű, átlátszó, 
súlytalan; semmi sem kevésbé dologszerűbb, mint a test: fut, cselek
szik, kíván, ellenállás nélkül engedi át magát az akaratomnak. Na, 
igen. Egészen addig, amíg belém nem hasít a fájdalom és üreget váj 
gyomromba, vagy a köhögés átjárja, kitölti és elszorítja a mellkaso
mat és a torkomat. Egészen addig, amíg a fogfájás csillagként nem

sugárzik szét a számban. Ilyenkor már nem vagyok könnyű, súlyta
lan stb., dologgá válók, csodálatos és romokban heverő építménnyé.

Igazából nincs szükség se varázslatra se mágiára, nincs szük
ség se lélekre, se halálra ahhoz, hogy egyszerre legyek homályos és 
átlátszó, látható és láthatatlan, élet és dolog: hogy utópia legyek: 
elég az, hogy test legyek. Az utópiák, amelyekkel kiküszöböltem a 
testem, modelljüket és első megvalósulásukat egész egyszerűen a 
testből merítették, eredetük maga a testem volt. Nem volt igazam 
korábban, amikor azt mondtam, hogy az utópiák a test ellen for
dultak és azért jöttek létre, hogy eltöröljék: az utópiák magából a 
testből születtek meg és valószínűleg csak később fordultak ellene.

Egy dolog mindenesetre biztos: az emberi test minden utópia 
főszereplője. Az egyik legősibb utópia az emberiség meséiből, tu
lajdonképpen nem a teret felfaló és a világot uraló, hatalmas és 
aránytalan testek álomképe? Az óriások ősi utópiája, mely any- 
nyi legenda magját képezi Európában, Afrikában, Óceániában 
és Ázsiában; ez az ősi legenda, amely Prométheusztól Gulliverig, 
ilyen sokáig táplálta a nyugati képzeletvilágot. [...]

MICHEL FOUCAULT: Az utópikus test. TISZATÁJ. 68. év
folyam, 2014. február, 2. szám. Urbán Bálint fordítása.
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22



HELIKON

Díjazottak tárlata
Rendhagyónak számító csoportos kiállítással — a 

Díjazottak Szalonjával — nyitották meg január 10-én a 
temesvári Helios Galériában a 2014-es esztendő' közös 
tárlatainak a sorát. A falakon és állványokon 21 olyan 
Temesváron élő és alkotó szép- és iparművész 2-3 fest
ményét, grafikáját, szobrát, rajzát és objektjét sorakoz
tatták fel, akiket a múlt év folyamán a megyei, országos 
és nemzetközi seregszemléken, versenyeken és pályá
zatokon díjakkal, oklevelekkel jutalmaztak.

A tartásos, kiérlelt műtárgyak hitelesen demonstrál
ják, hogy a temesvári alkotók közösségének legjobbjai 
nemcsak „hazai pályán” diadalmaskodtak, de eredeti 
felfogású, szellemiségű, formanyelvű és kimunkáltságú 
műveikkel Aradon, Tárgovisptén, Déván, Jászvásárban, 
Piatra Neam^on, Kisinyovban, az oroszországi Ufá- 
ban, az itáliai Milánóban, a távoli Mexikóban és Ausz
tráliában is sikeresen szerepeltek. Némelyikük duplázva 
vagy éppenséggel triplázva aratta a szakmai babéro
kat. A gyógyíthatatlan betegségével hosszabb ideje vi
askodó §tefan Cälärä§anu szobrászművésznek, ki
nek kőbe faragott nagyobb méretű alkotásaiból több is 
Temesvár köztereit díszíti — s aki 2013. december 2-án 
távozott az élők sorából — post mortem ítélték oda a 
Temes megyei tanács Pro Cultura Timisiensis-díját és 
a hagyományos évi képzőművészeti szalon Primus in
ter pares-fó'díját. Suzana Fäntänariu grafikusművés
znőt díszdoktorává avatta az elmúlt esztendőben a 
George Enescu Művészeti Egyetem Jászvásáron, ahol 
a román költészet klasszikusa tiszteletére 3-dik al
kalommal megrendezett Eminesciana-tárlaton kivá
lósági díjjal jutalmazták. A Tárgovi§tén megtartott 
metszetverseny-biennálén ugyanakkor az I. díjat hódí
totta el. Az Aradon 4-dik alkalommal megrendezésre 
került Meeting Point Nemzetközi Biennálé grafikai dí
ja megszerzése mellett Jakabházi Sándor az oroszorszá
gi Ufában két és az ausztráliai Melbourne-ban három 
évente megtartott nyomat-kiállításokon nyert „bronz
érmet”. Dobogós helyre érdemesítették Tárgovi§tén 
Constantin Catargiut, akit a mexikói Monterreyben 
6. alkalommal megtartott nyomatkiállításon a II. dí
jas helyre soroltak. Az aradi Meeting Point Nemzetközi 
Biennálén bemutatott Agora című többalakos szobor
kompozíciójával Varga Luigi István elnyerte a Romániai 
Képzőművészek Szövetségének szobrászati díját, míg a 
temesvári képzőművészek évi szalonján különdíjban 
részesítették. Életművéért Hargita Megye Tanácsa a 
Kájoni János-díjat adományozta az elmúlt esztendőben 
a 75. életévét betöltött, Székelyudvarhelyen született 
Szakáts Béla temesvári szobrászművésznek.

Beküldött ötletterve, felvázolt projektje alapján 
Renée Renardot a meghirdetett nemzetközi pályázat 
zsűrije alkalmasnak minősítette arra, hogy a szerve
zők meghívják az üvegművészet világhírű központjá
ba, a Velence melletti Muranóba. Az elkészült műtárgy 
annyira jól sikerült, hogy a szakértők a tervezőt és a 
kivitelezőt is díjazásra érdemesítették.

A „megkoszorúzottak” válogatott csapatát az em- 
líttek mellett Leon Vreme, Ciprian Radovan, Sorin 
Nicodim, Adriana Lucaciu, Rodica Strugaru, Mircea 
Popitiu, valamint az ifjabb nemzedékeket képvise
lő Daniel Apostu, Diana Popovici, Silvia Moldovan, 
Georgiana láncú, Gabriel Ursu, Rodica Ruja és Bogdan 
Nueleanu erősítette.

A Helios Galériából a temesvári Közigazgatási Palota 
II. emeleti előcsarnokába átköltözött Díjazottak szalon
já t március közepéig tekinthetik meg az érdeklődők.

SZEKERNYÉS JÁNOS

Lapszámunk 1. és 5. oldalát a tárlat anyagával
illusztráltuk.

A béke utolsó -  
a háború első éjszakája
Az atonális zene atyja

ként ismert Arnold Schönberg 
(1874-1951) „nagy háború” előt
ti, expresszionista korszaká
nak utolsó jelentős művét, a 
Pierrot lunaire-t Albert Giraud 
(eredeti nevén: Emile Albert 
Kayenbergh) franciául publiká
ló belga szimbolista költő azo
nos című versciklusa ihlette, 
amely Otto Erich Hartleben né
met fordításában keltette fel a 
zeneszerző figyelmét.

Az énekbeszédre és kama
raegyüttesre hangszerelt, „há
romszor hét költemény” meg
zenésítését átfogó melodráma 
dramaturgiai mélypontja a má
sodik rész nyitódarabja, a Nacht 
(Éjszaka) című passacaglia, 
amelynek témája egy három 
hangból álló, formateremtő sejt
motívum: az egyszólamú gregori
án énekből is jól ismert torculus 
rokona. Erwin Stein, Schönberg 
tanítványainak egyike kimutat
ja, hogy e sejtmotívum csaknem 
100-szor fordul elő az említett 
tétel során, különböző transzpo
zíciókban és megfordításokban, 
amelyek egyidejűleg az 1-2-3 
matematikai modell permutáci
ói és a szóban forgó sejtmotívum 
tükör-, rák- ill. ráktükör-fordí- 
tásai. Meglepő-e, ha újfent arra 
kell rádöbbennünk, hogy a zenei 
anyag és kifejezésmód szabadsá
gáért küzdő zeneszerző régmúlt 
zenetörténeti korszakok kötelé
keit vállalja magára, és szigorú 
szabályok szerint szerkesztett 
variációs formában komponál?

Schönberg 1912-ben, a Pierrot 
lunaire keletkezésének évében 
publikál egy cikket az expresszi
onisták folyóiratában, amelyben 
a Schubert-dalokra hivatkozva 
állapítja meg, hogy a szöveg-zene 
viszony egyáltalán nem hordoz 
magában relevanciát. Ezúttal 
azonban nem hagyható említés 
nélkül az első verssor szuggesztív 
szókapcsolata: „Finstre, schwarze 
Riesen-falter / töteten der Sonne 
Glanz...” („Homályos, fekete óri
áslepkék / ölték meg a nap ragyo
gását...”), amely komor, nyomasz
tó, morbid hangulatot sugall. Mi 
több, a költemény utolsó verssza
kában előtűnnek „az emberi szí
vek felé lebegő' szörnyek” — a pil
langók. Ugyanakkor fontos azt 
is kiemelni, hogy a tétel sejtel
mes alaphangulatát az aktuális 
hangszer-összeállítás (basszus
klarinét, gordonka, zongora) nyo- 
matékosítja.

A háromütemes hangszeres 
bevezető a passacaglia témáját 
hivatott bemutatni: a sejtmotí
vum önmagába ágyazásának 
valóságos iskolapéldáját nyújt
ja  a három hangszerszólam 
szűkmenete, amely egyszeriben 
megteremti a horizontalitás 
vertikális apológiáját. Az első 
variáció (4-10. ütem) vázát a 
basszusklarinét, a gordonka és 
a zongora négyszólamú kánon
szerű belépései képezik, hozzá
juk társul a kontraszubjektum- 
jellegű énekbeszéd szólama. A 
második variáció (11-16. ütem, 
Etwas rascher) során egyszerre 
jelentkezik a sejtmotívum, va
lamint ennek diminuált alak
ja  (utóbbi a 12. taktustól kez
dődően tesz szert nagyobb 
jelentőségre). A kontraszubjek
tum  előbb a gordonka szólamá
ban kezd el fejlődni, majd imi
tálja azt a hegedű és a zongora, 
ez utóbbi szabadon. A harm adik 
variáció (17-23. ütem) kezdete 
egybeesik a tétel pozitív arany
metszés-pontjával: az előző tak
tus fortissimo zongora-tremo- 
lójának lecsengése alatt egy 
pillanatra megáll az idő, csu
pán a diminuált sejtmotívum és 
ennek oktávtöréses alakja idézi 
egyre csak a tétel alaphangula
tá t (négyszólamú stretto). A 18. 
taktusban megszólaló viszony
lag magas regiszterhangokat 
követően a zenei diskurzus fo
kozatosan „alászáll”.

A háromütemes kóda (24-26. 
ütem) egyértelműen a bevezető 
ütemek szűkmenetére utal visz- 
sza: a zenei diskurzus mélyre
pülése ez, depresszív hangula
tú  konklúzió. Ezt a hangulatot 
legitimálja -  úgy tűnik: végér
vényesen -  a tétel a végső köz
pontozása is (basszusklarinét, 
gordonka).

A fentiekből is látható, hogy 
Schönberg -  a kezdetben auto
didakta zeneszerző, aki néhány 
hónapig barátjától, a karm ester 
Alexander von Zemlinskytől 
vett ellenponttan-órákat -  min
den esetben a hagyomány felől 
közelít: a tradíció révén válik 
újítóvá (Adorno). A követendő 
példa tehát — mind Schönberg, 
mind tanítványai számára — 
elsősorban Johann Sebastian 
Bach művészete, akinél még 
elevenen él a sejtépítkezés gon
dolata.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
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HOL-
Életének 93. évében, január 31- 

én elhunyt Jancsó Miklós cannes-i dí
jas, kétszeres Kossuth-díjas és Balázs 
Béla-díjas filmrendező. Jancsó a ma
gyar filmtörténet olyan meghatározó, 
világszerte elismert alkotásainak volt 
a rendezője, mint a Szegénylegények, az 
Oldás és kötés, a Csillagosok, katonák, a 
Még kér a nép, a Csend és kiáltás vagy 
a Szerelmem, Elektra. Jancsót február 
22-én temették a Fiumei úti Nemzeti 
Sírkertben.

A ndrás Sándor költő, író és Pomogáts 
Béla irodalomtörténész kapták idén a 
2004-ben alapított Korunk Kulcsa dí
jat. A díjazottak a kitüntetést a kolozs
vári Minerva-ház Cs. Gyimesi Éva ter
mében vehették át február 18-án.

U j magyar könyvesbolt nyílt 
Kolozsváron. Az IDEA Könyvtér ünne
pélyes keretek közt nyitotta meg köny

vesboltját február 19-én a Sapientia 
EMTE új épületének előterében. A bolt 
az „erdélyi magyar könyvek egy helyen” 
kezdeményezés továbbgondolásának és 
továbbfejlesztésének eredménye, a 2013 
júliusában indult Mátyás utcai könyv
stand választékának kibővítését, folya
matos jelenlétét feltételezi. Az IDEA 
Könyvtér boltjában, az elképzeléshez 
híven kizárólag erdélyi magyar kiad
ványok vásárolhatók meg.

Súly  alatt a pálma címmel rendez
tek Karácsony Benő- és Ligeti Ernő- 
emlékkonferenciát a holokauszt 70. 
évfordulója alkalmával, február 19- 
én Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület székházában. A ren
dezvényt Füzes Oszkár, a Magyar 
Külügyminisztérium Kulturális és 
Tudománydiplomáciai Főosztályának 
vezetője nyitotta meg. A konferencián 
erdélyi és magyarországi irodalomtör
ténészek, írók, költők elevenítették fel 
Karácsony Benő és Ligeti Ernő alakját, 
munkásságát. A rendezvény Mihályfy

Sándor Napos oldal című játékfilmjé
nek (1983) levetítésével zárult.

M agyarország Főkonzulátusa és a 
kolozsvári Német Kulturális Központ 
felolvasást szervezett Bánffy Miklós 
£Vűe7y-trilógiájából, az író születésé
nek 140. évfordulója alkalmából, febru
ár 28-án a TIFF-házban. A trilógia el
ső kötetét olvasták fel, román és német 
nyelven. Jelen voltak: Andreas Oplatka 
és Marius Tabacu, a trilógia fordítói. 
Az olvasás előtt levetítették A Griff, a 
Dámvad és a Varjú című, Bánffy életé
ről szóló dokumentumfilmet.

Korunk kritikusai címmel rendezték 
meg A mellérendelő című beszélgetésso
rozat ötödik, egyben utolsó találkozá
sát március 3-án a kolozsvári Tranzit 
Házban. Horváth Andorral Selyem 
Zsuzsa és Szigeti Attila beszélgetett.

SÄI
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B oldogság
Boldog csak az lehet,...
A fenti buddhista gondolat folytatá

sát rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 11. A rénium 

vegyjele. 12. Juhtejtermék. 13. Belgrá
di. 14. Fülre utaló idegen előtag. 15. A 
rádium vegyjele. 17.... Kazan; filmren
dező. 18. Fénykép. 20. Orosz autómár
ka. 22. Bézs egynemű hangzói. 23. 
Elcsépelt. 24. Bősszé váló. 26. Ráeső 
rész! 27. Vállalati forma (rövidítés).
28. Hóhér. 29. Ájulásszerű állapot
ba kerül. 31. Gyermekolvasmány. 32. 
Bolti árut címkéz. 34. Szótlanul elgon
dolkodó. 35. Száraz (klíma). 36. Kiütés 
a bokszban. 37. Latin kettős betű. 38. 
Orra bukik. 40. Az összeadás szava.
41. Vatikáni és román autójelzés. 43. 
Fúvós hangszer. 44. Zola hősnője. 45. 
Verdi egyik operája. 47. Nehézkesen 
ír. 48. Elektromosan töltött elemi ré
szecske. 49. Tömör, velős mondás. 51.

Zajlik az esemény. 53. Patás verseny
állat.

FÜGGŐLEGES
1. Tenger Ausztrália partjainál. 2. 

Kicsinyítő képző. 3. Sportfogadás. 4. 
Numero, röviden, 5. Angol férfi bece
név. 6. Nem távozó. 7. Régen élt előd. 8. 
Részben átzeng! 9. Sárga, németül. 10. 
Előkelőket utánoz. 14. Azon a helyen. 
16. Tromf. 19. Bőven áraszt. 20. Tó, an
golul. 21. Nyugati gót király volt. 24. 
Simított (ruha). 25. Szombathely vá
rosrésze. 28. A belsejébe. 30. Rézdarab!
31. Fél mérő! 32. Operai dalbetét 33. 
Eszme, kategória, elképzelés. 34. 
Juhfajta, illetve ennek gyapjúja. 35.
19.századi hadmérnök (Lajos). 36. 
Mázol, fest. 37. A folytatás befejezése. 39. 
Uniós pénznem rövidítése. 40. Sziget 
az ír-tengerben. 42. Régies hangulatú. 
44. Népies műdal. 46. Az americium és 
a kén vegyjele. 48. Tömegesen pusztít. 
50. Az Adige partjai! 52. Azonos betűk.
53. Lásd ott!, röviden.

R . T.

A Helikon 4. számában 
közölt Ázsiai mondás című 
rejtvény megfejtése: Több út 
vezet a hegytetőre, de a kilá
tás mindig ugyanaz. 5 9 4 8 4  0  0 0 0 0 6 5

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA

TÁMOGATÓINK:
R om ániai író k  Szövetsége 

N em zeti Kulturális Alap

IP
Bethlen Gábor

A lap

RMDSZ aassa?
TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS 

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primäria $i Consiliul 
Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §d Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivaíala és Városi Tanácsa is támogatja 
Praiectul sus^ine candidatura ora§ulm Cluj-Napoca la tillul de Capétalá Culturalá Europeaná2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 

Kiadványunk a R om án K ulturális M inisztérium  támogatásával jelenik meg

<*P
VISIT CLUJ

The Hear! o f Transylvania

s z u J u m  ISTVÁN
Főszerkesztő; KARÁCSONYI '/SOLT:

Fómurikatárs;
KIRÁLY LÁSZLÓ 
SZÖCS ISTVÁN :

Szerkesztőség;
OEMETKR ZSUZSA; kntika 
LÁSZLÓ NOÉMI vers, imifordita-

M Ó ZES ATTILA: p ró z a
PARK ATTILÁ ZSOLT: társmírvészetek
IÚKOSSY TIBOR: műszáki szerkesztő

Számítógepei, tördelés; NAGY MÁRIA; nvűrotatja aMísztátfalnei Kis Miklós református sajtóközpont 
A szerkesztőség címe- 400024 CIüj-Napoca, sír Dragalma 73-75 Postaitok 245, telefon. (0Ö4> 0264 431690, tclefon/fax: (00470264 431377; viHámposta: kvari.berÜkon@gmaxLeom 
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