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KIRÁLY LÁSZLÓ

Sziklarajzok. Xanú
M ÁN  VONDO KVAN DAHÓN RAZU  M Í TARÁZ

Ez a véset, a rajz, az intelem, a sziklán. Jól lát
ták az alkonyi visszfényben, de inkább elfordul
tak, vagy elfordult bennük a szándék. Szórt ragyo
gásban nem jól vághat a penge, szembe törekszik 
a szikra. Kikezdik, m int sav, az elmét, méltatlan 
költemények. Eme lángrajzú, tűzbetűs kuruzst is 
minthacsak egy Arany magyarította volna baljós 
telelőn, este:

MONDD AHOGY TEREMTŐD
ADTA MONDANOD

S  látta bár időnk vasazott, tipró kerekét -  retteg
ve szól a hunyász, így esküszik:

VÍZ FOLYÁS SZÓ BESZÉD ÉRTELEM  SEHOL

Lám, odaát madárkönnyeden emelkednek ékes, 
mozdulatlan szárnnyal, csupán a titkos, felhajtó 
áramokra ügyelve, az átszellemültek. Magasra! ki!, 
a szétfolyó tömegből, mely oktalan s folyton oda re
ked sorompók színes zárjelei közé, ríva, a síneken. 
Ti, mi pedig: itt csak a lehetetlenben, egyszerre a 
falak mindkét oldalán, nagy történelmi tornaegy
let, s ég felé vetett lándzsák köröttünk kék mezőben. 
Megcselekedtük amit... -  a hihetetlent, eggyé keve
redve, ostromlók és ostromlottak, halálig hűek s fer
de árulók, kifosztottak s fosztogatóik, vizsla-szen
de visszakullogók. Viking, tolték, azték, ősmagyar, 
szókkal alig élő tunguz nyomvadász. Mi m agunk 
-  a vonzó hóban, roppanó tavaszban. Férfiak Ti! 
Hagyjátok hát el tétova röpterek kifutóit, szikrás, 
sistergő zivatarban, szabadon, Hírvivők! Bátran -  
eget szürkén szövő hálókon át -  kell majd visszatér
nünk, s vissza kell majd térnünk, mindahányszor, 
gyémánt tudással, sehonnanból is, haza felé. Légy 
hát boldog! -  kiáltom! -  Boldog vagy! -  kiáltom. -  
Xanú! -  kiáltom. -  Meg ne add magad!

Itt a vakító sivatag, szikkasztó vágyakkal, fata 
morgana mentősereggel. Épp nekünk való! Kellesz 
ide, m int egy isten többesszámban, Vízlelő!

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F o ly ó ira tu n k ra  a  sz e rk e sz tő sé g b e n  is e lő  le h e t  f iz e tn i 10 és 14 ó ra  k ö zö tt. 
K o lo zsv ári e lő f iz e tő in k n e k  d í j ta la n u l  k é z b e s ít jü k  a  H ELIK O N T.



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

B eszélgetés Ferdinandy G yörgy íróval
Elviselhető történeteket
szeretnék írni
-  Kezdjük a sorsfordító évvel: 1956. Te ak

kor autóbuszkalauz voltál, polgári szárma
zásod miatt többedszeri nekirugaszkodás
ra vettek fel az egyetemre. Egyenruhában 
jártál Füst Milán és Gyergyai Albert órái
ra. Miért döntöttél úgy a forradalom leve
rése után, hogy elindulsz Nyugatra?

-  Francia szakos voltam az egyetemen, 
és az volt az érzésem, hogy ha akkor nem 
nézek körül a „vadnyugaton”, talán soha 
nem lesz alkalmam, annyira véglegesnek 
tűnt ez a keleti blokk. Heten voltunk fran
cia szakosok, ebből ketten, Víg Bandi ba
rátommal, indultunk útnak, aztán mind
ketten Franciaországban fejeztük be a 
tanulmányainkat. Utána persze haza 
akartunk jönni.

-  Hogyan fogadtak a franciák?
-  Először Bécsbe kerültünk 200 ezer 

honfitársunkkal együtt, onnan mentünk 
tovább. Minden befogadó országnak voltak 
kikötései. Például, akinek folt volt a tüde
jén, azt nem fogadták be, kivéve a skandi
náv államokat, akik kifejezetten keresték 
az ilyen betegeket. Befogadták és gyógyí
tották őket. A franciák voltak tudtommal 
az egyetlenek, akiknél semmiféle kikötés 
nem volt. Csak bement az ember a követ
ségre, kitöltötte a papírokat és kész.

-  Egyetem után miért döntöttél úgy, hogy 
mégis ott maradsz?

-  Két év alatt elvégeztem egy olyan 
tanárképzőt, amivel az ember minden
hol taníthat franciát a világban, kivéve 
Franciaországban. Hazajövetelemre 1958 
júniusában került volna sor. Amikor meg
kaptam a diplomámat, bementem a diák
kocsmába, a Victoire-ba, ott ültek a ma
gyarok, mutattam nekik a friss papírt, 
kérdezték, hogy hazamegyek-e. Mondtam, 
hogy persze. Elém rakták az újságot, ahol 
Nagy Imre és társai kivégzése volt a veze
tő hír. Akkor döntöttem el, hogy egyelőre 
nem fogok hazajönni.

-  Közben a Le Monde című napilap pub
licistája lettél, ahol elsősorban ’56-ról írtál. 
Miért kellett a franciáknak elmagyarázni a 
magyar forradalmat?

-  A francia sajtó jelentős része félreér
tette és félremagyarázta ’56-ot. Fasiszta 
megmozdulásként írtak róla. Mi voltunk 
a fasiszták, akik hátba támadták a szoci
alista Szovjetuniót. Minket, magyar diá
kokat emiatt néha nem akartak beenged
ni a diákétkezdébe sem. Ezért elkezdtem 
írni, hogy megmagyarázzam, mi is volt 
Magyarországon ’56-ban. Ezt saját ma
gamnak is meg kellett magyaráznom. Én 
arról álmodtam, amit emberarcú szocia
lizmusnak hívtunk. Nagy Imre a könyvé
nek azt a címet adta, hogy Egy szocializ
mus, ami nem feledkezik meg az emberről. 
Na, ezt próbáltam elmagyarázni a franci
áknak, hogy itt a szocializmus egy ember
ségesebb formájáról volt szó ’56-ban.

-  Besétáltál a Le Monde szerkesztőségébe, 
hogy szeretnéd nekik elmagyarázni ’56-ot?

-  A Denoelnél, ami nagyon neves kiadó 
volt akkor is, Céline és Cendrars kiadója, 
már megjelent az első kötetem, Famine ou 
paradis címmel. A franciák azt értékelték, 
hogy egy magyar két-három évvel az ér
kezése után már franciául ír. A Le Monde 
vasárnapi számában volt az utolsó oldalon 
mindig, piros-fekete színekben kiemelve, 
egy-egy novella. Ráharaptak az írásaimra.

-  Erre a kötetedre Saint-Exupéry-díjat 
kaptál, ami az egyik legjelentősebb francia 
irodalmi díj. Lehettél volna francia író, de 
továbbálltál. Miért?

-  Most már világosan látom, hogy lehet
tem volna francia író, ha ütöm a vasat, de 
akkor már francia polgárlány feleségem 
volt, megszületett a második gyerek is, a 
feleségem nehezen viselte a kallódó írósor
sot, hol volt pénzünk, hol nem, és igyeke
zett engem rávenni, hogy valami polgári 
foglakozás után nézzek.

-  Emiatt mentetek Puerto Ricába? De 
miért olyan messze?

-  Az egyetemen kockás papírra ki volt 
ragasztva, hogy trópusi egyetem diplomás 
európai tanerőt keres. Azt a cetlit én le
vettem, nehogy más jelentkezzen, bevit
tem az igazgatóhoz, hogy ez mi, megadták 
a puerto ricói egyetem címét. Én akkor

Schaffer Zsuzsa felvétele

még nem beszéltem spanyolul, úgyhogy 
bementem a diákkocsmába, ahol már 
húsz éve ült egy részeg spanyol, Ramon, 
megkértem, hogy írjon nekem spanyolul 
pár sort. Megadtam neki az adataimat, 
de azt mondta, hogy arra nincs szükség. 
Aznap feladtam a levelet, azt hittem, hogy 
azzal vége is, de alig két-három hónappal 
később megjött a meghívólevél és a hajó
jegyek. Volt öt hónapom, hogy megtanul
jak spanyolul. Mindent eladtunk, kivéve 
a népautónkat, amibe beültünk a két gye
rekkel, hogy lemegyünk Spanyolországba 
spanyolul tanulni. Útközben megálltunk 
Lyonban, ahol anyósom iskolaigazgató 
volt, és ő mondta, hogy az újság tele van 
azzal, hogy megnyertem a Saint-Exupéry- 
díjat. Ráadásul az Exupéry család Lyon 
környéki, tehát ott voltak az ünnepségek 
egész közel, de döntenem kellett, hogy me
gyünk spanyolt tanulni, vagy maradok 
és elmegyek az Exupéry családhoz. A fe
leségem meg az anyósom mondták ak
kor is, hogy azért egy egyetemi tanári ál
lás más, mint egy díj, amiből pénz úgyse 
lesz, csak a dicsőség. Másnap reggel meg
vettem az összes újságot, és mentünk 
Spanyolországba spanyolt tanulni. Máig 
őrzöm ezeket a lapokat.

-  Öt hónap spanyoltanulás után hogyan 
tartottál előadást az egyetemen a trópusi 
tanoda diákjainak?

-  Az előadásomat leírtam, a diákok pa
píron tették fel a kérdéseiket, én otthon le
fordítottam magyarra szótárral, megír
tam rá a válaszokat és a következő órán 
kiosztottam. Ez két-három hónapig ment, 
az első szemeszter végén már spanyolul 
beszélgettem mindenkivel.

-  Hogyan őrizted meg közel négy évtize
dig a trópuson a magyar nyelvet? Ott nem 
sok magyar volt.

-  Elvállaltam a Szabad Európa 
Rádiónál Az Ötágú síp című műsorban az 
akkori kortárs magyar irodalom ismerte
tését, s így majdnem minden héten kap
tam egy csomagot, abban Csurkától kezd

F erdinandy György
író, költő, kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár. 1935. október 11-én szüle

tett Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Piarista Gimnáziumban 
végezte el. 1954-1956 között a Fővárosi Autóbuszüzemben dolgozott. 1956-ban fel
vették az ELTE BTK magyar-francia szakára, ahová csupán néhány hetet járt, 
majd kitört a forradalom. A forradalom leverése után elhagyta az országot és töb- 
bedmagával Franciaországtól kért menedéket. 1956-1964 között Franciaországban 
kőműves, orosz fordító és könyveladó volt. 1957-1969 között a strasbourgi Dijoni 
Egyetem hallgatója, 1959-ben a Strasbourgi Egyetemen irodalomtörténeti doktori 
címet szerzett. 1964-1976 között a Puerto Ricó-i Egyetem tanára. 1964-1970 között 
a Szomorú Vasárnap című irodalmi lap kiadója. 1976-1985 között a Szabad Európa 
Rádió külső munkatársa volt. Számos rangos magyar és nemzetközi kitüntetés 
— többek közt a Saint-Exupéry-díj, a József Attila-díj és a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztje — birtokosa.
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HELIKON
ve Karinthy Ciniig mindenki benne volt, 
és én írtam róluk a Szabad Európában az 
ismertetéseket. Ez nagyon jó volt, mert 
amikor évtizedekkel később hazajöttem, 
mindenki tudta, hogy én írtam róluk, va
gyis én nyitottam nekik ablakot a világra, 
és nagy szeretettel fogadtak.

-  Milyen volt hazaérkezni harminc év után?
-  ’86-ban a feleségem unszolására fel

vettem az amerikai állampolgárságot, és 
azzal már egyszerűen ment. Azelőtt har
minc évig éltem genfi hontalan útlevél
lel. Egyszer-kétszer azzal is beengedtek. 
Mikor édesapám nagybeteg volt, ó't meg 
tudtam látogatni.

-  Közben a trópuson elváltál a francia fe
leségedtől, akit háromszor vettél el, és min
dig született egy-egy gyereketek. O intéz
te a válást, te intézted a házasságot. Most 
róla írsz. Van még erről valami, amit nem 
mondtál el?

-  Ez a három házasság húsz évet vett 
el az életünkből... Mindig is írtam róla, 
de fájdalmas volt számomra ez a téma. 
Amikor a feleségem elment Puerto Ricóból 
a gyerekekkel együtt, ott maradtam egye
dül, egy távoli szigeten, ahol még a család
jával együtt is egyedül érezte magát az em
ber, nélkülük meg még inkább. De hát ezt 
ő akarta, ő mindig többre vágyott, másra, 
olyasmikre, amit én nem tudtam megad
ni neki. A következő kötetem, a Fortuna 
szekerén két tucat rövidebb-hosszabb írá
sa erről szól. Eddig a legfájdalmasabb ré
szeiről nem tudtam írni, de most ebben a 
kötetben megírtam, hogy a feleségem kik
kel és hogyan szarvazott fel. Ez ugye egy 
férfiember számára egyáltalán nem téma, 
de ebben a könyvben ez is benne van. Én 
már öregember vagyok, próbálok mindent 
megérteni.

-  Aztán kubai feleséged lett, Maria 
Teresa Reyes, akivel azóta is együtt vagy
tok, sőt együtt fordítotok.

-  Harmincnégy éve az én Tücsök 
Tódorom (a Pinokkióból), aki figyelmeztet 
állandóan, megró, egyenesben próbál ta r
tani és szüntelenül meg akar változtat
ni. Mindez nehezen elviselhető, de nagyon 
szép. Szépen megtanult magyarul, együtt 
fordítunk, jó vele dolgozni is.

-  Aztán átköltöztetek Miamiba. Egy ide
ig megfelezted az életed, fél évet Miamiban, 
fél évet Budapesten laktál, most mintha 
többet lennél a Sas-hegyen...

-  A feleségem az Egyesült Államokban 
munkanélküli lett negyven év tanítás 
után, hatvanéves korban Amerikában 
nem kap állást egy tanár sem. Itt az ELTE 
Tanárképzőn lett állása, angol nyelvet és 
irodalmat tanít. Amíg a tanév tart, addig 
itt vagyunk, s ez most már egyre véglege
sebbnek tűnik.

tetem a Pallas-Akadémiánál, beutaztuk 
a Székelyföldet. A feleségemnek annyira 
tetszett, hogy nem is akart visszajönni.

-A z  volt az első utad Erdélybe?
-  A második. Az első 1943-ban volt. Nyolc 

éves lehettem, skarláton estem át, nem tu
dom, mennyire lehetett súlyos, de az orvos 
nagyapám kivett egy hónap szabadságot, 
hogy hegyi levegőre vigyen. Eszak-Erdély 
visszacsatolása után voltunk, vonattal men
tünk Oradnáig. A Radnai-havasokban egy 
kis faluban, Radnaborbereken kötöttünk 
ki. Ott voltunk egy hónapig. Nagyapámról 
már másnap mindenki tudta, hogy orvos, 
sorban álltak a kis szállodánk előtt a bete
gek, és mindenki egy tál puliszkával fize
tett. Nagyapám úgy folytatta az orvosi te
vékenységet, mintha Pesten lett volna. Ha 
jól emlékszem, mócok voltak, akik lejöttek 
az Ünőkőtől. Este meg néztük, hogy mit 
csináljunk a rengeteg puliszkával. Sokat 
sétáltunk a hegyekben, egyszer valaki el
jött velünk, volt egy kiskutyája, ami előre
szaladt, és hirtelen egy nagy árnyék repült 
át a fejünk felett, egy sas felkapta és elvitte 
a kiskutyát. Esténként a vendéglőben hall
gatóztam a vásáros mulatók közt. Rengeteg 
szép dalt tanultam, némelyiket még ma is 
fújom... Idén májusban tervezünk egy felol- 
vasókörutat. Félek is kicsit tőle, mert lehet, 
hogy Mari ezúttal tényleg ott marad.

-  Megtanultál franciául, spanyolul, de a 
kreolt, a papiamentót, a Pidgin Englisht és 
az angolt is. Spanish speaking American 
Citizen lettél. A spanyol nyelvtudásodat ar
ra használod húsz éve, hogy fordítjátok a 
kortárs magyar irodalmat feleségeddel, 
és adjátok ki Miamiban, Puerto Ricoban, 
Dominikán. Kiket fordítotok, és miért érzed 
fontosnak a fordítást?

-  Helyzeti előnyben vagyok, és szinte 
kötelességem, hogy a hazai írótársaimat, 
akiket elzártak az európai áramlatoktól, 
kivigyem a nagyvilágba. Eddig tizenkét 
könyv jelent meg, félszáz költőt fordítot
tunk spanyolra különböző antológiákba, 
olyan költőket, akiket ma senki nem rakna 
egymás mellé, de húsz éve még nem voltak 
olyan élesen elválaszthatók a szekértábor
ok (Kukorelly, Zalán Tibor, Kántor Péter, 
Takács Zsuzsa, Szentmártoni János, 
Csender Levente, Jenei Gyula stb.), a le
fordított köteteket nemcsak kiadtuk, ha
nem a szerzőket meg is hívattuk és könyv- 
bemutatókat szerveztünk nekik.

-  Néha felizzik körülötted a levegő: 
„Ferdinandy kilépett a Magyar Művészeti 
Akadémiából”, írják a lapok, aztán kide
rül, hogy csak felfüggesztetted a tagságot. 
Tagja vagy a Szépírók Társaságának, de 
a Magyar írószövetséggel is jó a viszonyod. 
Amíg többet voltál külföldön, addig elnéz
ték neked a kívülállóságot, de most mintha 
azt akarnák rád erőltetni, hogy foglalj ál
lást, „pozícionáld” magad.

-  Ezek szerint van időtök itthon is kicsit 
alaposabban körülnézni?

-  Szerencsére elég sok helyre hívnak 
irodalmi estekre, felolvasásokra. Bártfától 
Nagyváradig, Zombortól Csíkszeredáig 
bejártuk Marival a Kárpát-medencét. 
Mikor megjelent a Trópusi szerelem kö

-  Valóban így van. Még a saját felesé
gem is erre próbál rávenni, pedig egy fedél 
alatt élünk, egy ágyban alszunk, én azon
ban szigorúan tartom magam a kívülál
láshoz. Úgy vagyok vele, hogy nekünk, 
íróknak egyfajta távlatba kell állítanunk 
ezt az egész csetepatét, ami a demokrácia 
gyermekbetegsége.

-  Kitüntettek három éve, megkap
tad a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjét, de Washingtonban akarták 
átadni, pedig a sas-hegyi lakásodból szinte 
rálátsz a parlamentre. Hogy is volt ez?

-  A nyugati irodalom visszafogadása bi
zonyos szinten megvalósult, hiszen kiad
ják a könyveinket, de az irodalmi kánonba 
a nyugatiak nem kerültek be. Ez amúgy 
is fájdalmas, erre még néha a bürokrácia 
rátesz egy lapáttal. Én húsz éve hivatalo
san hazatelepültem. A tisztikeresztemet 
Washingtonba küldték, az értesítő levelet 
meg ide a Sas-hegyre. Tudták, hogy itt va
gyok, és mégis oda küldték, mert amerikai 
állampolgár vagyok. Én Washingtonban 
egyetlen egyszer jártam, és semmi ked
vem még egyszer oda visszamenni. Aztán 
egy héttel később, mikor visszaküldték, 
Szőcs Géza külön fogadott és újságírók je
lenlététben átadta a keresztet.

-  Előző kötetednek Mélyebbre a címe. 
Több írás szól a hazatérés lehetetlenségé
ről. Miért lehetetlen a hazatérés?

-  Aki kiszakadt, annak nem két hazá
ja van, az itthon és a „választott” haza, ha
nem három, mert létezik egy harmadik 
haza, amit elhagyott itt, ami már csak az 
emlékeiben létezik, és ezt a harmadik ha
zát keresi, aki hazatért. Én is, hiába va
gyok itthon húsz éve, az én világom az, 
amit fél évszázada itt hagytam.

-  Franciaországban számon tartanak 
még téged?

-  Ha „felütöd” az internetes lexikonokat, 
látható, hogy ott van mind a tizenkét fran
cia kötetem, most hívtak meg Grenoble 
környékére, egy egyetemen lesz előadá
som, és egyúttal Pedrazziniről is kell tar
tanom egy másik előadást, arról a francia 
újságíróról, akit ’56-ban a Köztársaság té
ren lelőttek. Hogy a köztudatban mennyi
re vagyok benne, azt nem tudom.

-  Kanters úr, a félelmetes francia kriti
kus mondta neked, hogy ásson mélyebbre, 
fiam. Lehet még mélyebbre ásni?

-  Próbálok. Elviselhető történeteket 
szeretnék írni. Ez a kifejezés apámtól 
származik, aki egy elfekvőben volt har
minc évig, miután a nyilasok majdnem 
agyonverték, ő mondta, hogy elviselhe
tő történeteket írjál, fiam. Az ember egy 
bizonyos életkorban egészen régi dolgok
ra kezd emlékezni, mindig csak egy kis 
korszakra, aztán egy másik korszakra, 
de mind 60-70 évvel ezelőtti dolgokra. 
Nagyon sok mindent felfedezek ezekben a 
régi korokban, és úgy érzem, hogy sike
rül még mélyebbre ásnom.

-  ,A-míg dolgozom, én tartom a kezem
ben a sorsomat”, írtad egyik novelládban. 
Dolgozol?

Minden reggel hatkor nekilátok és délig 
dolgozom. írok, nemcsak novellákat, ha
nem könyvismertetéseket is. Nem kér sen
ki rá, a mai fiatal kritikusnemzedék egész 
másképp közelít az írásokhoz, de a folyó
iratok szívesen közlik, amit írok. Talán ér
dekes, hogy mit tülköl egy vén mamut.

CSENDER LEVENTE
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„Bennünk erénnyé magasztosul 
a gyalázat”
Sziveri János p o litik a i k ö ltészetén ek  társadalm i h átteréről

„hallgattam embereket erkölcsről 
beszélni kik
maguk között megosztottak 
hatalmakat -  
s hallgattam  — ”

Sziveri János

A tiszta művészetre esküdözők sajnála
tára , térségünkben a politika m egkerülhe
tetlen tényezője a közéletnek, így a kultu
rális életnek is. Egyebek mellett a politika 
dönti el, hogy melyek a kívánatos ku ltu rá
lis modellek, a követendő eszmei értékek, 
a támogatandó művészi irányzatok és cso
portosulások. A politika természetrajzához 
tartozik  ugyanakkor az irányítási kény
szer, a tárgyak, emberek, események felet
ti felügyelet, beleértve a hatalm askodást 
és az elnyomási vágyat is, s mivel a kul
túrpolitika csak egyike a politika megnyil
vánulási formájának, úgyszintén megvan
nak  a saját politikai, eszmei és gazdasági 
érdekei, amelyeket igyekszik megvalósí
tani. A politikum kihatásáról egy szerzői 
élet(mű)re térségünkben fájdalmas példa 
Sziveri János esete.

Sziveri János életének és költészeté
nek a laku lása  e lválaszthatatlan  az 1983- 
as Új Symposiorc-botránytól. A politikai
lag m otivált esemény, amelynek során a 
folyóirat teljes szerkesztőségét menesz
tették , erőteljes politikai színezettel ru 
házza föl a leváltott főszerkesztő és meg
hurcolt költő (későbbi) m unkásságát. A 
kirekesztettség közepette a neoavantgárd 
törekvések és „transzcendens elvonatkoz
ta tások” terrénum áról a közélet felé for
dul a költői vizsgálódás. Sziveri politikai
lag m eghatározott költészete a Dia-dalok 
című harm adik  verseskötetétől válik 
m arkánssá, ekkor talá lja  meg a társada
lombírálati verseihez a szükséges poéti
kai hangot és k ritika i attitűdöt. Ezeket 
a verseit leginkább az artisztikusság, a 
szókimondó szójátékok, az önreflexió és 
az irónia jellemzik.

Ladányi István m indezt a következő
képpen foglalja össze: „Az irodalom nak 
m int a szakm ai közösség á lta l m űködte
te tt hatalm i rendszernek az e lu tasítását 
kell lá tnunk  Sziveri költői döntései mö
gött, amelyeknek az előjelei m ár a m áso
dik kötetben m egm utatkoznak, a harm a
dik kötettől pedig m eghatározzák ennek 
a költészetnek a kereteit. A szembenál
lás költői form áit kereste, és ezt ta lá lta  
meg a vágáns költészetben. A vágáns köl
tészet az egyetemről (és ezáltal a későb
bi hatalomból) kiszorult, némi m űveltsé
get szerzett, annak  külsődleges jegyeit, 
kifejezéskészletét használó, de ezeket ki
figurázó, életmódjával is tün tetőén  beil
leszkedni nem tudó réteg  költészete volt. 
[...] Az erős, durva, barbár gesztusok köl
tészete az elu tasítás form áinak a keresé
se az irodalm i közízléssel, kánonnal, az

irodalom m int rendszer működtetőivel 
szemben.”1

A diskurzusbeli váltás Sziveri költé
szetében nem vizsgálható a külső kö
rülm ények figyelembe vétele nélkül. 
M agánélet, politika, történelem  h árm as
ságában születnek versei, feleselve az 
adott kor elfogadott politikai rendjével és 
az egynem űsítésre törekvő ideológiai té r
rel. Néhány sorban képes m egragadni az 
ideológiailag motivált tudathasadásos á l
lapot kvintesszenciáját, és azon nyom
ban a nevetség tárgyává tenni azt: „amit 
mi tapasztalunk  az az igazi /  tapasz ta
lat /  am it mi lá tunk  az a hiteles / látvány 
/ am it nekünk parancsolnak az az /  iga
zi parancs / am it mi mondunk ann ak  fe
dezete van // m inket az öröm igazgat és 
elkerül / a bánat / bennünk erénnyé m a
gasztosul a gyalázat”2.

Sziveri költészetének teljes m egértésé
hez ism erni kell valam elyest a társadalm i 
háttere t, amelyben létrejött. A vajdasá
gi m agyar irodalom a jugoszláv szocia
lizmuson belül évtizedeken át egy mono

litikus rendszerként működött. Sáfrány 
A ttila A szellemi monolit című esszéjében 
e rendszer felépítéséről szólva a követke
zőképpen fogalmaz: „Három székvárosi, 
Fórumhoz kötődő lap létezett, amelyek a 
generációs megoszlást és a kanonizáció 
elism ert szintjét voltak h ivato ttak  tü k 
rözni, a Képes Ifjúság (csak irodalm i ro
vattal), az Uj Symposion és a Híd, és egy 
kevésbé fontos vidéki, az Üzenet; egy

m agyar kiadóház, a Forum; egy szelle
mi csúcsintézmény, az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészkarának M agyar Tanszéke.”3

Sziveri idegen volt -  önm eghatározása 
szerint barbár - ,  idegensége azonban az 
adott monolitikus rendszeren belülre kor
látozódott. Marno János még 1989-ben, 
Sziveri életében megállapította: „Sziveri 
(és nemzedéke) viszont örökölt egy restau
rált, tökéletes-korrupt kultúrgazdaságot, 
amely ideig-óráig tá r t  karokkal fogadta 
az »újabb érzékeny« ifjakat (a műpártolás 
gyógyír a  rossz lelkiismeretre). [...] Sziveri 
(és nemzedéke), ennyiből, gondolom, ki
derülhetett, többszörösen rászedett, be
csapott írónemzedék -  ham is szerepeket 
kapott, am it sem igazán elfogadni, sem — 
most m ár — m indenestül levetkezni sem 
könnyű.”4 A barbár imák költője az Új 
Symposion-botrány u tán  íródott költésze
tében számol le a rátukm ált hamis szerep
pel. K eresztury Tibornak adott interjújá
ban minderről a következőt vallotta: „A 
verseim hangja is barbár egyféleképpen, s 
célom szerint valam i eredendőséget akar 
szembeállítani a burjánzó m ai rokokóval, 
az ürességet hirdető cikornyával csakúgy, 
m int a szintén üresen kongó nemzetieske- 
dő patetikával.”5

Sziveri költőként h itt  a költészet meg
váltó erejében, főszerkesztőként pedig a 
p luralista  szellemi közeg k ialaku lására  
törekedett (az Új Symposion elleni vádak 
között egyaránt szerepelt a nacionaliz

mus, az anarcholiberalizm us és az újbal- 
oldaliság is). Úgy vélhette, hogy a kul
tú ra  önmaga lényegéből eredően csakis 
nyitott lehet: nem engedi m agát kalodá
ba csukatni, nem ism eri a bezártság fo
galm át, folyvást kitörni vágyik, szár
nyalni akar -  ha tárok  és korlátok nélkül; 
hiszen csak abban az esetben jöhet létre

» » » » » »
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pezsgő irodalmi élet egy közösségen be
lül, akkor nyílnak valódi távlatok és ki
bontakozási lehetőségek, amikor átjárás 
van, és párbeszéd folyik műhelyek kö
zött. Nemzedékének bűne, hogy elhitte a 
szabadság lehetőségét, szem elől téveszt
ve közben, hogy egydimenziós emberek 
egydimenziós társadalmában a pluralis
ta beszédmód csak politikailag szigorúan 
ellenőrzött határok között engedélyezett.

Sziveri politikai költészete ma is na
gyon hiteles és aktuális, és ezt nemcsak 
annak köszönheti, hogy zsigerileg raga
dott meg egy adott kort, és annak sajá
tos lenyomatát képezi, hanem azért is, 
mert rátapintott a mindenkori politikum 
gondolkodásmódjának és módszereinek 
lényegére. Nem kell ahhoz az önigazga
tási szocializmus éveiről konkrét emlé
kekkel és ismeretekkel rendelkezni, hogy 
kiérezzük a maró iróniát a mindenkori 
(kultúr)politikával szemben támasztott 
radikális meglátásról a Társastervezés cí
mű költeményben: „Legyünk romlottak. 
Kiállhatatlanok. Dolgozzunk / minden
ki ellen. Nyírjuk ki ellenségeinket, / vagy 
legalábbis rugdossuk jól seggbe őket. 
/ Legyünk hatalmasok. / Éljünk, mint 
mindenki más, kárára annak aki / nem 
vigyáz, s létalapokat a légbe ás.”6

Az utóbbi két évtizedben a monolitikus 
rendszertől függetlenül létrejött folyóira
tok és könyvkiadók megjelenésével a sze
llemi monolit fellazult, addig azonban ali
gha beszélhetünk valódi pluralizmusról, 
amíg nem egyenlő esélyekkel indulnak az 
irodalmi élet különböző képviselői. Sziveri 
„korával” ellentétben szigorú ideológiai 
követelményekről ma már nincs szó, de 
a politikumnak ma is megvannak a sa
ját -  immár sokkal kifinomultabb -  mód
szerei akaratának érvényesítéséhez. Nyílt 
párbeszéd híján azonban erről a nyilvá
nosságban alig esik szó, gyakorlatilag 
egyetlen társadalmi kérdésről sem folyik 
érdemi közvita, ami egyenes következ
ménye annak, hogy a politikum tovább
ra sem tűri meg a másmilyen véleményt, 
és politikai szinten ma sem lehetséges az 
is-is, vagy a sem-sem, csupán a vagy-vagy 
érvényesül. Ilyen szemszögből nézve még 
mindig nagyon időszerűnek hatnak a köl
tő provokáló sorai: „minket nem bánt sen
ki / szabadok vagyunk / azt gondolunk 
amit akarunk”7.
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Szőcs Géza 60. születésnapján, 2013- 
ban két könyv is megjelent, a Ha po
lip szuszog Kolozsvárott két kötete, vala
mint az Album Amicorum, amelyet Szőcs 
Géza barátai ajándékoztak a szerzőnek 
és amelyben számos író, költő teszi tisz
teletét az ünnepelt előtt.

A Ha polip szuszog Kolozsvárott Carbo- 
naro álnéven jelent meg, az első kötet a 
Sziveri János halálos ágyán folytatott be
szélgetések, Erdély-történetek feljegy
zését tartalmazza. 21 sajátos mitológiát 
megkonstruáló szöveget, amelyek különös 
Erdély-képet festenek. A második kötet 
egyfajta kiegészítője az előzőnek, Szőcs 
Géza és Sziveri János barátságának do
kumentálása, bizonyos retrospekció és 
főhajtás a fiatalon elhunyt költő előtt. A 
szerző nem próbál görcsösen behúzódni 
az álnév kényelmes elidegenítése mögé, 
csak arra használja, hogy némiképp el
távolodva tudja elbeszélni e történeteket, 
egy barátság lenyomatait.

E rövid történetek meghatározását 
maga a szerző adja meg a kötet elősza
vában: „Hány hasonló lírai fabulával, 
transzilván abszurddal, szürrealisztikus 
kétpercessel próbáltam szórakoztatni 
Sziveri Jánost néhány hónapon keresz
tül, megnevettetni, erősíteni benne az 
életkedvet, a pozitív fantáziát, növelni a 
lelkierőt?” Ezzel egyúttal meghatározza 
az alapszituációt is, hiszen a kötetben az 
összes történet valójában csak két ember 
beszélgetésének leírása, azonban minden 
instrukció, adalék nélkül, egy külső elbe
szélő távlatából. Carbonaro voltaképpen 
nem veszt részt az elmesélésben, ő csak 
„szóról szóra” dokumentálja a Szőcs Géza 
és a Sziveri közötti párbeszédeket, me
lyekre Budapesten, Sziveri betegágyánál 
került sor. Sziveri rendszeresen próbálja 
fenntartani a kommunikációt, kérdez, ki
egészít, megismétel, részt vesz a fantázi- 
álásban, Szőcs Géza pedig úgy fokozza to
vább a kíváncsiságot és a vágyódást, hogy 
nem mesél el minden részletet, meghagy 
bizonyos területeket a misztikumnak: 
„Nem mondom meg. [...] Majd eljössz és 
meglátod.” (17. o.) A történeteket azonban

végig egy enyhén fanyar hangulat járja 
át, hiszen mindketten tudják, Sziveri so
sem jut már el Erdélybe. Mégis képesek 
ezt humorral kezelni, mint amikor elvic- 
celik, hogy Sziveri utazzon oda egy feke
te halottasszállító kocsiban. (Székely kis
lányok)

A történetek abszurd, szürreális 
Erdély-képet festenek, amely külön tér
ben és időben realizálódik. Már a cím is 
tematizálja az idő és tér viszonyát, a Ha 
polip szuszog Kolozsvárott magába fog
lalja egy specifikus idő jelenlétét, azt az 
időt, amikor akár szuszoghat is egy polip 
egy specifikus helyen, ami nem más, mint 
maga Kolozsvár. Éz az Erdély-mítosz né
miképp idealizálónak hathat, azonban itt 
nem is lehet szó másféle Erdély megkép- 
ződéséről. Hiszen ebben az elbeszélésben 
nem a valóság kivetítése a fontos, hanem 
az, hogy pozitív fantáziával, a figyelem 
vezetésével próbálja elterelni Sziveri gon
dolatait a halálról, márpedig ehhez mi
nél meghökkentőbb történetek, képek 
szükségesek, hogy megdolgozzák a kép
zelőerőt. Maga a cím is egy olyan részlet, 
ami Sziverinek különösen megtetszik: „A 
szuszogó polip, ez jó.” (27.o.) Mert nem az 
számít, hogy ezek a lírai fabulák igazak 
legyenek, -  mégha valamelyest kötődnek 
is a valósághoz, tájak, épületek, szobrok, 
személyek szintjén —, hanem az, hogy ér
dekesek, szórakoztatóak legyenek, ezért 
Szőcs minél egyszerűbb mondatszerkeze
teket használ. Maga a narratíva sem ar
ra törekszik, hogy történetek koheren
ciáját keresse, hanem az improvizatív 
hangulatot idézve, inkább a vizualitásra 
helyezi a hangsúlyt. Az álomszerű szöve
gekkel ez a ballucinatorikus elbeszélés 
elszakítja a halál könyörtelen valóságától 
az elbeszélés résztvevőit.

Szőcs azért mesél Erdélyről, mert 
Sziveri nagyon szeretett volna elláto
gatni oda, azonban egészségügyi álla
pota ezt lehetetlenné tette. Ugyanakkor 
ezek az transzilván mítoszok Szőcs szá
mára is fontosak, hiszen a történetek el
beszélési ideje 1989, és ebben az időben 
az elbeszélő maga is száműzetésben volt. 
A történetek ezáltal kettős töltetet nyer
nek, egyfelől Sziverinek próbál velük 
varázslatos, szerethető, figyelemfelkel
tő Erdély-képet festeni, másfelől önterá
pia is ez, az emlékezés és a hongyvágy 
kibszélése, egy olyan tér és idő nyelvi 
megkonstruálása, amelyben mindketten 
együtt meglátogathatják Erdélyt. így va
lójából Kolozsvár, sőt, egész Erdély azért 
tűnhet tündérvilágnak, mert a megszé
pítő messzeség távlatából tekint rá visz- 
sza az elbeszélő. Ki is emeli a kötet hát
lapján, hogy ezeket a történeteket nem 
szó szerint kell venni, hiszen nem pont 
akkor, nem pont ott és nem pont úgy es
tek meg, mint ahogy az le van írva; az 
igazságot elmesélni lehetetlen, hiszen az 
emlékezet, ugyebár, mindig csorbít.

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

Ez a teljesen abszurd világ, magá
tól értetó'dően nem azonos a valóságos 
Erdéllyel, azonban mégis sejthető' egy 
specifikus hangulat az egész mögött, 
amely csak erre a vidékre jellemzó'. Az 
elbeszélés megbontja a teret, és bár szá
mos helység megjelenik, Csíksomlyótól a 
Királyhágón át, az Egyeskó'tó'l a Fekete
tengerig, ezek sem tulajdonképpeni em
lékek, hanem csak impressziók emlékké 
szilárdulásai. Sajátosan kezeli a hagyo
mányokat is, bár félig-meddig visszanyúl 
hozzájuk, mégis átformálja, újakat al
kot helyettük, melléjük. Számtalan szö
veghely utal a multikulturalitásra, az er
délyi identitás komplexitására, a román 
és magyar nép mellett angol hercegnők, 
földalatti fejedelmek, krokodil testű lá
nyok, szfinxek, Húsvét-szigeteki szobrok, 
sőt dákok is jól megférnek egymás mel
lett. Egy adott ponton egy dák azt mond
ja Szőcsnek, hogy „ [t]e is dák vagy.” Jelen 
van Erdély köztessége, itt az idő sajáto
san működik, csupán átmeneti, mint az 
az idő, „[almikor már hazamentek a nyo
mozók, de a halottaskocsi még nem érke
zett ki a ház elé.” (23. o.), vagy a lépcső, 
meg a patak, amely mintha felfele vezet
ne, de lefele vezet (A patak. A lépcső.). Ez 
a köztesség kettős, szubverzív megnyil
vánulása e mintha-térnek és mintha-idő- 
nek, mely Erdélyt jellemzi.

A könyvlapok feketék, rajtuk pedig 
a fehér írás -  kivéve a címoldalt, amely 
fehér — a gyász hangulatát erősítik. 
Jánosi Andrea borítóterve és illusztráci
ói azonban életre keltik a fantáziát és a 
humort, a 21 történehez 21 kép társul, 
amelyek Erdély mesevilágába vezetik az 
olvasót. A második kötet az elsővel foly
ta t párbeszédet, kiegészíti a Sziveri ké
pet, az első kötet néhány történetéhez 
is jegyzetekkel, adalékokkal szolgál, hi
szen a kötet célja nem egy Erdély mítosz 
megalkotása, hanem Szőcs Gézának 
Sziverivel való barátságának a feldolgo
zása.

A könyv hátoldalán a kiadó olvasó
hoz címzett üzenetében megjelenik az 
„Erdély holtteste” fogalom, ez azonban 
túlzás. Az élő Erdélyhez is hozzájárulhat 
a személyes mítosz, nem kell rég elfele
dett világot képzelni hozzá. Ez a holttest 
— az akkori helyzetben — a Szőcs Géza 
és Sziveri János számára halott Erdélyt 
jelent(het)i, hiszen Szőcs Géza száműze
tése miatt nem léphetett be oda, Sziverit 
pedig az egészségi állapota akadályozza, 
így csupán számukra elérhetetlen, „ha
lott”, attól Erdély továbbra is jelen van 
és „szuszognak benne a polipok.” Talán 
létezik egy olyan idő és egy olyan világ, 
amelyben Sziveri János is meglátogat
hatja ezt a tájat.

C arbonaro: Ha polip szuszog
Kolozsvárott. 1-2. kötet. M éry Ratio 
Kiadó, Somorja, 2013.
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CRISTIAN POPESCU

V illa n á so k
MENHELY. A zárt osztály felől néz

ve Bukarest egyetlen nagy sivatag, ut
cái, házai csalóka délibábok, mind csupa 
látomás. A menhely a földbe csordogáló, 
fejtetőre állított forrásokkal teli oázis. A 
menhelyen annyira gyorsan repül az em
ber, hogy olyan, mintha a földnek mindig 
azon a féltekéjén lakna, ahol épp minden
ki alszik. Jelzések mindenfelé: Mikor 
születtél, hogy hívják anyádat?” De nyil
ván hallgatunk, ezt a hétpecsétes titkot 
hogyan is árulhatnánk el? Hiszen akkor 
kiderülne minden! Újból létezni kezde
ne a világ. Feljönne a nap és partjai közt 
hullámzani kezdene a tenger. „- Mekkora 
sivatag fér a te fejedbe, mi?” Iszonyúan 
fájt. Bűzlött. Magas, lebarnult, szőke nő
vérek, szoknyáik alatt csillogó fecsken
dők. Azokból csöpög az álom. A bolondok 
nem kenyérből és borból, hanem kenyér
ből és verejtékből vétettek. A bolondok
ból savanyú bűz árad. A meleg, szinte for
ró kenyeret nem borban puhítják, hanem 
keményre sokkolják. És dagad és hólyag
zik. A menhelyen. A zárt osztályon.

A POKOL. A 6-os számú kórterem
ben Csehov a következő szavakat adja 
egy szereplője szájába: „Amikor az em
bernek azt mondják, hogy rossz a veséje, 
vagy megnagyobbodott a szíve, és gyógyí
tani kezdik, vagy azt mondják, hogy őrült 
vagy bűnöző, azaz: amikor környezete va
lami okból hirtelen felfigyel az emberre, 
akkor az ember már tudja, hogy zsákut
cába jutott, melyből nincs többé kivezető 
út. Keresi, keresi a kivezető utat, és egyre 
jobban belegabalyodik. És ebben az eset
ben az ember nem tehet egyebet, mint 
hogy megadja magát, mert semmiféle em
beri erőfeszítés többé meg nem mentheti.” 
(,Szőllősy Klára fordítása) Hogy föl ne ad
jam  -  ezért jegyzek le ide minél többet a 
betegségemről.

A szó szoros és cseppet sem átvitt ér
telmében bolond, lehetetlen az ördögi 
kört leírnom (a köztem és családom és 
barátaim közt szövődő szálakból állót, 
az általam többé vagy kevésbé birtokolt 
„beosztásokból” állót, az általam olvasott 
könyvekből, általam leírt sorokból állót, 
az általam hordott ruhákból állót stb.), 
az ördögi kört, amely a mások által „an
tiszociálisként” elkönyvelt diagnózisom 
óta életemben megjelent.

Hogy föl ne adjam. Amikor a zárt osz
tály 10-es számú kórterméből kijöttem 
(borzasztó állapotban volt), gondozó or
vosnőm ezzel bocsátott el: „Gondoljon ar
ra, hogy a legtöbb akadémikus megjár
ta ezt a helyet.” Akkor szarkasztikusnak 
tűntek e szavak, megsértődtem. De foga
dásként is felfoghatjuk őket.

Szinte lehetetlen a környezetem által 
táplált gyanakvás ördögi körét leírnom,

hogy ez és ez a cselekedetem, gesztusom, 
pillantásom vagy éppen hangszínem nem 
kizárólag általam, hanem betegségem 
hozzájárulásával jön létre. Képtelen va
gyok úgy elemezni önmagam, hogy rá
jöjjek, annak, amit leírok, mekkora része 
ördöngösségem bizonyítéka, a bűn há- 
nyadéka, a tisztátalansággal való érint
kezésé, és mennyi a sötétséggel folyta
tott küzdelemből gyötrődve facsart fény. 
Időnként arra gondolok, hogy ilyen körül
mények között szövegeim „művészi érté
ke” már szinte számításba sem jön. De 
mit tehetek? A társadalom értéket köve
tel, az őrült pedig értelemszerűen aszoci
ális. Úgyhogy „gyerünk, Popescu, told az 
értéket.”

Azt hiszem, a normális, egészséges em
ber nehezen érti, mit jelent 10 napon és 
10 éjszakán át nem aludni. Ahogyan az 
űrhajósok megláthatták a hold sötét olda
lát, az agy ilyen mértékű fárasztása kö
vetkeztében az ember ugyanúgy akarva- 
akaratlanul az elme sötét oldalára kerül. 
A költők, hiteles gondolkodók esetében az 
agyunkból normális körülmények között 
(állandó elmélkedésre és gondolkodásra) 
használt 4 százalékot egy bizonyos módon 
keresztezi az általában kihasználatlanul 
maradt 86 százalék. A bolond esetében, 
az én esetemben, a két terület ellenőriz
hetetlen módon keresztezi egymást. Ez 
különösen a rohamokra érvényes. (3 ro
hamom volt eddig: 1981-ben, 1991-ben és 
1994-ben — bocsáss meg, Nagy és Jó és 
Szent Uram Istenem, háromszor megjár
tam a poklot. Könyörülj rajtam.) A Sátán 
velem akarta minden bűnét előszámlál- 
ni. Én voltam drótokra fűzött gdyós ki
számolója, bűneinek számlálója. Én pedig 
egy dolgot nem tettem meg: nem öltem 
meg magam, bár az öngyilkosság a ro
ham végső állomása.

A bolond saját elméje láthatatlan ol
dalának felfedezője, mint mondtam. 
Különös, hogy a ’91-es és ’94-es rohamok 
idején, minthogy emlékszem arra. ami 
velem akkor történt, és amire közben 
gondoltam, úgy érzem, „civilizáltam” az 
elme őserdejének ama részeit, melyek fel
tárására ítéltettem. Közhely közhely há
tán: a betegség beavatás is, mondják. Az 
ördöngösség azonban rettenetes beava
tás. Mennyire csábító, büszkén kijelente
ni: én megjártam a poklot! íme: élve, bán- 
tatlanul tértem vissza onnan. Bevallom, 
minél messzebb tűzzük le hódító zászlónk 
elménk fölfoghatatlan talaján, annál mé
lyebben hatol szívünkbe a tisztátalanság. 
És bibliai értelemben ez minden egyébnél 
rettenetesebb.

A roham, a betegség, az őrület nem 
hozhat mást, mint megalázkodást. Ez 
egyedüli értelmük. Az Úristen ilyenkor 
rámutat mélységes, bűnös jelentékte
lenségünkre. Mi pedig behódolunk neki, 
Előtte a lehető legszebben, legigazabbul 
és legjobban fejet, térdet hajtunk.

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai
C ristian  Popescu: író, költő. Bukarestben született 1959. június 1-én. 

A Bukaresti Egyetem Bölcsészkarán végzett 1990-ben, szakdolgozatát I. L. 
Caragiale műveiből írta. A nyolcvanas generációt követő román írónemzedék 
vezéralakja. A Luceafarul irodalmi lap szerkesztője. Művei: Família Popescu; 
Cuvánt inainte; Arta Popescu; Autoportret. Arta Popescu §i Cristian Popescu. 36 
éves korában, 1995-ben hunyt el.
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SZABÓ RÓBERT CSABA

Verhetetlenek
(regényrészlet)

A mérnök berendezkedett az első 
szobában, a tárgyait félszegen, a tá s
ka közelébe pakolgatta szét, mintha 
nem érezte volna otthonosnak a helyet. 
Bár magyarul meglehetősen jól beszélt, 
megkönnyebbüléssel nyugtázta, hogy a 
lány kiválóan tud románul. Éjszakára 
becsukta az ajtót, széket húzott a ki
lincs alá, úgy aludt. Bár sokat nem bírt 
aludni, inkább csak átfeküdte a sötét
séget, a hajnal elsó' jelére szenderedett 
el valamicskét. A pokoli sötétséget is 
meg kellett szoknia, mert Bukarestben 
mindig belevilágított valami az éjsza
kából. Meg aztán a neszek, azok is má
sak voltak itt kint, és idó' kellett hozzá, 
hogy meg tudja különböztetni a lány 
meg az anyja lépteit, ahogy a túlsó szo
bában járkálnak, vagy az udvarra tá 
voznak. A lány az udvaron könnyített 
kisdolgán, az anyja a szobában egy er
re a célra szolgáló fazékba. A kutyát az 
első' napokban rendszeresen szabadon 
engedték éjszakára, késó'bb megkér

őseró', 2013

te a lányt, hogy inkább láncon tartsák , 
amibe könnyen bele is egyezett, úgy 
látszik, megnyugtatta, hogy férfi van 
a háznál. Persze, előfordult, hogy napo
kig nem aludt odahaza a mérnök, ilyen
kor a kutyára is jobb világ köszöntött. 
De a jószág milyen, egy ízben, amikor a 
mérnök a tornácon olvasgatta papírjait, 
a kutya valahogy elszabadult, és a lába 
elé feküdt. Valahol hallotta, hogy a ku
tyák megadják magukat az idegen fér
fiaknak, ha az elég sokat tartózkodik 
a közelükben. Hogy az élet nem egyéb, 
mint behódolás, az a mérnök elveitől 
sem esett távol, és egy délután, amikor 
az almaszedésből hazaérkezett az anya 
meg a lánya, a mérnök látta, a fiata

labb nő úgy mosakszik a kútnál, mint 
közönség előtt. Pedig színházban sosem 
já rt még az a lány, és ettől aztán hajnal 
felé sem tudott elaludni jó ideig.

Azt mondta, Ovidiunak hívják. Az 
eligazításon kellett nevet választania, 
Brassóban, vagyis Sztálinvárosban. 
Nem mondhatni, hogy túlságosan le
kötötte az irodalom, a Metamorfózisról 
is inkább hallomásból tudott, de já rt 
m ár Konstancán, ezért választotta az 
Ovidiu nevet. Bár éppenséggel apja 
könyvtárában kezébe foghatta volna az 
átváltozások gyűjteményét, de hát nem 
csak most, hanem m ár kamaszkorától 
igyekezett nem hozzáérni apja tárgya
ihoz. Míg apja életben volt, addig még 
csak-csak, nem kizárólag azért, mert 
nehezen kerülhette ki, hanem azért is, 
mert nyomokban élt még benne a meg
felelési vágy. Ám irtózó természete nem 
engedte meg, hogy a tárgyak megérin
tésén túl nyilvánvalóbban, láthatóbban 
fejezze ki összetartozását nemzőjével. 
Legszívesebben az apja érintését is ke
rülte volna. Hazaérkezéskor, távozás
kor két méternyi távolságból köszönt, 
rövid, de kihagyhatatlan beszélgetése
ik a nap történéseiről kellő távolságból 
zajlottak le. Az apa kérdezett, a fia vá
laszolt, és így volt ez akkor is, amikor

az apja a pályaválasztásról te tt fel kér
dést, de nem az irány felől érdeklődve, 
hanem azzal kezdve, hogy mit szólnál 
ahhoz, hogy. A lényeg, a kérdező mód 
álcája alatt kijelentett óhaj, az irányí
tás megfellebezhetetlen ténye az Antim 
utcai szobában fogalmazódott meg, és a 
fiú engedelmesen igennel válaszolt.

Igen, katonai pályát választ, lehető
leg a belügyi kötelékben.

Ezzel egyidőben meg is értette, hogy 
valamikor, valahogy az apja is a tá r
gyak közé keveredett, és talán már so
ha nem fog onnan előkerülni. Ez egy 
ideig megnyugtatta, és szokatlan vál
tozáson vitte keresztül, például olyas
mi történt vele, hogy az alvó apját ta 

nulmányozta délutánonként, vagy a 
bádogmosdó szélén felejtett borotvát 
vizsgálgatta, aminek pengéjére egyre 
fehérebb szőrszálak tapadtak. Azonban 
ez az időszak is elpárolgott, és pontosan 
tudta, hogy Mária, a magyar cseléd mi
a tt esett így, akiről szintén megvilágo
sodva állapította meg, hogy elkallód
hatott apja tárgyainak halmazában. 
Holott csupán az történt, hogy a fiú ti
zenhatodik születésnapja után elküld
ték, bár úgy rémlett neki, hogy Mária 
sem akart m ár maradni, hiszen a hábo
rú  alatt, de még korábban is az Antim 
utcai házban szolgált, a számára vala
mikori homályos időkben és óta.

Mária, a magyar cseléd, aki úgy 
könnyezett mindig, hogy azt csak a fiú 
tudta észrevenni.

Könnyezett, amikor a bomba-káro
sult szomszédok elvonultak. És koráb
ban a vasgárdista lázadás idején, 1941- 
ben is szüntelenül sírt. Úgy félt, hogy 
még két héttel később, a veszély el
múltával sem mert lemenni az utcára, 
mert mindenhol masírozó légionáriuso
kat látott. Azután meg a borzalmas hí
rek tarto tták  fogva, a jilavai erdőben, a 
báneasai erdőben történt mészárlások, 
a vágóhídon kampókra akasztott embe
rek, és a fiút is úgy óvta, hogy ott, ak
kor gondolta először életében komolyan, 
hogy ez a nő az anyja. Az illegalitás 
emberei néha valósággal megszállták 
az Antim utcai házat, és Mária ilyen
kor bezárkózott a fiúval a cselédszobá
ba. Sokszor tehetetlenül figyelt, mert 
az apa gyakran előparancsolta a tá rsa
ságba bemutatni a fiát.

Aztán 1944-ben Mária egyszer csak 
eltűnt, ment a front után, vissza a med
vék országába, ahonnét származott. Az 
eltűnt tárgyak listáját bővítette, amit 
m ár ha akart, sem tudott volna meg
érinteni.

Bizonyos változások álltak be a házi
rendben. Mivel az apja befejezettnek te
kintette a nő általi nevelését, többé nem 
alkalm aztak cselédet, valaki szólt is, 
hogy a mai megváltozott körülmények 
közepette a cselédtartás nem kívána
tos. Ä kezdetektől az értelmiségi vonal
lal ta rto tták  a kapcsolatot, így azu
tán nem csoda, hogy 1951-ben a fiúnak 
megfeneklett a karrierje. Voltak elője
lek, de ezt csak később ismerte fel, mert 
noha az apák halála a sors beteljesítése, 
mélyebb értelemben a vetélytárs eltű
nése, ám mivel Alex sosem tapasztalta 
meg az anyai szeretetet, a sorsszerűsé
get is igyekezett távoltartani magától. 
Életében ritkán, azon a három napon, 
apja halálától a temetésig egyáltalán 
nem érintette meg a sápadt testet, a ko
porsó lezárását is a szomszéd szobából 
hallgatta. A jogi tanulm ányait apja sír
ba tételével együtt vetkőzte le magáról, 
de a belügyi szolgálattól nem szándéko
zott megválni. Kényelemből sem, de él
vezetből sem. A jog mellett végzett bel
biztonsági gyorstalpalón éltanulónak 
számított, káderlapja tökéletes volt, és
> > > > >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról
1949 januárjában, a hivatalosan is lét
rejövő Szekuritáté nem csak hogy a 
kötelékeibe emelte, de a szekuritátés 
tiszteket képző oktatási intézmény
ben is alkalm azta segédtanárként. Az 
Alexandru Sanielevici-ügy után, fején 
a sértett értelmiségiek haragjával úgy 
érkezett meg Brassóba, hogy lehetőleg 
irodai m unkára osztatja be magát. Az 
igazgatóságon azonban m ár kész ter
vek fogadták: a zágoni erdő környéké
ről visszavonni készültek a milíciát és 
a szekuritáté egységeit, hogy a meg
tisztított zónát titkos ügynökök fésül
jék át. Arra számítottak, hogy Lup§a 
és társai, akik néhány hete kisebb fel
kelést robbantottak ki Putna járásban, 
elővigyázatlanabbakká válnak a foly
tonos őrjáratok hiányában. A lázadást 
követő letartóztatási hullám rengeteg 
ellenőrizhetetlen információval látta 
el az osztályt, az emberek csalódottak 
és dühösek voltak, mert az Ezredes el
árulta őket. Jogosan gondolhatták így, 
mert miután a felkelést hosszú hóna
pok alapos szervezése előzte meg Lup§a 
Viktor részéről, a kérdéses napon és 
órában meggondolta magát, és társával 
együtt kámforrá vált. Csakhogy akkor 
már késő volt, néhány faluban az ere
deti tervhez tarto tták  magukat, és elő
szedték a padlásról a fegyvereket, és 
ártalm atlanná tették  a helyi csendőrö
ket. Csak másnap döbbentek rá, hogy 
Victor Lupsa, az Ezredes cserben hagy
ta őket. Akinek szerencséje volt, idő
ben kereket oldhatott, de legtöbbjüket 
a bákói garnizon katonái összefogdos- 
ták, és azok után is hajtóvadászatot in
dítottak, akik a hegyekbe futottak. És 
lényegében senki sem úszta meg szára
zon, egyedül Victor Lup§a, az Ezredes, 
aki azt terjeszti magáról, hogy a jugo
szláv hadseregben képezték ki, és aki 
utálja a kommunistákat, a szovjeteket, 
és eltökélt célja, hogy a kollektivizálást, 
a román föld idegen kézbe jutattását, 
a haza elárulását fegyverrel gyengíti, 
míg a felszabadító amerikai csapatok 
meg nem érkeznek.

Micsoda kupleráj, foglalta össze Alex 
Perjovschi, mikor megérkezett.

Néhány nap felkészülés után felül
tették az Ocol teherautójára, és pár óra 
vontatott zötyögés után, naplementekor, 
ahogy az el volt tervezve, megérkezett 
szállásadójához egy isten háta mögötti 
hegyi faluba, a lányhoz meg az anyához. 
Ovidiu Balogh, bányamérnök. Ha azt a 
könyvet valóban elolvassa, talán más ke
resztnevet választ, őt azonban kizárólag 
az átváltozás érdekelte, a bestiáriumok 
valósága csak nagyon későre érintet
te meg. Nem elsősorban az, hogyan lesz 
Alex Perjovschiból valaki mássá, hanem 
az, hogyan lesz valakiből erdőben bujká
ló, fegyveres partizán, terrorista, akinek 
kedvesebb a háború előtti és alatti rend, 
mint a mostani.

Az egész talán már 1944-ben elkezdő
dött, a szovjet front mögé beékelődő, de 
inkább lemaradozó német és román egy
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ségekkel. Hiába nyíltak egyre másra az 
internáló táborok, ahová az ellenséges or
szágok állampolgárait, elsősorban a né
meteket és a magyarokat zárták, hátra
maradt vagy szökött katonák itt is, ott is 
bujkáltak. Szovjetellenes román alakula
tok és magánzók, akikre a háború finálé
jában az NKVD is vadászott. Aztán ahogy 
a front tovahaladt nyugat felé, a katonák 
eldugták a fegyvereket, lassan mindenki 
hazaszállingózott, családot alapított, ha 
pedig már családja volt, megpróbálta foly
tatni az életét a régi meder szerint. A légi
onáriusok tovább szervezkedtek, titokban 
fészekgyűléseket tartottak, új tagokat to
boroztak, figyelték a politikai helyzet ala
kulását. A történelmi pártok igyekeztek 
lélegzethez jutni, a munkatáborok pedig 
szépen duzzadoztak. A politikai ellenfeleit 
lassan felmorzsoló, a szovjetek által támo
gatott Kommunista Párt nem csak a milí
ciát tartotta kézben, hanem a hadsereget 
is, a tisztogatások újabb és újabb hulláma 
tiszteket, magas rendfokozatú, a háború
ban kitüntetéseket szerzett katonákat is 
kisöpört a hadsereg kötelékéből, némelyi
küket háborús bűnökért a rendszer népbí
róság elé állíttatta. 1948-ra, amikor tör
vény által is kimondatott a legionarista, 
vasgárdista mozgalomban való részvétel
ért járó börtönbüntetés, meghatványozó
dott a hegyekben, erdőkben bujkáló embe
rek száma. Ki is cserélődött: az ellenséges 
országok katonáit összefogdosták, leöldös- 
ték, helyettük kulákok, a régi rendszer 
hivatalnokai és katonái, légionáriusok, a 
Maniu-párt hívei és a hatóságokkal így- 
úgy összetűzésbe keveredett vegyes társa
ság, egymástól elszigetelten, kisebb ban
dákba verődve, a front után hátrahagyott 
fegyverrel feleszerelkezve járta a hegyi 
ösvényeket. A nyugati Érchegységtól a 
Dobrudzsa öreg, szelektől koptatott he
gyes-dombos vidékéig. Munkatáborokból 
meglógott fugárok, második háborús csa
ták helyszínéről fegyvert összeszedő vagá
nyok. Mert azért volt különbség bujdosók 
között. Többségük nem csak fegyverrel, 
hanem kezdetben elképesztő naivitással 
felvértezve és a próféták ábrázatával jár
ta titokban a falvakat, írta a röpcéduláit: 
Jönnek az amerikaiak! A légteret időről 
időre megsértő jugoszláv gépeket a felsza
badító csapatok előhírnökeinek hitték, le
dobott csomagokat, röplapokat, pénzt és 
fegyverutánpótlás után kutattak. Nem 
csak a bujdosó, hanem a belügyes kato
na is, fáradhatatlanul. Sokan hitték, hogy 
létezik egy közös hadtestparancsnokság, 
ami az egész ellenállási mozgalmat egyet
len bábként irányítja. Nem csak a bujdosó, 
hanem a belügyes tiszt, és a belügyes tiszt 
feljebbvalója is. Hitte, mert hinnie kellett. 
Életének és munkásságának csak így le
hetett értelme. Sőt, a rendszernek, az 
osztályharcnak is kizárólag így lehetett 
értelme. És mivel a cél mindennél konk
rétabban lebegett a rendszer szeme előtt, 
embert és pénzt nem sajnálva vetette be
le magát egy képzelt háborúba, amely va
lós harcokat szült képzelt ellenségekkel, 
és amikor a képzelt ellenfelek nem akar
ták megadni magukat, akkor következ
tek a civilek, az ártatlanok, a bujdosók 
rokonai, segítői, ismerősei.

Valójában sosem irányította szervezett 
parancsokság az ellenállókat, bármeny
nyire is szerette volna ezt hinni a részt
vevők tábora, mint ahogyan az amerika
iak sem jöttek, utóbb sokan belátták. A 
Szekuritáté, szovjet tanácsra a feltétele
zett segítők révén próbálta kézre keríte
ni a bujdosót, a szökevényt vagy bandi
tát, ahogy ők nevezték. Egyetlen ember 
elfogására több százat állítottak moz
gásba, katonákat, aztán meg ügynökö
ket, akik besúgóhálózatot próbáltak lét
rehozni. A legközelebbi hozzátartozókat 
hetenként behívatták a verőszobákba, a 
nőket megerőszakolták, a gyerekeket ki
hajtották az erdőre, hátha sírásuk elő
csalogatja a terrorista apát. Ha egy fa
lunak volt szökevénye, akkor az egész 
falu szenvedett. Néhány helyen össze- 
fogdostak pár falustársat, akikről gya
nították, hogy élelemmel látják el a szö
kevényt, majd az erdőszélen kivégezték 
őket, mondván, szökési kísérlet közben 
lőtték agyon. Felülről irányított parancs
nokság helyett helyi szerveződésekről 
volt szó, amely nem nyúlt át három-négy 
falu határán. A szökevények a hegyek ol
dalába vájt odúkban vészelték át a telet, 
nyáron pedig igyekeztek mozgásban len
ni. Vadásztak, vagy élelemért jártak  le a 
falvakba. Segítőikkel kifinomult jelrend
szerrel kommunikáltak. Jeleket hagy
tak hátra, megbeszélt találkozókat rög
zítettek hetekkel korábban, de mindig 
napokkal előbb érkeztek biztosítani a ta
lálka helyszínét. Magányosak és nyomo
rultak voltak, néhányuk többszörös gyil
kos, pedig ha tehették, kerülték a harcot 
a folyton a nyomukban lihegő katonák
kal. Mivel kevesen voltak, éveken át ki- 
játszották a karhatalmat. Hogy végül 
majdnem mindegyiküket elfogták vagy 
megölték, az éhség, a nélkülözés, továb
bá a Szekuritáté elképesztő lakosságra 
gyakorolt nyomásának köszönhető. De 
ebben nem volt köszönet, szívta a fogát 
Perjovschi.

Akkor már éjszakák óta szemhu- 
nyásnyit sem tudott aludni a kudarc
tól, mert nyomát sem lelte a hegyekben 
Victor Lup§ának. Előírásszerűén, körkö
rösen, a kijelölt középpontok felé haladva 
fésülte át a hegyeket, és amikor elfogy
tak a térképszelvények, be kellett ismer
nie, hogy még egy árva, gyanús lábnyo
mot sem talált, nemhogy rejtekhelyeket. 
Ugyanakkor kétségek is gyötörték, mert 
hiába készítették föl, mire kell figyelnie, 
hogyan kell eljárnia, amikor a nyomokat 
keresi, be kellett látnia, néhány éve szer
zett hegyvidéki tapasztalatait itt alig 
tudja hasznosítani. Nemcsak, hogy más 
évszakban jártak, hanem a hegyek is egé
szen különböztek. Ilyen sűrű, járatlan és 
járhatatlan erdővel soha nem találkozott. 
Az érintetlen, ember nem ismerte vadon
ban napokig is elidőzött, és nemhogy em
bert, állatot sem látott. Lejjebb látta a 
hat éve átvonult front után gyorsan kinö
vő, áthatolhatatlan csalitosokat, az ak
natölcséreket mohón benövő növényzetet, 
repülőgéproncsot, elhagyott géppuska
fészkeket, folytonosságában felaprózott 
védelmi vonalat. De Victor Lup§át és tá r
sát, Szarvast sehol sem találta.
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M esterszonett

(Az előző tizennégy szonett 
felfőtt a légnyomásban)

Csak néha-néha jajdulok fel, 
kicserepesedik a szám, 
m int vízhefultnak, halva talán... 
(Kalkuláció, nyolc, kilenc,

TŰZ!) Vétkesek köszörűkön. 
Jajgathatok, ki hallja meg?
Sehol sincs menedékül üreg!
(Holt öreg! Letörtem könyököm.

Begipszelik. Csonttá vetkezett 
merénylők!) Falhoz! Állj! Ki vagy! 
Véres virág habzik, elvezet

a nyom! Valami szép élvezet? 
(Nyers lihegés, kilátszik a vágy?) 
Dehogy! Habzó kutya, aki veszett!

2013. augusztus 11.

En vagyok S u ltá jsz

Én vagyok Sultájsz, az ikrek, 
a bátyámat, aki tíz perccel 
utánam született, felkötötték, 
vagy lelőtték, m it tudom én...
A  könyvön már egyedül szereplek, 
(én vagyok Sultájsz, az ikrek), 
talán meghaltam én is, már

nem emlékszem,
de úgy tudom, élek, ha nem csalódom. 
A  történetek repülnek a fejem felett, 
m int a késdobáló emlékezet 
(azóta a bátyámat siratom, 
ha van időm rá, és hogyne volna). 
De itt van a történéshalmaz, 
tömörül, m int egy jósnál, 
a kikövetkeztetett időben.
A zt mondják, ponyva vagyok, 
de én nem hiszem, én vagyok 
egyszemélyben a történés maga.

2013. szeptember 23.

ÉN...
(avagy: T a rta lm a tla n  
versház)

Én Bunkód Gyuri vagyok, 
most mindent, m indent bevallók, 
még am it nem is követtem el, 
csak rámfogta a hitetlen rendszer. 
Eufémizmussal élve: gyarló az életem, 
és szerintem töküres, töküres, 
gyarlók még a bűneim is,

amit sosem vallók be, 
majd egyszer csak minden szó nélkül

is felkötnek...
2013. szeptember 17.

K irá ly  vagyok

Király vagyok, 
a polgároktól koldulok 
álruhában.
Voltam a gy agy ásóknál,
megvertek,
hogy vért köptem.
De én akkor is 
Király vagyok.
Megmutatom a furkósbotomat, 
ki van verve szegekkel, 
a Napot ábrázolja, 
és a Holdat, 
ahogy kergetőznek.
Ez a jogarom.
(A rendőröknek se 
vallottam be, 
hagytam, hogy verjenek!
Most itt ülök, 
valahol egy szegletben, 
nézem a Holdat és a Napot 
a furkósbotomon, 
azaz a jogaromon.)
Most megint visznek,
csak a seregeim tudják, hogy hova,
meg is kérdezem a

A konjunktúralovag zászlaja, 2004

legnyomorultabbikat, 
halló, hova?
Hátraüzennek,
„FELSÉG,
A  KIVÉG ZÉSRE...”

2013. szeptember 19.

A kom plexus

Nekem Semmelweis
komplexusom van. 

(Aki abba őrült bele, 
hogy mennyi életet 
mentett volna meg, ha 
előbb feltalálja 
a gum ikesztyű használatát 
a műtéthez...)
Éljen Semmelweis Ignác, 
aki megőrült!

2013. szeptember 24.

A k irá ly  bo lon dja

Pukkedlizik, 
cigánykereket vet, 
a konyhán ismerik 
falánkságáról, 
kitör a forradalom, 
együtt mutogatják 
egy majommal,

onnan tudom,
hogy én vagyok a majom!

2013. szeptember 4.

A fa l

1

Ocsmány egy életem volt.
És még nincs vége.
Rossz kőre alapoztam a házamat. 
(Attól lett olyan holdból bélelt, 
hogy összecsuklottak a falai.)
Most siratom rossz életem, 
m int egy mekegő kecske, úgy sírok, 
elhasznált köveim firtatom, 
düledező, roggyant kalibámat.

2

Én maximalista vagyok, 
mint egy sírásó.

Ez a rohadt ősz teszi, m intha  
örökké tartana, m int nagy idő, 
megrágom a szavakat, most, úgy 
tél előtt, m int egy 
mogorva kutya...

Mennyi kő, kérdi az Isten, 
s épít nekem egy palotát.

9
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Orflkus dal
Távolabb vagy, mint a messze,
Messzeségbe zárt távolság.
Nem a valószínűtlen égi táv ez,
Hanem éppen annyi, hogy felfogjam,
Nem érhetem el.

Elnyújtózik az idő',
Hogy megérintse a tökéletes hiány 
Üveggömbjén visszatükröződó' magányt. 
Varázsol is valamit mindig,
Általában fényes buborék,
Hideg kő vagy 
Beteges vágy formájában,
Birtoklón.

És űz tovább, hogy megérintsem én is,
Ami közben részemmé vált,
Ezért elérhetetlen.
Csak a távolság az, ami magas lábemeléssel, 
Cédán kínálja magát a jegenyék rohanásában, 
Madarak röptének visszáján,
Abban az esőcseppben,
Am it szárnyuk elkapott a menekülő égből.

És közben úgy nyúlok lanthoz, vershez,
Mintha egy kupa borba néznék,
Habján a buborék köveket lágyít 
S  elhiteti, hogy létezel.

Belehasít az udvarba
Harsány története, mozdulatlansága.
Egy távoli otthonosság ju t eszedbe,
A piros lábosok biztonsága,
S  hogyan távolodtál ettől
Saját égéseid, árulásaid során, hogyan
Váltál kihelyezett piros lábossá,
Amiből kikotorták 
Az odakozmált krumplipaprikást, 
Lényegedet. Aztán semmi sem történik a 
Várakozás labirintusában.
Piros lábosok, udvarra bámulok, 
Kidobni senki nem meri,
Mert mindannyian ragaszkodunk 
Saját, Minótauros-emlékeinkhez.

Théseus, Arladné, 
a krumplipaprikás 
és a piros lábos esete
Odakozmált benne az étel. Kitették.
Messze, távoli, mint a tenger, egy harmadik 
Emeleti ablakban.
Titokzatos, mint a tenger, a lenti szemszögből. 
Vonzza a tekintetet, mint a tenger.
Közben pedig valaki 
Szabadulni akart a hozzá fűződő  
Élménytől. Sikertelen krumplipaprikástól. 
Füle is van, moccanatlan.
Tűri, hogy száműzték,
Egy ablakpárkány-Naxos szigetére.
Kiállítási tárgy lett így.

Piros lábos egy harmadik emeleti ablakban.
Odakozmált sorsom, kimosni nem lehet.
Kitettem az ablakba, lássátok.
Sikertelen krumplipaprikás, veszekedés, hogyan csaptad 
Be utána az ajtót, s engem, hogy még egy rendes vacsorát 
Sem tudok főzni.
Közben pedig elrohantál vitorlásán, várt valaki más,
Egy másik piros lábosban főzött vacsorával.
Ó is odaégeti egyszer.
De akkor talán még nevettek is rajta.
Mindenkinek a saját piros lábosa szerint.

Piros lábos egy harmadik emeleti ablakban.
Lelógó függöny, az ablak nyitva,
Időnként kileng, mint egy vitorla.
Mintha beszélgetnének. A  szakadt függöny és a lábos. 
Hűség és árulás. Szerelem. Tenger. Krumplipaprikás.

A ***** IOlom£triíK
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Az utóbbi időben rengeteget tűnőd

tem azon, hogy tulajdonképpen mikor 
is kezdtem el igazán furcsán érezni ma
gam, pontosabban, hogy a szervezetem 
gyanította-e, mi vár rám. Néha arra a kö
vetkeztetésre jutok, hogy egyértelműen, 
hogy néhány héttel az első konkrét tü 
netek előtt már volt olyan érzésem, hogy 
valami új, idegen dolog sodródik a vér
áramomban, s hogy annak a valaminek 
jóval sürgősebb a dolga, mint az én vö- 
rösvérsejtjeimnek, fehérvértestjeimnek 
és trombocitáimnak általában lenni 
szokott. De az is lehet, hogy csak bebe
szélem magamnak, hogy viszketegség 
gyötört, hogy a véredényeim falait fe
szegető, bennem rendíthetetlenül csírá
zó új erő nem hagyott nyugodni. Nem 
tudok ebben a helyzetben objektív len
ni. Egyetlen dolgot tudok biztosan, és az 
megdönteni látszik elméletemet a beteg
ség előérzetéről. Amikor az első kiüté
sek megjelentek rajtam, egy percig sem 
kapcsoltam őket össze hajszálereim vé
lelmezett előzetes viszketésével.

Egyből hozzá kell tennem, hogy nem 
közönséges kiütésekről beszélek itt, 
mert közönséges kiütésekkel nem is já 
rok bőrgyógyászhoz. Gyermekkorom 
óta allergiás vagyok mindenféle élel
miszerre, egész életemet különféle szí
nű, a legelőreláthatatlanabb helyeken 
előbukkanó foltoktól, pöttyöktől és csí
koktól díszítve éltem le, mivel nem tud
tam lemondani kedvenc ételeimről, me
lyek egytől egyig felháborodott reakciót 
váltottak ki szervezetemből. Felhámom 
konkrét kifejeződési tere volt emésztő
rendszerem helytelenítésének. De ezek
ben a kiütésekben volt valami titokza
tos, ami arra késztetett, hogy mégis 
figyelmet fordítsak rájuk, mélyek vol
tak, mintha a bőröm alatt raktározott 
(büszkén mondom: negyvenhét éves lé
temre igencsak vékony) zsírrétegben 
gyökereznének, kemények voltak és ra
gyogó pírjukkal a tavaszi pipacsmező
ket idézték, melyekre még hónapokat 
kellett várnunk, hiszen amikor ez tör
tént, éppencsak kilábaltunk a télből. 
Egész testemet elborították, a nagyláb
ujjamtól a homlokomig mindenhol elő- 
tünedeztek. Az igazán nyugtalanító az 
egészben mégis a folytonos bizsergés 
volt, ami kísérte őket, amiből megértet
tem, hogy valami elejét vette bennem, 
hogy olyan eseményeknek vagyok tanú
ja, melyek hamarosan megváltoztatják 
az életemet. Ezért mentem el végül is az 
orvoshoz.

A bőrgyógyász valamit motyogott, 
hümmögött és csóválta a fejét, aztán fel
írt egy krémet, ami nem használt, de 
legalább nem is ártott, és elrendelte, 
hogy hetente járjak vissza kontrollra, 
aminek különösebben nem örültem, lé

vén, hogy nekem a kontroll csupa rossz 
dolgot ju tta t az eszembe. Egyébként ő 
sem repesett az örömtől, fojtott gyűlölet
tel nézett rám, mintha alattomos módon 
én magam ötlöttem volna ki ezt a rejtel
mes kórságot, hogy éppen a nyugdíj előtt 
szerezzek még neki pár álmatlan éjsza
kát. Kaptam tőle egy nagy lapot, amely
re minden vizit alkalmával újabb (ha
szontalan) tanácsokat jegyzett fel, de a 
konkrét diagnózisra fentartott rubrika 
aggasztóan fehéren terpeszkedett a jobb

margó mentén.
A kiütések egyre szaporodtak és hi

hetetlen iramban növekedtek, ami bizo
nyos szempontból még szórakoztatott is, 
hiszen eszembe juttatott egy régi, gyer
mekkori játékot, így esténtént a zuhany 
alatt végigvizsgáltam nyavalyamintás 
testemet és az izgalmas alakú foltokról 
próbáltam kitalálni, mire is emlékeztet
nek leginkább. Gyermekkoromban fel
hőjátéknak hívtam ezt, habár, ha más 
nem volt, a kondenzcsík is megtette. 
Mint tulajdonképpen minden más, meg
határozhatatlan alakú képződmény is. 
Infantilizmusom teljes tudatában ör
vendtem minden összetettebb formá
nak. A legjobban persze az élőlények
nek. Azokat megmutattam B-nek is. Volt 
ott cseresznyevirág, szarvas, kobold.

Aztán a doktor úr egy napon még
is nevet adott a cseresznyevirágaim
nak, szarvasaimnak és koboldjaimnak. 
Úgy hívták őket ezentúl: melanoma 
malignum, én pedig szófogadóan elkezd
tem kemoterápiára járni, habár, mint 
azt volt szerencsém megtudni, ezzel a 
betegséggel kivételesen kevés esélyem 
volt a gyógyulásra.

Hogy igazán nagylelkűnek érezhes- 
sem magam, szakítottam B-vel, aki 
ezért kimondhatatlanul hálás volt, mert 
jó ideje tervezte ugyanezt, csak attól 
tartott, megbánt. Ha jól tudom, minden
esetre, nem a kiütéseim zavarták, egy
szerűen talált magának valaki mást.

Igazság szerint nem voltam kife
jezetten rosszul. Igyekeztem tárgyi
lagosan gondolkodni betegségemről. 
Legtöbbször hihetetlennek tűnt, hogy 
haldoklóm, ilyenkor arra gondoltam, 
mégis kivételes eset leszek, és meggyó

gyítanak. Időnként természetesen meg
lehetősen irracionális módon rettegtem. 
Időnként tudatosult bennem, mi is vár 
rám valójában, ilyenkor biztos voltam a 
sorsomban, ami hideg közönnyel töltött 
el. A hideg közöny aztán pánikrohamba 
torkollt.

B-től kaptam egy kötött sapkát, hogy 
eltakarjam a kopasz foltokat a fejemen. 
Perverz örömmel hordtam, ahová csak 
mentem.

Reményt adott, hogy az én foltja
im, amelyeknek a lexikonok szerint fe
ketéknek kellett volna lenniük, mint 
már mondtam, pipacspirosak voltak. Az 
alakjuk viszont teljes mértékben meg
egyezett a lexikonbeli képződmények 
alakjával.

Többet nem játszottam, a játéknak 
rossz mellékíze lett, de időnként eltű
nődve méregettem rajzolataimat, me
lyekbe eddig nem tapasztalt babonaro
hamok eredményeképp hajlamos voltam 
eljövendő sorsomra utaló szimbólumokat 
belemagyarázni.

B. időnként meglátogatott, gyümöl
csöt és újságot hozott, és bekapcsolta a 
konyhában a rádiót, én pedig nem mer
tem elárulni neki, hogy éppen ezt sze
rettem volna elkerülni, amikor nem 
vonultam kórházba, hanem tovább dol
goztam, rajta kívül senkinek egy szót 
sem ejtve arról, amit szakmai virág
nyelven egészségügyi gondoknak nevez
nek. Egyébként az egészségemmel nem 
volt gond, csodálatosan éreztem magam, 
a kiütések által kiváltott fájdalmat le
számítva, amihez viszont már hozzá
szoktam. Egészséges voltam, egyszerű
en nyomasztott, hogy éppen haldoklóm. 
De még ebben sem voltam teljesen biz
tos. Habár, B-t idézve, minimum ugyan
annyira biztosan haldoklottam, mint 
bárki más is.

Amellett, hogy aktuális állapotomat 
jól tűrtem , nem szívesen maradtam 
egyedül sajátmagammal. Ilyen szem
pontból még B. látogatásainak is örül
tem. Az esték voltak a legnehezebbek, 
olyankor kerestem az ismerősök társa
ságát, sörözni jártam , habár ellenjaval
lott volt, vendéglőbe, habár nem tellett 
rá, és egyszer moziztam is, habár azzal 
nem sokra mentem. Egy horror ment, 
amit untam, és a gondolataim nagyon 
ham ar elkalandoztak a filmtől.

Azaz igazság szerint mégiscsak fél
tem.

B. idővel kimaradozott. Az állapotom 
stagnált; gyanúm szerint tehát eldön
tötte, hogy ez az állapot a végtelensé
gig eltarthat, jobb tehát idejében abba
hagyni a beteglátogatást, mert később, 
ha szokássá válik, még kevésbé fog ille
ni. így még megjelenhet később, ha vég
re komolyra fordul a helyzet.

Továbbra sem éreztem volna magam 
különösebben rosszul, ha nem lettek vol
na egyrészt az időnkénti kínzó pánikro
hamok, másrészt a kemoterápia, ami-

> > > > >  folytatása 12. oldalon
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nek köszönhetően bőszítően erőtlenné 
váltam.

Azt, hogy többnyire mégis kelleme
sen nyugodt voltam, cinikus hajlamaim
nak köszönhettem. A létfenntartás ösz
töne legtöbbször csak pihegett bennem, 
hörgésről, zihálásról alig esett szó. Azt 
is a sors iróniájának tudtam be, hogy a 
bennem feltámadt és megállíthatatlanul 
szaporodó sejteknek jóval több életkedv
ük van, mint nekem magamnak, bátran 
virágoznak fel szervezetemben, de fény
pontjuk — elkerülhetetlenné váló halá
lom okán — egyúttal végzetük is lesz.

Aztán egy napon, amikor a foltok már 
teljes mértékben befedték a testemet -  
beleértve takaros kemoterápiás cezúrá
mat is, újra felkerestem bőrgyógyászo
mat, aki rövid habozás után belátta, 
hogy a rákos sejtek szaporodásának 
már nem lehet útját állni, és a legtöbb, 
amit tehetek, hogy szépen hazamegyek 
és igyekszem kihasználni a hátram a
radt időt.

Úgyhogy hazamentem, és mi taga
dás, kutyául éreztem magam, m ert so
ha még a saját halálomban ilyen biz
tos nem voltam, úgyhogy az időmet 
nyilván nem használtam  ki valami 
jól, ültem az ágy szélén és bámultam 
a szürke eget, és a szélcsipkézte igazi, 
formátlan felhőket, de tizenkettő u tán 
előbújt a nap, aminek én érthe tet
len módon megörültem, ugyanakkor 
a foltjaimba éles fájdalom nyilallt, én 
meg m ár azt hittem , itt a vég, de nem, 
csak az első ibolya feje ütötte át a bőrt 
a tenyeremen. Ezt az elsőt pedig meg
állíthatatlanul követte a többi, egy- 
re-m ásra jelentek meg újabb és újabb 
lédús, lila bimbók és méregzöld levél
kezdemények a foltjaim közepén, és 
nemsokára m ár teljesen beborítottak. 
A bőröm továbbra is sajgott, de nem 
feszült m ár és piros se volt, azt h i
szem, a növekvő virágok könnyű gyul
ladást okoztak a felhám szintjén, ami 
rögtön elmúlt, ahogy az érzékeny felü
letek nem voltak m ár nyomás alatt, én 
pedig hálát adtam  a sorsnak, am iért a 
citosztatikus gyógyszerek nem hato t
tak  -  legfennebb elvétve ta lá ltam  ma
gamon porózus leveleket.

Ezek után még elgondolkodtam azon, 
honnan kerültek vajon a vérkeringé
sembe ezek az ibolyák, és a végén a r
ra a következtetésre jutottam , hogy az 
azelőtt való tavasszal biztosan túl mé
lyen lélegeztem és felszippantottam né
hány marék virágmagot, amit éppen 
a szél hordozott szerteszét, azok pedig 
a tüdőmből kezdték el vándorútjukat. 
Egyébként ez nem volt különösebben 
lényeges. Ettől a ponttól nem voltak lé
nyegesek csak a gyakori séták a park
ban, a napsütötte délelőttök és a frissí
tő, tápláló zuhanyok.

JOBB BOROKA
Szégyenfoltok
Kisárgult a tankönyv lapja a sok for

gatástól, minden sarka szamárfüles, 
pedig vigyázott rá  a fiú. Bekötötte új
ságpapírba, megragasztgatta rózsa
szín leukoplaszttal a kihulló lapokat és 
ki is egyengette őket. Hiába, nem úján 
kapta a könyvet, a borító lapjára rá 
van írva a tettesek neve: Kovács János, 
Kelemen Elza, Székely Mihály. Kujak 
Misin nem is lepődött meg Istvánka: ő 
az, akinek hamarabb já r a keze, mint 
az agya, olvasni sem tanult meg rende
sen az iskolában.

Istvánka órák óta a tankönyv felett 
görnyed. Csak még egy verset kell meg
tanulnia, és tovább is 
adhatja a könyvet egy 
jövendőbeli nyolcadi
kosnak. Addig nem áll
hat fel az asztal mellől, 
amíg kívülről nem tud
ja. Senki nem akar szé
gyenkezni a családból, 
ha esetleg felsül. Ha őt 
választották az évzá
ró ünnepségre szaval
ni, akkor szavalni fog.
Egyenes háttal, hango
san, ahogyan azt illik.
Erre a nagynénje, aki 
egyébként is tanítónő 
az alsó tagozatban, küj 
lön garanciát vállalt. 0  
sem kelt fel az asztal 
mellől órák óta.

Istvánka reményte
lenül préseli ki magából a verset:

— Vágom a fát hűvös halomba, 
fényesül a görcse sikongva...

Nagynénje szemében követelőző 
szikra villan:

— Zúzmara?
— Zúzmara hull szárnyas hajamra... 

-  Istvánka, minden erejét latba vetve 
sem tudja folytatni.

A szoba sarkából vékony hang csen
dül fel:

— Csiklándani benyúl nyakamba -
bársonyon futnak perceim__— Istvánka
hat éves kishúga, Éviké, a fásládán já t
szadozva, szórakozottan végigmondja a 
verset. Nem csoda, hogy a fülébe má
szott, hisz rengeteg időt tölt a testvéré
vel, ő vigyáz rá délutánonként, m ialatt 
a szüleik dolgoznak. Az apjuk, Péter 
István fuvaros a kollektívnál. Estig 
dolgozik, de éjfél előtt ritkán ér haza. 
Pálinkaszezonban hajnalig is kimarad. 
Az anyjuk, Péter Márta, varrónő: sö
tétedés előtt általában hazaér, ha nem 
kell taggyűlésre rohannia. Ma este épp 
gyűlés van. Komoly fejtörést okoz a fa
lunak az a húszhektárnyi kukoricás, 
amit m ár kapálni kellene, de az ápri
lisi vetés óta egy szálat sem hajtott. A

mai gyűlésen azt próbálják kinyomoz
ni, ki felelős azért, hogy a kukoricát el 
sem vetették.

Istvánka türelmetlenül morzsolja az 
orrából éppen kivájt takonydarabot, és 
komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy 
a nagynénjét eltávolítsa. Elméjét össze
szedve késő délutánra sikerül elejétől a 
végéig elmondania a verset. Nagynénje 
igyekezve szedelőzködik az eredményes 
munka után. Nem hozhatja szégyenbe 
a gyerek a tanári kar előtt. Holnap reg
gel még benéz ismételni. Agyonbokszolt 
félcipőjének kopogása még halványan 
hallatszik a kapu fele kikövezett já r
dán, mikor a fiú óvatosan a kishúga 
mellé ül a fásládára.

Talán egy éve is van m ár annak, 
mikor Istvánka kis unokatestvére, 
Gézuka, nagy bizalmasan elmesél

te diótörés közben a küszöbön, hogy 
Évikével a múltkor levetkőztek a szé
nában meztelenre, és azt csinálták. 
Istvánka megígérte, hogy senkinek 
sem fogja elárulni őket, és Gézuka is 
hallgasson erről ezentúl, mert ilyesmit 
a kisgyermekeknek nem szabad tenni, 
s nagy verést kaptak volna, ha észreve
szik. Istvánka agyában sokáig motosz
kált egy gondolat. Főleg hajnalonként, 
amikor izzadva ébredt fel és délutánon
ként, mikor elnézegette a kis Évikét 
játszadozni a kukoricacsutkákkal az 
udvaron. De esténként is, mikor közös 
szobájukba aludni tértek.

Ekkortájt érkezett hozzájuk apja leg
kisebb öccse, Józsi, aki épp a szomszéd 
városba já rt udvarolni egy korosodó, 
de jó bőrben lévő özvegyasszonykához. 
István pálinkát töltött a testvérének, 
aki pár pohár u tán mindig előállt va
lami kétes történettel, amit jártában- 
keltében szedett fel. A fiának is töltött 
egy pohárral, hogy szokja, ha már úgy
is kiserkent a bajsza azon a nyámnyi
la, pattanásos képén. Ezúttal arról me
sélt Józsi, hogy a városban bevittek a 
kórházba egy menyecskét, akire úgy 
reá volt jőve, hogy nem bírta hazavár
ni az urát a bányából, elővette a füstölt
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kolbászt a hiúból, s azzal próbálta elin
tézni magát. Csakhogy a kolbász bele
törött, ő pedig napokig nem mert szólni 
senkinek szégyenében. Félájultan vit
ték be a kórházba, de akkor sem merte 
megmondani, mi a baja. Úgy beleüszkö- 
södött a kolbász, hogy az orvos a méhét 
is ki kellett vegye és így se biztos, hogy 
túléli. Istvánka nyugtalanul té rt alud
ni aznap este. Éviké még mesét mon
dott a babájának, amikor bátyja belé
pett a szobába. Leült a kishúga mellé 
és elmesélte neki, hogy tudja, hogy mit 
csináltak Gézukával a csűrben, és csak 
akkor nem fogja elárulni senkinek, ha 
neki is megmutatja, hogy csinálták.

Az évzáró ünnepség hajnalán 
Istvánka verejtéktó'l lucskosan forgoló
dik az ágyán. A nap még nem kelt fel, 
csak tolja maga eló'tt azt a hideg bur
kot, amitó'l hajnalban a legszívósabbak 
is nyakig felhúzzák magukra a taka
rót. A fiú nincs betakarózva, csurom vi
zesen küszködik az ébredéssel, rebegő 
szemhéja alatt villog a fehérség. Mintha 
valami túlvilági szellem kóstolgatná, 
mélyró'l feltörő' tompa hörgéssel ébred, 
foltot hagyva a lepedőn már megint. A 
szomszéd ágyban homályos alak moz
dul. A fiú ködös tekintette kishúga bé
kés álmán tisztul ki. Percekig bámulja 
a kis testet, mely olyan sok örömet okoz 
neki délutánonként. Csak el ne mond
ja senkinek. Ha elárulná, őt biztosan 
agyonverik. De nem fogja, mert annál 
jobban fél ő is. A múltkor még hazudott 
is Évike, mikor majdnem rajtakap
ták  őket. Különben is olyan kényes. 
Mindentől sírva fakad. El sem hinnék 
neki. Istvánka minden reggel eldönti, 
hogy nem folytatja többé ezt a húgával,

de nem tudja megállni, amikor kettes
ben maradnak. Majd ha ősztől iskolába 
megy, békén hagyja. Óvodás korukban 
még úgyis ham ar felejtenek a gyere
kek. Istvánka gondosan ágyat vet, meg

keményedett pizsamáját a paplan alá 
rejti. Csak azóta teszi ezt, mióta a szé
gyenfoltok vannak. Az anyjának nem 
szabad látnia a lepedőt. Nem tudná, mit 
mondjon neki, ha számon kéri. Az előre 
előkészített egyenruha ingről leszakadt 
felülről a második gomb. Úgy köti az út- 
törőnyakkendőt, hogy ne látszódjon ez a 
hiányosság. Közben próbál lélekben fel
készülni az ünnepségre. Az első soron 
töri a fejét, ami ismét kiment a fejéből.

Istvánka helyett kislányt várt az ap
ja. A gyereke születésekor, órákon át já r
kált fel-alá a korház udvarán. Kínjában 
az orvosnak hozott szilvapálinkát is 
megbontotta. Jócskán az üveg aljánál 
tartott, mikor jött a sógorasszonya a h ír
rel, hogy megszületett a lánya. Életében 
nem volt olyan boldog, mint amikor a 
szülészet ablakában meglátta azt a pu
cér kislányt a felesége karjaiban. Tíz 
másodpercig ő volt a környék legbüsz
kébb apukája. Amikor kacagva szól
tak, hogy csak tréfa volt, örüljön, mert 
fiú az elsőszülött gyereke, Péter István 
a pálinkásüveget úgy a kórház oldalá
hoz vágta, hogy rögtön behívta a milícia 
egy kisebb elbeszélgetésre. Otthon sem 
volt hajlandó rápillantani. Ha sírt a fia, 
inkább hátrament a csűrbe aludni. Nem 
lett ez jobb később sem. Ahogy Istvánka 
cseperedett, a büntetések is egyre válto
zatosabbak lettek. Ha rosszkedvvel jött 
haza, úgy elverte az apja, hogy taknya- 
nyála egybekeveredett, mindegy volt, 
hogy hibás volt-e vagy sem. Téli estéken, 
mikor hazalődörgött a nagy István, még 
a kapcát le sem rúgta a lábáról, a kicsi 
már sírva térdelt a kukoricaszemeken

a sarokban. Ha 
nem a legjobb 
jegyet hozta ha
za, azért kapott 
ki, ha csúnyán 
írt a füzetbe, 
azért. Amikor 
már akkorára 
nőtt, hogy oda 
lehetett állíta
ni lovat vezet
ni, szántáskor 
az apja min
dig úgy intéz
te az eke szar
va mögül, hogy 
az ostor hegye 
Istvánka füle 
tövét csiklan
dozza, ne a lova
két. Ezek után, 
ha fordulván a 
ló a gyerek láb
fején vette be 
a kanyart, fel
szisszenni sem 

mert. Miután bekötötték a lovakat a kol
lektív-istállóba, hazafele menet még fel
csavart egy nyaklevest az apjától, ami
ért nem tud rendesen járni. Sokszor

belegondolt abba, hogy jobb lett volna, 
ha a fejsze beleáll a hátába, mikor az ap
ja pálinkás dühében utána dobta a hát
só udvaron. Ha nem rántja magára az 
istállóajtót, eltalálja a szerszám. Az apja 
most legalább nyugodtan ülne a börtön
ben, ő meg akkor még talán a mennyor
szágba is bejuthatott volna.

Péter István a fiát nem tudta tizen
négy év alatt az istenért sem megsze
retni. Azóta enyhült kissé a lelke, ami
óta megszületett a kislánya. Sokszor 
fakadt sírva a nagy István részegen, 
ölében a lányával, hogy mi lesz ezzel 
a kis árvával, ha ő egyszer felakasztja 
magát az istállóban, mert ezt a nyomo- 
rú  életet kibírni nem lehet.

Istvánka bódultán andalog haza az 
ünnepségről. Sehogy sem tudja kiverni 
a fejéből nagynénje rémült tekintetét, 
amikor belesült a versbe. Pedig most 
m ár kívülről tudja. Nem érti, hogy 
nem jutott eszébe ez a sor: Fönn, fönn a 
fagy baltája villog. Már úgy is mindegy. 
Soha sem szeretett tanulni. A nagynén
je mindig az ő régi füzeteivel dicseke
dett szépírás órán. Elsős kora óta azt 
hajtogatja az anyja, hogy jegyzőt nevel 
a gyerekből. De ő mindig utálta az is
kolát. A tanulás a verésre emlékeztet
te. Most, hogy végre letelt ez az év, a 
füzeteit mind felhordja a padlásra, az 
úttörőnyakkendőt átadja Gézukának, 
s ő ezzel befejezte. Kínlódjon, aki akar 
a líceumban. Minek tanuljon, ami
kor dolgozni is lehet? Istvánka úgy be
lázasodott estére, hogy még az ap
ja is m ásnapra halasztotta a verést. 
Az anyja későre ért haza. A kukorica 
ügyét még mindig nem tudták tisztáz
ni a gyűlésen. M árta benyitott a gye
rekek szobájába, hogy rájuk pillantson. 
Amikor meglátta, hogy az ajtóval szem
ben lévő ágyban Évike nincs a helyén, 
megijedt egy kicsit, gyorsan a csempe 
mögé lépett, ahol a fia ágya volt. O tt fe
küdtek mindketten riadtan, állig beta
karózva. A petróleumlámpa m ár rég ki
aludt, csak az utcai lámpa villantotta 
meg M árta döbbent arcát.

-  Mit csináltok ti ott ketten?
-  Évike rosszat álmodott, s átjött 

hezzám. — Istvánka arcáról a halálré
mületet csak a petróleumlámpa fénye 
áru lhatta  volna el.

-  Igen, igen, jött a farkas. -  Évike 
meztelen kis testének hevülete megha
ladta bátyja harminckilenc fokos lázát
is.

M ártában ez a fülledt forróság akko
ra zavart ébresztett, hogy bele is szé
dült egy kicsit. Hirtelen levertségé
ben semmi másra nem tudott gondolni, 
csak a megvetett ágyra a másik szobá
ban, amit m ár hat éve nem oszt meg a 
férjével.

-  Vacsoráztatok? -  a megszeppent 
igenlő válaszokat meg sem várva kifor
dult az ajtón.

M árta gyors, mély álomba zuhant az
nap este.
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SZŐCS ISTVÁN

„Elet kútja, K ancsó és  S zín észn ő”
„és az egész egy álom álma csak!”

Amikor hetekkel ezelőtt Sigmond 
István gyászjelentését olvastam, megint 
csak az jutott eszembe, hogy a mai mo
dernek közül a legvérbelibbek, pl. a 
szürrealisták mennyire közel állanak 
a XIX. század elejének nagy, sőt vadro
mantikusaihoz; s ami meglepőbb, még 
a klasszicistákhoz is, anélkül, hogy 
utánozták volna Hoffmann, Chamisso, 
Andersen, sőt akár Goethe és Schiller 
írásait. (Sőt, ki merem mondani, anél
kül, hogy ismerték volna őket. Itt-ott, 
ta lán  ha igen, másodkezekből.) Mégis, 
amikor éppen a „Változás” körül bemu
ta tták  a kolozsvári magyar színházban 
a Szerelemeső című regény dramatizált 
változatát, úgy éreztem, Sigmond úgy 
búcsúzik az intézmény első két évszá
zadától, hogy a „kezdetek” jellegzetes 
dísznövényeiből köt csokrot. Elég csak a 
női főalakra utalni: aki a kiváló férjet és 
hasonlóan derék szeretőt úgy csalja egy
mással, hogy közben a szenvedő anyóst, 
éppen annak a fia irán t érzett gyöngéd
sége által, arra  kényszeríti, hogy segít
ségére legyen fia megcsalatásában!

S noha a színpadi változat némi is
kolás-vonalas ellaposítással a cselek
mény tanulságát a „két szék közt a pad 
a latt” maradás irányába akarta  össze
foglalni, az első szereposztás művész
nőjének, Szilágyi Enikőnek a játékin
telligenciája túlemelte az alakot ezen a 
didakticizmuson, s ez az alak tudatunk
ban a túl jón és rosszon jelszavával vi
torlázott tova a nagy kitudjahovába! S 
ami különösen izgalmas, ugyanez tör
tént a színésznővel is; itt hagyott egy
szerre két színtársulatot és másnap es
ti fellépést, nyugatra szökött, aztán hol 
olyasmiket hallani róla, hogy sanzon
énekesnő volt Franciaországban, vagy 
éppen mesedélutánt ta rto tt vissza
maradt kicsinyeknek Nyíregyházán. 
Ilyenkor némi szorongás fogja el az em
bert, és régi színésznősorsokra gondol, 
azzal a kissé vizenyős képzelődéssel, 
hogy milyen jól eljátszhatná őket... Bár 
az ilyesmi sohse következik be...?

Pár évvel a hetvenes nagy árvíz után, 
a marosvásárhelyi római katolikus te
mető felső, déli szélén a sírok előtt veze
tő ösvényről letérve a közeli kerítés fe
lé, néhány lépésnyi, de nagyon meredek 
lejtő alján szűk árokba csusszantam le; 
az árok másik oldalát a kerítéslécek ké
pezték -  ennél eldugottabb temető-sa
rok nem is létezhet; ez az a bizonyos sze
génysor. .. „Valahol messze, valaha régen, 
megástak egy sírt, a temető szélén”... Ki 
nyugszik ottan? Nem hiszek a szemem
nek. A gazzal benőtt, megsüppedt sír
hanton, a mohos kövön alig olvasható: 
Kántornál A  nagy színésznő. Akkoriban

még nem tudtam  volna villámgyorsan 
utánanézni interneten, de nem is lett 
volna szükséges: Kántorné nevét ismer
te az ember, ha irodalom- vagy történe
lemórán hallott valamit az 1848 előtti 
évtizedekről, olyan régi beállítottságú, 
reakciós „vitézkötéses szemléletű” ta 
nároktól, akikről később majd nem ne
veztek el termeket vagy irodalmi körö
ket, asztaltársaságokat...

A szegény kis Engelhard Annácska 
Nagyszebenben született, 1794-ben, 
ham ar árván maradt, ám akadt a ro
konságban jótét lélek, aki a kis leány
kát házába fogadta — cselédlánynak. 
És bár nem voltak akkoriban művésze
ti iskolák, dram aturgia tanszékveze
tő professzorok és drámai gyakorlatve-

E truszk színészek

zető adjunktusok, a művészetelméleti 
oktatás hihetetlenül fejletlen volt; a kis 
Anna egyszercsak híres magyar szí
nésznő lett! Kassától Pestig, Miskolctól 
Kolozsvárig, Székesfehérvártól Enyed- 
ig ismerték és tapsolták; férjhez ment 
egy debreceni polgárhoz, Kántor Ger- 
zsonhoz, majd annak halála után is vi
selte nevét, így lett Kántorné, és 1837- 
ben, amikor megnyílni készült a Pesti 
Magyar Színház kőépülete, az első 
Nemzeti, benne volt abban az együt
tesben, amely az intézményt felavatan- 
dónak volt kijelölve. Azonban amikor 
az ünnepélyes megnyitón felhúzták a 
függönyt, ő mégsincs a színpadon: „tö
rölték” a névsorból. Mi történt?... Nem

tudjuk. Talán szórakozottságból mást 
fogadott ölelő karjaiba, mint akit kellett 
volna? Rejtély... Nagy zúgással vissza
repül vidékre, és továbbra is ő a „híres 
nagy vándorszínésznő”. Később hívják 
megint Pestre, azért se megy!

Hogy mi történt vele 1849 után? 
Nem tudni. Élete utolsó éveiben Ma
rosvásárhelyen lakik, de m ár nem szí
nésznő! Szakácsnő, bejárónő, házmes
ternő. Cseléd, ahogy annak idején a kis 
Engelhard Anna kezdte. A temető mély 
árkába nem mint a tegnapi híres mű
vésznőt temették el, hanem mint ág- 
rólszakadt jövevényt. Ám most megint 
meglepő fordulat következik: pár év múl
va híres pályatársnője, Prielle Kornélia 
megkeresi a névtelen sírt a szegény
soron, és sírkövet emeltet neki. Pedig 
a kortárs híres színésznők többnyire 
gyűlölik egymást. És újabb nyolcvan
öt év után, 1941-ben, Fedák Sári téteti 
még egyszer rendbe a sírt. S több mint 
30 évre rá, egy kis sajtójegyzet szerint 
a vásárhelyi színifőiskola gondozásba 
vette a sírt. Most éppen az volna ese
dékes, hogy egy éppen működő színhá
zi személyiség lépcsőt vágasson az ös
vénytől a kerítés tövéig, s levigyen egy 
szál deszkát padnak.

Hogy az egész mennyire Sigmondnak 
való témakör volt, akkor látja be az 
ember, ha elolvassa a kecskeméti 
Forrásban megjelent drámáját: az ala
kok sorsa, végzete folyton változtatható 
szerep; az események is felcserélhetőek, 
akár a szerepek a valósággal.

Egy férfiszínész -  a dráma alakját 
adja és saját magát. A nagy színésznő
nek ezen felül el kell játszania A Nőt is, 
úgy, ahogy elképzeli, de úgyis, ahogy a 
közönség képzeli el. És ahogy -  a költé
szet is. Ez szakrális cselekedet, a virág
ünnepek után a megaláztatás lejtőjén 
is leereszkedni, és nem azonos azzal, 
amit ma millió szerző sztárkultusznak 
nevez. Ahogy „az öreg teve” fogalma
zott. (VUIn)

Minden mi múló, csupán hasonlat
Az el nem érhető itt létbe olvad
Mi le nem írható, itt téve vagyon
A z Örök Nőiség magasba von.

Ám hogy ne ily fennkölten zárjuk: 
megemlíthető, hogy a Szerelemeső haj
dani szereposztásából egyedül Miske 
László vállalt azóta szerepet Sigmond- 
műből: Debrecenben, egy felvonásban 
vénasszonyt játszott, oly rémes volt, 
hogy azzal m ár a tökély csúcsait kerül
gette. Annyira következetesen halad
ni a valóság erővonalai mentén, hogy 
azt m ár ne is átszellemítsük, hanem 
— átkísértetiesítsük! Ehhez csak annyi 
kell, hogy merjünk szembenézni ma
gunkkal -  és Sigmond Istvánnal.

*VUIn: villámgyorsan utána nézni inter
neten. szekelyhon.ro
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S z ü l e t é s n a p
Éppen egy éve történt. A városon kora

téli nyálkás lepedék, beköszöntött a szür
ke évszak. A harmincadik év vége: min
den s mindennek az ellenkezője is igaz. 
Örök hűségre lépni a terepjárós szomszéd 
sovány macskájával. Nem létező szakál
lamba gyümölcsfákat ültetni. Eladni a 
remetei házat vagy odaköltözni végleg. 
Derékra tekert kötélen lógni egy korhadt 
körtefáról.

Két könyv közé csúsztatva nagyalakú 
borítékot találok. Nem bontom ki rögtön, 
főzök inkább egy kávét. Arvo Párt dara
bokat másolok a lejátszóba, majd elvonu
lok a fürdőszobába zuhanyozni, hogy ne 
halljam.

Kávézás közben óvatosan a borítékra 
sodrom a lenyesett szarudarabkákat. Egy 
érdesebb darabka beleesik a bakancsba, 
tudom, hogy szúrni fog, s majd útközben 
kell kiszednem belőle. Most azonban ben
ne hagyom. Elcsábít ez a nehézkedés, azt 
képzelem, talaj lesz a lábam alatt.

A bánáti város mintha már délen vol
na. Az alizarin színű épületekről olyan 
magabiztosan hiányzik egy-egy vakolat
folt, mintha arra számítanának, évszá
zadok állnak még rendelkezésre a végle
ges pusztulásig.

Megisszuk a hajnali kávét a vonatállo
más melletti lábszagú bisztróban, közben 
próbálok meglepettnek tűnni, ha nem si
kerül, könnyedén az álmosságra fogom. 
Az egész éjszakán át tartó vonatát alatt 
egy vékonyka regényt olvastam, most az 
jár a fejemben. Egy nőről szólt, aki halá
los betegsége ellenére túl sokáig élt, úgy
szólván nem vett tudomást róla, hogy 
már halott. Az orvosok már két éve ta r
tották halottnak, azután minden egyes 
nap csak ráadás.

Elgondolkodom, hogy az igazság szá
mára végtelenül jobb lenne, ha soha nem 
derülne ki.

Reggelizés közben beszélgetünk. Köz
ben épp olyan távol vagyok saját szüle
tésnapomtól, mintha már egy ideje halott 
lennék. De erről nem lehet mondani sem
mit E.-nek. Ráadásul nem is a saját ötle
tem, így semmi oka nem lenne rá, hogy 
komolyan vegye.

Az utolsó pillanatban fogunk taxit a 
repülőtér felé, pénzt váltok, átadom a je
gyeket a borítékból, tudomásul veszem, 
hogy életemben először fogok a föld fölött 
repülni. S hogy jelenthetne ez bármit. A 
beléptetőnél le kell húznom a bakancsot 
is, a köröm még mindig benne van, ár
nyalatnyi izgalom, nehogy belénk kösse
nek. De nem tűnik föl senkinek: zavarta
lan becsekkolás.

Kelet-európai turisták vagyunk, hát 
fölvezető akcióként rögtön lenyúlok egy 
Velence-térképet az első standról, mert 
túl drága. De még így is órákba telik, míg 
a kitartóan ruha alá szivárgó decembe
ri esőben megtaláljuk a szálláshelyet a 
Cannaregio egyik legszélső csücskében. 
S a kilátást a nyílt tengerre.

Mikor belépek, az arab takarítónő 
pár másodpercre némán megdermed. 
Mereven engem néz, közben mégis a me

nekülő utat keresi a szemével, mint aki 
mindenre el van készülve. A terepjárós 
szomszéd macskája ilyen, mikor rajtaka
pom, hogy kibontotta a szemetes zacskót.

De belép E. is, jelenléte valahogy meg
nyugtatja, átadja a kulcsot, majd elfá
tyolozott arccal és mint a por, szinte a 
kulcslyukon távozik. Számítottam talán 
titokban valami másfajta megérkezés
re? Hogy valaki vagy valami vár majd itt 
ránk? Vajon melyik óvatlan pillanatban 
született meg ez az újabb illúzió?

Velence szerencsére ebben a pillanat
ban nem több, mint unalom és mitológia 
halszagú keveréke. Otthonosabb, mint 
vártam.

Dolce Stil vecchio, 2009

Rögtön az illúzió szétfoszlása után (gon
dolatban azonosítom egy döglött hallal) föl
fedezem, hogy szobánk ablakáról hiányzik 
az egyik szárny, még így is maradt egy, de 
azért befúj a szél. Először mozdul meg ben
nem valamiféle sanda jókedv: itt kéne ma
radni örökre. A hiányzó ablakszárny he
lyett, esetleg érte. Miatta?

A mellettünk lévő szobában húszas 
évei elején járó kedves marosvásárhelyi 
pár lakik, kiket, ki tudja, miért, szintén 
idecsábított a téli Velence ötlete. A ne
vükre nem emlékszem. Egyébként nem 
olyan nehéz kitalálni, mit keresnek itt. 
Az ártatlanság és a szégyen, a félelem s 
hiúság váltóáramai, a fiú magabiztosnak 
szánt beszédkényszere több, mint árulko
dó: épp csak megtörtént jól előszervezett 
díszletek közt a defloráció.

A második estén, a szálláson javaslom 
E.-nek — nem épp alkalomhoz illő ötlet —, 
kínáljuk meg lakótársainkat Morbidóval, 
ez a Velencében legolcsóbban beszerezhe
tő szeszes ital. Majd eldöntjük, együtt fog
juk élvezni a várost. Helyet kapunk egy 
kocsmában, bort rendelünk, a lány az el
ső kortyok után szó nélkül kisiet, majd lát
juk, hogy eszeveszetten hányik a Canal 
Grande-ba.

így aztán győz a szégyen. S menthetet
lenné válik ez az este is. A sanda jókedv:

kísértés és kegyelem, közöny és halszag 
eldöntetlenségében.

Napközben valamelyik templomban vé
letlenül rábukkanunk Szent Luca mintha 
fahéj darabkákból összeállított, töpörödött 
múmiájára, arca helyén aranymaszkkal. 
A meglepetés itt is elmarad, de ez az él
mény úgy kiszámítható, hogy mégis föl- 
fejthetetlen. Ahogy a törékeny, maradan
dóvá lett tagok mozdulatlansága nem vár, 
sőt nem visel el semmilyen fölösleges hi
tet, kételyt, magyarázatot. Hozzáíródik a 
makacsság őstörténetéhez.

Egyértelműsége és érthetetlensége ah
hoz mérhető, ahogyan a néger koldusok arc
kifejezése nélkülöz mindenféle csodát vagy 
reménykedést. S épp ez lesz kihívó rajtuk, 
ahogy már-már lekezelő fölénnyel monda
nak le előre a turisták adományairól.

Vagy ahogyan a fej nélküli klasszi
kus szobrok márványerezete, az elmosó
dó sárgás vagy rózsaszín rétegek, az idő 
geológiai távlatai azok, amik pótolják az 
effajta művészet arányainak közhelyes
ségét.

S minthogy nem felejtem el, az ilyen 
ünnep emlékezetes és intim tévedések
re is alkalom lehet, föltűnik, hogy E. va
lamilyen rejtett szándékkal közeledik fe
lém. Épp csak megfordul a fejében, de 
tudom, a helyszín valószerűtlensége meg
erősíti, hogy engedjen kockázatos vágy
álmának. Mert mintha nem tartoznánk 
most a valósághoz. S hogy azt mondhassa 
majd magának: az alkalom ereje, a kivé
teles pillanat... Nevetséges köhögési roha
mok és váratlan megszakítások következ
nek, de sikerül jóvátenni az óvatlanságot, 
mikor gyanút fogok, hogy lenne kedve 
Velencében, harmincadik születésnapom 
alkalmából gyereket foganni tőlem.

Hajnalban kelünk, otthonos, ahogy a 
reggeli verőfényben látszanak az Alpok 
hegyvonulatai és a szürke tenger, pedig 
ebből a nézetből először látom. Olcsó hal
konzerv s a sirályok borotvaívei, varratok 
egy fehér és halott testen. És a varratok 
alatt felgyűlt valamennyi nyálka.

0, én semmire sem vágyom. De most 
szeretnék pár évre itt maradni, egyedül 
egy félreeső szobában, ebben a nem élő és 
nem halott városban, ahol minden dísz
let és percnyi pótboldogság ellenére azért 
érezhető az építőanyagként használt ko
pottas terméskő kevéske meghittsége. 
Amin megtörnek a tenger szennyes tá
madásai is. S hogy a szűkös utcák, siká
torok előbb vagy utóbb, de végül kivezet
nek a tengerhez. Talán még ahhoz is elég 
messze van ez a hely, hogy általam szü
lessen meg itt valaki, a halál városában.

De jobbnak látom, ha mindez nem de
rül ki.

Mert mit jelenthet az, hogy valamit vá
lasztani, ami talán el is rendeltetett, s 
mégis lemondani róla? Talán ez sem több, 
mint a kockáztatni tudók kényelme, biz
tonsága. Mint az eretnek hit, hogy nem 
nagyobb a tenger hatalma, mint egy hi
ányzó ablakszárnyé.

S így aztán, talán puszta gyengeségből, 
örök hűségre lépni egy hiányzó ablakszárny- 
nyal, miközben még egy ideig a tengerpart 
felett röpülünk, majd éles, ereszkedő ívben 
kanyarodunk rá a lehavazott bánsági város 
kifutópályájára.
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Szerelem, színház, háború
Napok óta újra Kazimierz Brandys vi

lágába merülök el. Kísérletet szeretnék 
tenni, a huszadik századi lengyel próza 
egyik nagy írójának megközelítésére. Mi 
más az esszé, mint idegen világok közelí
tése, vizsgálata, becserkészése, s a „talált 
tárgyak” felmutatása. Különösen három 
írására koncentrálok, az Oféliától Felicjáig 
című elbeszélésre (Nagyvilág, 1963. au
gusztus, fordította Fóti Judit), Az ötlet cí
mű kisregényre (Nagyvilág, 1974. július, 
fordította Murányi Beatrix) és a Rondó 
című regényre (Jelenkor Kiadó, 2002, for
dította Pálfalvi Lajos). Óhatatlanul is fel
tolakszanak a lengyel íróval kapcsolatos, 
máig sugárzó, első élményeim! Először 
1968-ban a Levelek Z. asszonynak című 
kultikus művét olvashattam, igen külö
nös körülmények között. Katona voltam 
akkor, egy börtönt őriző alakulat tagja
ként négyórás őrszolgálatot teljesítettem, 
12 órás pihenő után, amikor persze fe
letteseink a kiképzésünkkel és az állan
dó zaklatásunkkal voltak elfoglalva, jött 
az újabb négy óra őrség, ami ilyen körül
mények között a szabadság négy órája is 
volt, hiszen végre egyedül lehettem, ol
vashattam, gondolkodhattam kedvemre, 
nem zaklatott senki és semmi. Egy ma
gas őrtoronyban állottam, a mellvéd de
rékig takart, előhúztam hát, amikor fel
értem, csizmámból az Utunkat, vagy 
egy könyvet, kizárólag vékonyabb köte
tek jöhettek számításba, amelyek elfér
tek a csizmaszárban. Köröskörül zúgott 
a prahovai erdő, és én belefeledkeztem a 
levelekbe. Éjszakai szolgálataim idején 
is lehetett olvasni, az őrtoronyhoz termé
szetesen tartozott reflektor is, élesen vi
lágította meg a homokkal felszórt terüle
tet és a börtönt, a külvilágtól elválasztó 
kerítést, egy egér sem szaladhatott volna 
át észrevétlenül, hát meg egy ember, de a 
foglyok, köztörvényes piti bűnözők nem is 
akartak megszökni. Es egyébként is, ho
va a fenébe szökhettek volna Ceau§escu 
Romániájában?

Ilyenkor nézhettem kedvemre a csil
lagos eget, egy idő után az ég sötét bár
sonyára szórt pulzáló koporsószögek kö
zött megkerestem a hűvös tisztaságot és 
valami nyugalmat, meghatározatlan biz
tonságérzetet is sugárzó sarkcsillagot, 
és Z. asszonyon töprengtem, hol szőké
nek képzeltem és magasnak, karcsúnak, 
aki hosszú szipkából cigarettázva, félre
hajtott fejjel az írót hosszasan elnézege
ti, hol filigrán, alacsony, fekete nőnek, 
aki belepirul a Neki szóló intelmekbe. 
Megragadott a Neki szóló levelek közül 
egy mondat: „Az utazás lehet kaland, ta
pasztalás -  de sohasem jelentheti az elvek 
feladását.” Ezt a mondatot már rajtam kí
vülálló okok miatt sem tudtam értelmez
ni, egyrészt, mert nem utazhattam, bizo
nyos értelemben én is rab voltam -  ha a 
rabság azt jelenti, hogy korlátoznak moz
gási szabadságomban és nem mehetek 
oda, ahova éppen akarok -, mint azok a 
balfácánok, akiket őriztem.

Hogy mért éppen az elvekét, meg mifé
le elvekét?

1 6 --------------------------------

Nem értettem.
Ráadásul egy olyan országban éltem, 

egy olyan hazát szolgáltam katonaként, 
amelyikben éppen dühöngött a zsarnok
ság és a börtönt belülről ellenőrző, öre
gebb milicisták félrészegen, fejüket va
karva óbégattak: „Vine Ivan! Vine Ivan!” 
Hiszen éppen azokban a forró, elviselhe
tetlenül meleg augusztusi napokban dü
börögtek fel a pszichopaták és a testvéri 
tankok Prága főterén, s a Haza Tölgye, a 
Kárpátok Géniusza, a palota erkélyéről 
nyilvánította ki a he nem avatkozás poli
tikáját, megnyerve a nacionalista román 
értelmiségit, de másokat is, a másképp 
gondolkodók egy részét, a későbbi ellen
zéki Paul Goma is ekkor lép be a pártba.

A retorzió, hogy a Vörös Hadsereg -  a

Profán m etam orfózis, 2013

milicistáknak közvetlenül “Iván” -  ide is 
megérkezik, nem volt teljességgel kizár
ható és nekik, ezeknek a mindent meg
próbált, dörzsölt milicistáknak az után 
igazán nem lehettek illúzióik afelől, hogy 
mi is történne, ha tényleg megjönnének? 
De a tiszteknek sem voltak. Egy kapitány 
kifejtette, hat egyszerre ledobott deszant 
egység (Jászvásár, Brassó, Bukarest, 
Konstanca, Kolozsvár, Temesvár) lövés 
nélkül foglalhatná el a védtelen hazát.

Miféle elveim lehettek volna ebben az 
országban, húszévesen, éppen nekem? 
Aztán eljött az idő, amikor utazhattam, s 
akkor lassan derengeni kezdett bennem, 
hogy a személyiség integritásáról lehe
tett szó, minden utazás kapcsán, hiszen 
az élmények általában felkészületlenül 
érnek, mint engem például a vlagyimi- 
ri Uszpenszkij székesegyházban, Rubljov 
töredékességükben is szívfájdítóan gyö
nyörű freskói, s ha ezek az emberre de
rült égből villámként lecsapó élmények 
intenzívek, valóban megváltoztathatják 
kapcsolatodat a világhoz, elvarázsolhat
nak, átformálhatnak, átalakíthatnak.

De hogy miért kellene az ilyen, amúgy 
is elkerülhetetlen élmények ellen véde
kezni, és egyáltalán lehetne-e, már nyug
talanító kérdés.

Emlékszem a megrendülésre, noha 
nem vagyok különösebben vallásos, s lát
tam Tarkovszkij filmjét is, azt hittem, 
mindent tudok Rubljovról és fennmaradt 
műveiről, de közelről minden más, a ha

tás, amit rám tett ez az egész, egysze
rűen bénító volt! Főként azután, miután 
megkértem az áhítatosan engem bámuló 
őrt, hogy oltaná el a villanyokat, hiszen a 
Mester idején sem volt villanyvilágítás a 
templomban, atyuska, s a gyertyák libegő 
fényénél, a lopakodó homályban hirtelen 
mintha felém fordultak volna az arcok, 
mintha feléledtek volna, mintha valamit 
közölni akartak volna velem, mintha az 
imagináriusan jelen lévő Krisztus mon
dani akart volna nekem valamit?

Mint ahogy a Brandys történetei, esz- 
széi, levelei is üzenni akarnak valamit, a 
mondatok zegzugos átjáróiban bujkál ez 
az üzenet, a homályban ólálkodik körü
löttem, a történet útvesztőiben settenke
dik.

Brandys pályakezdő prózai műveivel, 
a szocreálhoz közel álló regényeivel itt, 
most nem foglalkozom, az egyiket Wajda 
filmesítette meg, Sámson címmel; tény, 
hogy a munkásságában központi helyet

elfoglaló varsói felkelés után egy jó más
fél évtizeddel radikális fordulatot hajtott 
végre, elbeszélései, regényei, esszéköte
tei egyre szabadabb, merészebb és hitele
sebb írót mutatnak. Ugyanazt írja, amit 
eddig, csak éppen szabadon, semmifajta 
tekintettel nincs az ideológiai megkötött
ségre, az állandóan változó pártelvárá
sokra. Az emigráció két nagy írója közül, 
egykori idősebb barátja, Gombrowicz — 
akiről egyik utolsó nagy művében, a még 
Lengyelországban megkezdett, de már 
Nyugaton befejezett Hónapok című négy
kötetes napló-regényében (1978-87) vit- 
riolos, mégis szeretetteljes képet rajzol, 
s idézget leveleiből is, hiszen hosszasan 
leveleztek -, szeretetteljes érdeklődés
sel figyeli pályája alakulását! S bizonyos 
műveiről nem átall véleményt is mon
dani, sokszor kedvező véleményt, ami 
Gombrowicznál egészen bizarr és egyál
talán nem megszokott! Másik mestere, 
Milosz viszont soha nem tudja megbocsá
tani neki az ötvenes évek elején írott, s 
egy emigráns művészről szóló Mielőtt el
felejtjük című pamfletját -  akinek hősé
ben sokan, nem véletlenül, éppen rá is
mertek -, s pálfordulását konjunkturális 
okokkal magyarázza, nem tartja hiteles
nek! Noha ekkor már Brandys is emig
ráns, hiszen 1981 decemberében épp New 
Yorkban tartózkodik, feleségével együtt, 
s amikor Lengyelországban nem is olyan 
váratlanul kihirdetik az ostromállapotot, 
elhatározza: nem tér haza, sőt hazájá-
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val minden kapcsolatot megszakít, s aho
gyan a Rondó fordítója, Pálfalvi Lajos írja 
kiváló, a lengyel emigráció prózairodal
máról szóló Tény és metafora című köny
vében „...a Hónapok éppen ettől válik iga
zán különlegessé. A kényszerű szerepváltás 
átformálja az elbeszélőt, s a mű létrehoz
za az emigráns irodalom nagy toposzát, a 
homo viator, a hontalan vándor alakját. 
Mindezt meglehetősen önironikusan teszi, 
helyenként ahhoz hasonlítja ezt az állapo
tot, mintha jegy nélkül utazna a buszon 
vagy nem a helyén ülne a színházban.”

A hontalan vándor eleve nem idegen 
tőle, Az ötlet irodalomtörténész hőse sze
me eló'tt is ez az utolsó szerep lebeg, az
tán unalmában, egy amerikai egyetemen 
egy tizenhatodik századvégi nagy lengyel 
írót talál ki, és álmélkodó hallgatóinak 
újrakölti a lengyel irodalomtörténetet, és 
ezt a nem minden kockázatot nélkülöző' 
játékot párizsi vendégtanársága idején is 
folytatja, noha itt már fennáll a leleplező
dés kísértő veszélye.

De ne ugorjunk ennyire előre, tény az, 
hogy a talán nem véletlenül éppen Crusoe 
álnevű hős, később, magánéleti válságai 
után, ötletét hasznosítva színdarabot ír a 
titokzatos reneszánsz kori lengyel íróról 
és gondolkodóról, s a Krakkóból, lengyel 
királyságából megszökő Valois Henrikről, 
akinek afféle bizalmasa volt...

S már ott vagyunk, ahol mindég is vol
tunk: a színházban, Brandys történe
teinek centrumában. Hősnői általában 
színésznők, akik menthetetlenül beleke
verednek valamibe, a háborús Varsóban 
ez igazán nem nehéz, aztán hordják a ke
resztet, őrzik életük titkát, kisiklik, de 
nem fut zátonyra is az életük, mert ma
radt valami még belőlük fiatal és má

sokat elsodró vitalitásukból, küzdenek, 
mint a bokszoló, aki miután rászámol
nak, nyolc után is tántorogva emelkedik 
fel a ring padlójáról és újabb reménytelen 
küzdelembe kezd, egyszerűen nem adhat
ja fel.

Nem véletlen, hogy Crusoe felesége is 
színésznő, és az sem, hogy két év után el
hagyja őt. Hősünk így meditál, hosszab
ban idézek, mert jellegzetesen brandysi 
szöveg. Párizsban egy rejtélyes idegen 
kezdi hívogatni telefonon, rendszerint éj
szaka, meg is fenyegeti, sejteti, hogy min
dent tud róla, s egy beszélgetés végén vá
ratlanul megkérdezi: mondja, boldog? 
„Ha ezt a kérdést beszélgetés közben te
szik fel neki, Crusoe úgy tesz, mintha nem

hallotta volna. Boldognak vagy boldogta
lannak lenni -  az efféle szókapcsolatokat 
már régen az olyan egyházi kifejezések le
xikonba utalta, mint a mennybemenetel 
vagy a kiűzetés a paradicsomból. Pedig 
voltak hónapok, vagy napok, amikor bol
dognak érezte magát. Ha megpróbálta 
felidézi őket, arra meggyőződésre jutott, 
hogy ez hóbortos és kimerítő állapot volt. 
Akkori arca idegesítette rózsás színével és 
az egészségtelen izomgörccsel, melyet bizo
nyára a gyakori mosolygás okozott. A túl- 
hevült motor forgásához hasonló erőfeszí
tés volt ebben, meg az a görcsös kényszer, 
hogy megbirkózzon az üzemanyag-túlada
golással. A boldogság érzése kétségkívül 
elcsigázza a szervezetet.”

A szövevényesen bonyolított, izgalmas 
történet végén fény derül az igazságra: 
Crusoe a háborús Varsóban egy ellenállá
si szervezet tagja volt, s megbízták egyik 
társuk likvidálásával, de ő nem vállalta, 
sőt értesítette a férfit is, akit később má
sok mégis megöltek. Kiderült, hogy a szí
nésznő feleség — akivel bizarr körülmé
nyek között ismerkedik meg, Wroclawban, 
ahova részegen repül el, hogy megnézzen 
az állatkertben egy majmot, a fehérkezű 
gibbont -  ennek a meggyilkolt férfinak a 
lánya, s azt hiszi, férje követte el a gyil
kosságot, szereti ugyan, de végtelenül al
jasnak, perfidül cinikusnak tartja, hogy 
a férfi ennek tudatában pontosan áldo
zata lányát csábítja el és veszi feleségül. 
Látszat és valóság egymásba csúszik, az 
igazságra fölöttébb nehezen derül fény, 
ráadásul össze-vissza, előre-hátrasétál- 
tat játékos kedvű írónk a történetek labi
rintusában.

Mielőtt rátérnénk a regény történetét 
előrevetítő Oféliára, mielőtt belemerül

nénk abba az először reménytelenül és 
csüggesztően áttekinthetetlennek tűnő, 
mert összebonyolított történetszövevény
be, ami első olvasásra a Brandys-próza, 
mielőtt megpróbálnánk felfejteni a rejt
vényt, mely, ha elég kitartóak vagyunk 
egy adott ponton, hirtelen világossá és 
áttekinthetővé válik és mint sebes folyó, 
sodor magával az elkerülhetetlennek tű
nő végkifejlet felé! Hiszen ha az örök ké
telkedő írónk valamiben egyáltalán hisz, 
hihet, az éppen a racionalitás, nem az ér
dekli, mint a filozófust, hogy van-e a dol
goknak a priori rendje, hanem a dolgok 
érdeklik, a leírhatóságuk, a megjelenít
hetőségük. Ide még annyit: Brandys sze
rint az „egészséges” történetbonyolítás

nak „... meseszövésnek négy eleme van: 
intrika, karrier, kaland és bűntény.” Azon 
országok -  az idézett interjúban elsősor
ban Franciaországra és Angliára céloz —, 
melyeknek volt udvara, polgársága, gyar
mata és rendőrsége, szinte felkínálják 
íróiknak a művet. „Az udvar az intrika 
iskolája volt, a polgárság a karrier iskolá
ja, a gyarmat a kaland iskolája, a rendőr
ség pedig a bűntény rekonstruálásának az 
iskolája.” Lengyelországban sem udvar, 
sem gyarmat, Scotland Yard típusú fej
lett bűnügyi rendőrség sem volt, a polgár
ság is gyötrelmesen lassan fejlődött. Itt a 
meseszövést kizárólag „a csoda és plety
ka” alakíthatta. „A csoda az egyházi li
turgiában rejlett, a katolikus istentisztelet 
már magában is bizonyos fajta fabuláris 
konstrukció, szürreális, irracionális. Ezen 
túlmenően egy olyan országban, melynek 
több mint száz évig nem voltak saját köz- 
intézményei, a pletyka lett a képzelet is
kolája. Ez a kávéházi vagy szomszédasz- 
szonyi pletyka a szerkesztésnek nem épp a 
legjobb iskolája... Felment a gondolkodás 
fegyelme alól, az ember elveszti arányérzé
két stb.”

Ezek után nem véletlen, hogy Brandys 
elbeszéléseiben és regényeiben központi 
helyet foglal el a pletyka, a művek még
sem folynak szét, az író kitűnően szer
keszt, mozaikszerű, az időben-előre hátra 
ugráló, lebilincselően izgalmas története
ket konstruál, felhasználva az egyik leg
régibb prózaírói fogást: a késleltetést.

Mit tudunk meg a nőről az Oféliától 
Felicjáig elején? Hogy repülőn utazik 
Varsóból Párizsba és nem mer megszó
lalni, mert fél, hogy felismerik a hang
ját. Története a repülőút során pontról 
pontra merül fel a ködből és válik érthe
tővé, helyenként megrendítővé, noha erre 
az egyes szám első személyben meditáló 
egykori szépreményű, Ofélia szerepével 
kacérkodó színésznő igazán nem vágyik. 
Ha nem is Shakespeare hősnőjéig, de a 
sikerig eljutott, egy rádiójáték Felicja asz- 
szonyaként. Megejtő hangszínével, kissé 
rekedtes hangjával a fél országot elbűvöl
te, a családsorozatnak hatalmas sikere 
lett, naponta tízesével kapja hallgatói ra
jongó, tanácsokat kérő leveleit, sodródó 
élete megoldódni látszik! Pedig fényko
rában már Ofélia szerepére készült, a 
bemutató dátuma is ki volt már tűzve: 
1939. szeptember 3, „... sajnos a főpró
bát megszakította a berepülés, Polonius 
megszökött -  csak a németekkel tért visz- 
sza, és egy hónap múlva vodkát szolgál
tam fel neki a „Művészben”. Érdekes lokál. 
(Közbevetőlegesen a Rondó egyik fontos 
színtere is lesz! — B.LJ Poloniust itt nem 
szúrták le, csak felpofozták. Másnap meg
találták a holttestét -  az agyvelejét kilocs- 
csantották -  áruló volt...” A gyilkosság
gal akkori nagy szerelmét, a befutott 
színészt gyanúsítják. A nő évekig laká
sában bújtatja, a férfi nem tudja feldol
gozni az együtt töltött éveket, a háború 
után természetesen elhagyja, s jönnek a 
viták, a magányos esték, az egyre több 
vodka, amelytől oly meghitten rekedtes 
hangszínét is kapja, melynek váratlan 
rádiójátékbeli nagy sikerét is köszönheti. 
Gyanakszik, a dolgokban mégiscsak van

> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról
valami rendszer, még akkor is, ha nem 
fedi fel azonnal a legbenső lényegét, de a 
véletlen szerepét, hiszi, akkor sem lehet 
kiküszöbölni.

A véletlen -  vagy amit akartok? -  
kulcsfontosságú szerepet játszik Brandys 
történeteiben.

Itt már-már összeér a kör, de még 
nincs vége, a szintén elzülló' és lecsúszó 
színész végül is visszatér hozzá, de az
tán kiugrik az ablakon és nézheti egy
kor szép, imádott s most már italtól fel- 
puffadt arcát, mint egy orosz hússalátát, 
a kövezeten. „Van egy mondás -  meditál 
a nő, a repülőn amely szerint a férfi nőt 
választott magának, hogy vereségeinek ar
ca és szeme legyen. 0  még csak nem is vá
lasztott engem, én estem a nyakába, mint 
vörös macska a tetőről. Annál inkább joga 
volt bosszút állni rajtam, tiszta sor, egye
düli nézője voltam öt éven keresztül...” Itt 
már együtt van minden, ami a Rondában 
azután, mintha csak kaleidoszkópot rá- 
zogatnánk, újra és másképpen összeáll 
és ragyogni kezd, mint a kaleidoszkóp kö- 
vecskéi, ha belenézünk a csőben sugárzó 
fénybe.

A Rondó férfihőse, aki egy óriási, be
fejezetlen, mert befej ezhetetlen mamut 
levélben meséli el a szerteágazó, össze
gabalyodó történetet, egy statiszta, aki 
joghallgatóként téved be a színházba, 
szerelmes lesz egy feltörő fiatal színész
nőbe és statisztálni kezd, hogy állandó
an szerelme közelében lehessen. A nővel 
együtt él ugyan, de az nem szereti, a tá r
sulat démonikus vezető színészébe sze
relmes. Jön a háború, a színház megszű
nik, a színészek egy a vezető komikusuk 
által gründolt vendéglőben kezdenek fel
szolgálóként dolgozni. Itt ruhatáros hő
sünk is, hogy felszolgáló szerelme köze
lében maradhasson. Tagja természetesen 
egy ellenállási szervezetnek is, de eb
be a kockázatos és életveszélyes kaland
ba nem akarja belekeverni szerelmét, aki 
nagy lengyel hazafi is, ezért „rondó” né
ven ellenállási szervezetet alapít, feles
keti a nőt s feladatokat ad neki, ócska 
könyvtári könyveket kell vonaton szállí
tania vidékre. Úgy véli, így óvhatja meg, 
de rajtaveszít, a dolog kitudódik, a jelölt 
és önjelölt tagok száma nő, a megálmo
dott szervezet váratlanul életre kel, kinö
vi magát, álmodója fölé nő, végzetesen és 
végletesen önállósulni kezd. A levél is a 
„rondó” történetét akarja feltárni, ezért 
is íródik egyébként nagyban is kecses 
rondó formában... A végén el kell monda
nia a nőnek az igazságot, hogy csak ját
szottak, erre az beleőrül és elhagyja. A 
„rondó” miatt végül is 1950-ben letartóz
tatják, öt és fél évig tartják börtönben. S 
újra meg újra kihallgatják, hiszen a „ron- 
dóval” kapcsolatos igazság meseszerű, s 
mindaz amit állítanak róla, mendemon
dák és pletykák alapján, mindaz, amit 
az amúgy is mindent tudó lengyel titkos- 
szolgálat tud vagy tudni vél róla, hiteles
nek és hátborzongatóan valóságosnak tű
nik.

Újra, mint Az ötletben, vészesen ösz- 
szekeveredik a látszat és a valóság, szere
pet is cserélnek, a valóság tűnik látszat

nak s a látszatot fogadják el valóságnak. 
„Nehezen megfogható az a pillanat -  me
ditál a hős, hosszú levelében -  amikor a 
hihetetlen magától értetődővé válik.”

De vannak ilyen pillanatok, mint 
az Oféliában, mint Az ötletben, mint a 
Rondó ban, és ezek lesznek azután a ku
sza történetek centrális pontjai, ahonnan 
előre-hátra belátható az egész, és meg
találjuk a kiutat az önellentmondások és 
látszatok útvesztőjéből.

Puha oltalom, 2013

A levelet Z. asszonynak szerzője min
dent tud, vagy tudni vél, mindenről pon
tos és körülhatárolt véleménye van. A 
történetek hősei sokat tudnak, azt is, 
hogy nem tudnak mindent, ezért vissza- 
húzódóak inkább, nem magabiztosak, s 
azonossági zavaraik miatt is depresszió, 
sűrű hálószövésű depresszió ejti csapdá
ba őket, ami a Z. asszonynak bölcs, me
lankolikus és ironikus leveleit írogató 
éntől teljességgel idegen. Ez a modor ma
radéktalanul meghódított és elbűvölt en
gem is az őrtoronyban, még fiatal voltam 
és tapasztalatlan, azt hittem, minden 
egyszerű, csak el kell indulni egy úton és 
életünk véletlenjei mindég jó irányba ve
zetnek majd, de aztán vége lett minden
nek. A könyvnek is, a katonaságnak is, 
azóta, bizonyos megszorításokkal ugyan, 
de szabad vagyok, már amennyire egy 
kelet-európai egyáltalán szabad lehet. S 
hogy miért nem lehet teljesen az, milyen 
veszélyek nehezíthetik mámoros szabad
ságérzetét, nos, ezekről a „veszélyekről”, 
a ránk leselkedő csapdahelyzetekről és 
kényszerekről sokat elárulnak Brandys 
történetei. Álmomban újra az őrtorony
ban állottam éjszaka, húszévesen, és a 
félhomályban kerestem a sarkcsillagot, 
de felhők takarták az égboltot, villám- 
lőtt, dörgött, nyugtalan lettem, rossz elő
érzetem támadt, s a homokkal beszórt, 
vakítóan világos sávban hirtelen megje
lent egy fogoly. „Stai!” -  üvöltöttem lekap
va vállamról a puskámat. Hogy lőttem-e 
vagy nem, kideríthetetlen, mert megszó
lalt a telefon, s Brandys történetei az én 
életemben folytatódtak tovább... Amikor 
egy, hozzám jelenleg legközelebb álló sze
mélynek elmeséltem az álmom, döbben
ten nézett rám. „Le tudtál volna lőni egy 
embert, még ha álmodban is? Mégsem 
akart neked Krisztus, Vlagyimirben, 
semmit se mondani? Vagy én értettem 
volna félre valamit?”

TARI ISTVÁN 

Világillatban
(Kulcsár Ferenc köszöntése Budán, 
Bálint napján)

„Te vagy a legjobb dolog, Istenem, 
ami történik velem.”

Nyárfák hava köti össze Bácskát 
Bodrogközzel az a bolyhos virágzás 
Felvidékünket Délvidékünkkel 
az a derűs áttetsző havazás 
köti össze -  kavargó égi kép! -  
a vesztesek Délvidékét (mely a 
győztesek Felvidéke) a vesztesek 
Felvidékével (mely a győztesek 
Lentsége, Alvidéke,

Délvidéke)
Kelepelőpoéta félti még e 
kéthazás végzetébe tartó képet?
A győztesek nem írnak verset: 
közpénzt osztogatnak politizálnak 
és a hadizsákmányt szokták fölélni 
lustán kimérten ínyencekké válva.
A költők a vereség anyagának 
legjobb ismerői, nyárfák havának 
megszállott összekötői: nyárfák 
havába égő gyufaszálakat, 
lángok csöpp zászlócskáit hullatok, 
táguló körvonalak égő rajzán 
ártéri erdők pajzán titkait 
fürkésző kisebbségiek, a szélek 
fölragyogó hontalanságát írók 
nyelvükben otthonukat keresők 
„vércsesereg zúgatja a levegőt” 
nyelvünket orgonaként búgatók 
bevert szájakból csurgó anya-szók

Nyárfák hava köti össze Bácskát 
Bodrogközzel: tündöklő puhaság, 
fénypászmák közt remegő buja nász, 
melyben a megtévesztettség fészkelt 
a forradalmasított talpnyalás 
dicsőítette irigyelt hóhérát 
a mellébeszélés kirakatából 
a tisztogatást benépesítő, 
a tömegsírokat eltüntető, 
különutast játszó zűrzavarból 
melyből lenn szabadabbnak látszhattunk 
Nekik még mindig túl sokan vagyunk 
Csak ez a bajunk:

túl sokan vagyunk 
Nyelvünket szeretnék elvenni még 
Körülöttünk országok estek szét 
O, gyűlölettel eltelt emberöltők! 
Báván lenézett emelkedettség! 
Körülöttünk országok estek szét 
Nyárfák havában lépked a költő 
„Ha az ember szóra nyílik, világok 
nyílnak, világillatban beszél” -  írja 
„Nem futhatok mégsem kivirágzó, 
magyarul mosolygó álmaim elől.” 
Éltesse hát őt angyali ének!
Angyali ének, isteni bor éltesse 
Költészetünk felvidéki pincéjének, 
éléstárának, zsoltáros őrzőjét, 
kulcsárját, R. C.-jét! KulcsáR FerenCet!

(2014)
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FERENCZI SZILÁRD

Vér jégkrém
Van az amerikai film és van 

Jarmusch. Előbbi lehet felszínes tömeg
áru vagy mélyebb rétegfilm, futó ka
land vagy örök szerelem, blockbuster 
vagy indie, Spielberg vagy Korine. 
Utóbbi légies, álomszerű, mindenható. 
Szűk légterű, nem sokszereplős, még
is végtelenül értelmezhető. Valahogyan 
személyreszabott, csak neked szól és ki
zárólag akkor, ott. Cselekményt csu
pán nyomokban tartalmaz, s míg az 
agyad filmet lát, valahol a gyomrod tá 
ján utazol. Zsigeri. Lényegét a felszín
ről gyűjti, tudást hozzá a mélyből kap
csol. Stílusában európaibb az összes 
amerikainál, miközben tartalm i ele
meit tekintve amerikaibb nem is lehet
ne. Egyfajta tölcsér, amelybe fent „bele
töltődik” a legtöbb filmes hagyomány, 
mindenféle underground zene, az ame
rikai múlt, a mikrotörténetek szótla
nul vagy mókásan hömpölygő folyama, 
a beatnemzedék nemesebb eszméi és a 
magasfilozófiák, alul pedig kicsöpög az 
összetéveszthetetlen jarmuschi massza. 
Mint gyökereit tisztelő bevándorlósarjat 
és örök hippit természetesen a sokszínű, 
idegenekkel benépesülő világ érdekli, 
különféle életeket és attitűdöket ütköz
te t történeteiben, számos filmes műfaj 
bejáratott kereteit is kissé szétfeszítő, de 
rögtön felismerhető alkotói kézjeggyel. 
Az utazást és felszabadulást, a katar
zis érzetét keltő zenehasználat, a meg
hökkentő építészeti elemek beemelése, 
a néha egzotikummal kevert utcai filo
zófia és a végtelenül egyszerű, minden 
művi hatást kerülő, de még így is mé
lyebb értelmet közvetítő párbeszédek sa
játos légkört teremtenek. Legújabb film
jében a populáris vámpírzsánerre húzza 
rá meghatározó stílusjegyeit, alaposan 
újraalkotva és kiterjesztve az irodalom
ból minden egyéb médiumba beszivárgó 
halhatatlan vérszívók mitológiáját.

Ha tehát halhatatlan, miért is ne le
hetne vámpír rögtön az első emberpár? 
A kiindulópont tehát bibliai, ám ezzel 
Jarmusch korántsem penget vallási hú
rokat, pusztán hermeneutikai könnyíté
sül választ ismerős karaktereket és alap
helyzetet. Ádám a posztapokaliptikus 
képet nyújtó Detroitban elektronikus gi
táron gyászindulókat szerez, és a hatva
nas évekből származó háztartási gépei 
mellé különféle gyártmányú hangsze
reket gyűjt. Éva a marokkói Tangerben 
él, szellemi táplálék gyanánt hatalmas 
könyvgyűjteménnyel. Huzamosabb ide
ig nemigen tudnak egymás nélkül él
ni, így hát Éva egy éjszakai járattal 
Detroitba érkezik, s a cselekmény ja
varészt párbeszédeik szintjén bontako
zik ki. Humánusan és erőszakmentesen 
igyekeznek táplálékhoz jutni, ezért orvo
si laborok véranyagát szerzik be tetemes 
áron, ám a mai, agyonfertőzött világ
ban ez a módszer sem kockázatmentes. 
Jarmusch Ádám „bevásárlásai” kapcsán 
jókora adag humort is kever alkotásá
ba, az irodalom- és filmtörténeti utalá

sok fergetegesek. Éjszakánként beutaz
gatják Detroit lepusztult helyszíneit, és 
mintegy önmaguk porhüvelyének analó
giáját találják meg a Michigan Színház 
eredetileg négyezer férőhelyes, gyönyö
rű  neoreneszánsz, de ma sajnos fedett 
parkolóként működő épületében.

Kettejük mellett még két vámpírt ve
zet fel a történet: a 16. századi drámazse
ni Christopher Marlowe-t, Shakespeare 
ellenlábasát, és az antivámpír rokont, a 
korral járó tapasztalati bölcsesség szik- 
rányi jele nélkül, szertelen kamasz frus
ka gyanánt tébláboló Avát. Ők is, mint 
a legalább már négyszer házasságot kö
tött Ádám és Éva, egymást kiegészítő 
jellemek, habár egy pillanatra sem ta 
lálkoznak.

Jarmusch messze maga mögött hagy
ja legutóbbi alkotása, Az irányítás hatá
rai csendes és igencsak érdektelen uta
zását, a Hervadó virágok, az Éjszaka a 
Földön és más filmjeiben vizsgált kis- 
emberi konfliktusait, a Törvénytől sújt
va és a Florida, a paradicsom egzisz
tenciális határhelyzeteit, és ismét egy 
sok regiszterben értelmezhető alkotás
ban újít, amilyen a Halott ember és a

Szellemkutya volt a maga idejében. A fel
színen és alatta lüktető állandó kettős
ségek ábrázolásához remek színészi tel
jesítményt hoz ki mind a hollófeketén 
pesszimista Tom Hiddlestonból, mind a 
jégfehéren virító Tilda Swintonból, az 
agg John Hurt rövid jutalomjátéka pe
dig hab a tortán. Szövegkönyve mind 
filológiai szempontból, mind a tárgyi 
tudást tekintve meghökkentő, az ab
szurdig használt latin kifejezések és tu 
dománytörténeti apróságok külön költői 
mázzal vonják be és kölcsönöznek már- 
már fantasyszerű szürrealitást a hősök 
számára voltaképpen banális társalko- 
dásnak. Saját zenéje súlyosan és feketén 
gomolyog elő majdhogynem a középkor
ból, rémálomszerű, de az a fajta rém
álom, amelyből a gótikus zenei stíluson 
edzett nézői elmék nem is igen kérnek 
ébresztést.

FI9j;m {m O íj(RÁ‘J
Ádám és Éva az egyik jelenetben sak

kozik. A detroiti lakás posztmodern 
káosza közepén, könyvek és hangsze
rek között, többszáz esztendős házikö
penyben, rokokó karosszékben, pálcára 
fagyasztott nullás csoportú vért szopo
gatva. Jarmusch teremtette őket ide, 
életműve összes toposzából gyúrta eze
ket az emberi természettől idegen és 
benne mégis tősgyökeres, kiirthatat- 
lan antilényeket, önmaga -  azaz művé
szete — képére és hasonlatosságára. Az 
őscsendből fakadnak, így hát állandó
an zenére vágynak, és mivel a szótlan
ságban születtek s a szóval együtt fej
lődtek, minden nyelven gondolatsebesen 
olvasnak. Sápadtak, gyönyörűek, bohé
mek, arisztokraták. A férfi alkot és sze
rel, gyűjt és harcol, praktikus, de kissé 
önpusztító jellem, a nő határtalan  me
móriával és látnoki erővel megáldott 
szellemi lény. Semmi keresnivalójuk a 
divatban, és mégis, minden divat szül

te hagyomány gyermekei ők. Egyfajta 
összkulturális ereklyék, és éppen emi
att minden pórusukkal érzik a jövőt. 
Ketten együtt tökéletesek, harmóniát 
alkotnak a jelenben. Nem voltak, van
nak és lesznek, hanem abszolút értelem
ben léteznek, emlékeikből áll össze ma
ga a történelem, habitusuk historizáló 
és anakronisztikus, kritikus helyzetben 
rögtön szaporodni vágynak. Ók maguk 
az emberiség.

Only Lovers L e ft Alive, színes 
amerikai-brit-német-francia-ciprusi 
film, 123 perc, 2013. R endező és fo rga
tókönyvíró: Jim Jarmusch. O peratőr: 
Yorick Le Saux. Vágó: Affonso 
Gongalves. Zene: Jozef van Wissem. 
Szereplők: Tom Hiddleston, Tilda 
Swinton, John Hurt, Mia Wasikowska, 
Anton Yelchin, Jeffrey Wright.
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B álh iány
Szép és tiszteletreméltó vállalkozás, hogy 

a Kolozsvári Állami M agyar Színház m ű
sorra tűzte  Miroslav Krleza, az egyik leg
ismertebb horvát író, Léda című drám á
ját, hiszen a szerző a huszadik század 
irodalm ának jeles alakja, ráadásul Ady 
verseit is kedvelte, szívesen üldögélt pes
ti kávéházakban -  ennyi ta lán  m ár ön
m agában is elég lenne ahhoz, hogy bá r
mely m agyar tá rsu la t felvegye a darabot 
repertoárjára. És jó előadás is lehetne be
lőle, ahhoz azonban rendezői elképzelésre 
is szükség volna.

Adott egy dekadens, romlott erkölcsű 
világ, amelyben van helye a művészet
nek is, de mégsem a művészeten lenne a 
hangsúly, hanem  a bálon, az élvezeteken, 
a pénzszerzésen, a kábulaton, a kábító
szereken. A ktuális lehetne ez az előadás. 
A fenti jelenségek napjainkban is m egta
lálhatóak, az előadásból azonban véglete
sen hiányzik a m iértre adott válasz. A né
ző nem tudja, m iért is m utatják  fel neki e 
dekadenciát. Azért, hogy elszórakozzon a 
néha ak á r kom ikusnak is nevezhető jele
neteken? Vagy azért, hogy szembesüljön a 
korunkban és az előadásban is megjelenő 
komoly gondokkal, amelyeket az értékek 
devalválódása, elértéktelenedése jelent?

Robert Raponja nem először rendez a 
Kolozsvári Állami M agyar Színházban. 
A Borisz Davidovics síremléke, és a Dundo 
Maroje u tán  ak ár régi ism erősként is üd
vözölhetnénk, aki elism ert színházi em
ber, többek között M agyarországon is 
rendezett már, Erdélyben a nagyszebe
ni Radu Stanca Színházban is, miközben 
az Eszéki Színművészeti Akadémia dé
kán-helyettese, egyszóval olyan színhá
zi személyiség, akitől elvárhatnánk, hogy 
olyan előadást m utasson fel a közönség
nek, ami több m int komédiázás, olyan elő
adást, amelynek tétje van.

Ehelyett valam i egészen m ásban része
sülünk. M ert komédia ez a darab, de fe
ketébb színekben is játszódhatna; tá rsa 
dalom kritika is lehetne, de m egm arad a 
helyzetjelentés szintjén; a dekadenciáról 
szól, de nem ju t tú l a helyzet, a  romló vi
lág felszínének bem utatásán.

Nagyszínpadi térben játszódik, sőt ki is 
tágítja  a já ték teret a nézőtér jobb és bal
oldalán elhelyezkedő kifutókkal, karza
ton elhelyezett zenekarral, de ettől még 
nem erősödik meg a nézők és a színészek 
közötti kapcsolat, megjelenik a nyíltszini 
meztelenség, a nemi ak tus sem m arad 
el, de m it kezdjünk vele? A rendező és el
sősorban a színészek becsületére legyen 
mondva, a jelenetek nem hajlanak  át por
nográfiába, mégis hiányzik belőlük a  kel
lő mélység, amelyet éppen a (helyzet-) 
komikum mögött meglapuló komorság 
hozhatna létre. L átunk  éjszakai pillan
gókat, hallgathatjuk  az élő zenét, lá tha
tu n k  egy újgazdag világot, amely m ulat
ni akar, de nem áll össze egységes kép, 
nem tudjuk, m iért is van az előadás. Ami 
szólhatna az ártatlanságról, az á rta tla n 
ság elvesztéséről, a bűnről, a családok, az 
emberi kapcsolatok szétzilálódásáról, de 
nem. Mindezekről csak beszél, csak tá rsa 
log; a nézőnek pedig, különösen, ha  a mi

nőségi produkciók sorával elkényeztetett 
kolozsvári nézőről van szó, illik többet ad
ni ennél. A m ás előadásokban emelt szin
ten  teljesítő színművészek itt nem igazán 
talá lják  a hangot. Ha sikerül is emlékeze
tes p illanatokat szerezni egy-egy jelenet
ben, m int H atházi A ndrásnak (Klanfar), 
aki édesanyja tem etésére sietve vad „za- 
bálásba” kezd, majd vidékies beszédmód
ra  és hangsúlyozásra váltva m utatja meg 
az ú ri külső a la tt lakozó paraszti stílust, 
a cselédlány, Fanny (Csutak Réka) kiok
ta tá sa  közepette.

Talán ez, a hangsúlyok váltogatása, 
sokkal árnyaltabbá tehette  volna az elő
adás egészét is, amelynek egy m ásik mi
nőségi csúcspontja Bogdán Zsolt (Aurel, 
a „nagy” festő) és Szűcs E rvin (Lovag 
Oliver Urban, a levitézlett airsztokrata) 
duettje; a beszélgetés a felszarvazott férj 
és a feleség szeretője között, m ert a hang
súlyokban ott viliódzik a titok felfedésé
nek lehetősége, a veszély, hogy a m indig 
alkalm atlan  igazság végül a felszínre tör. 
A felszínre, am i egyébként uralja  az elő
adást. Az előadást, am it nem látn i lett 
volna jobb. M ert a tá rsu la t legjobbjai sem 
igazán talá lják  helyüket e produkció
ban, még ha fel is villan, hogy többre ké
pesek, az előadás egészét nem vihetik el 
a hátukon. Kibírják, ahogy a néző is ki
bírja, de Kató Emőke (Klara), vagy Szűcs

Ervin, két egyre jobb alakításokat nyújtó, 
de mégiscsak a pálya első harm adát járó 
színész, például nem. Ami a közönség szá
m ára nem jó, de ifjabb színészek szám ára 
egyenesen káros.

Nem születik pergő ritm usú, érzelmek
től túlfű tött, érzékiségtől párálló, ka rne
váli komédia, de nem lesz belőle fekete 
humorú, a felszínt és a mögötte rejlő ko
mor mélységeket egyszerre ábrázoló elő
adás sem.

Lehetett volna ez az előadás önfeledt 
karneváli forgatag, könnyed komédiázás 
(a komorabb hangvételű produkciók mel
lett helye van ennek is), az álarcok mögöt
ti semmi felm utatása, egy olyan világé, 
ahol senki sem tudja m egm utatni igazi 
önmagát, vagy egyszerűen csak képtelen 
a kiteljesedésre; a nagyvilági sekélyessé

TJdLm'RILM
get is elénk tá rh a tta  volna, vagy azt, hogy 
„ami van, széthull darabokra”, hogy „min
den egész eltörött” -  de nem.

Kocsiút ez az éjszakában, de a rendező 
nem jelzi az ú tirányt, pedig m ár az is so
ka t jav ítana a produkción, ha egyértelm ű
vé válna: a semmi zajlik a szemünk előtt, 
az értelmetlenség. Pedig, ha  karnevá
li köntösben jelenik is meg, ez a történet 
mégiscsak egy korszak, egy világ végéről 
szól, egy im m áron működésképtelen, haj
dani ú ri gesztusaiba kapaszkodó világ vé
géről. Ahol a festmények csak méreteik
ben nagyok, ahol az értéktelen alkotások 
csak anyagi haszon reményében értéke
lődnek fel.

Miközben ott lapul az előadásban a 
mélység lehetősége. Az éjszakai pillan
gók, vagy a lovag árnyai, a festők csapa
ta , olyan mellékszereplő-csoportok, am e
lyek árnyalhatnák  a történetet, komor 
tükörképei lehetnének a főbb szereplők
nek. A tulajdonképpen am atőr festő má- 
zolmányáról a valóságba is átkerülő majd 
szétguruló m űanyag narancsok momen
tum a például átbillenthetné, átértelm ez
hetné az előadás egészét.

Felnevetünk néha, mégiscsak komédiát 
látunk , de nem dob fel, nem gondolkodtat 
el, csak a reményt ébresztgeti, hogy ilyen 
rendezést a sétatéri színpadon egyham ar 
nem láthatunk.

KARÁCSONYI ZSOLT
K o lo z sv á r i Á lla m i M a g y a r  S z ín h á z .

M iroslav Krleza: Léda. S z e re p lő k : Szűcs Ervin, 
H atházi András, Györgyjakab Enikő, Bogdán Zsolt, 
Kató Emó'ke, Orbán A ttila , C sutak Réka, Vindis 
Andrea, Salan^á Vasile, Horváth Zoltán; valam int: 
Varga Csilla, Kántor M elinda, Sigm ond Rita, Bállá  
Szabolcs, Bodolai B alázs, Fogarasi Alpár. Z en ek a r:  
Jazzybirds. R en d ező : Robert Raponja, d r a m a 
tu rg: V isky András, d ís z le t -  é s  je llm e z te r v e z ő :  
Carm encita Brojboiu, s z ín p a d i m o zg á s: Sinkó 
Ferenc, z en e sz e r z ő :  M assim o Brajkovic, a  r e n d e 
z ő  m u n k a tá r sa :  Molnár Róbert, ü g y e lő : K erezsy 
Imola.
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g á l  An d r e a

A kecegányfióka, az IFET-ló 
és egyéb állatfajták
Egy újabb bestiárium  jelent meg, 

ezúttal György A ttila tollából, amely 
a székelyek képzeletbeli á lla ta it sorol
ja. A kortárs im aginárius p illanatké
pe ez, amely káromkodásokban, nem 
hagyományos szólásokban, tájnyelv
ben és szlengben élő bestiákat m utat 
be.

Lássuk csak, miféle lények vagy 
inkább teremtmények, képződmé
nyek szerepelnek a könyvben? Csupa 
olyan, am it a kötet utolsó szócik
kével jól lehetne jellemezni: csu
pa miacsemeristennyila. Kankós bé
ka, pártiánimál, rézfánfütyörgő... De 
ha m ár bestiárium , alkossunk k a te 
góriákat (a na rrá to r által oly eluta
sított filoszok módjára). Egyes: szé
kely és csángó tájnyelvben létező 
káromkodások entitásai, amelyek
ről senki sem tudja, pontosan micso
dák, de tény, hogy (a nyelvben) létező 
csodák: rézf@szú bagoly, jegesmedve, 
rézfánfütyörgő, rekegő, kankós béka, 
banka, nádi bika, fába szorult féreg, 
kecegányfióka, miacsemer istennyila. 
A ztán székelyföldének mondott) em
bertípusok: szeszmacska, jégcsürke, ré
szeges disznyó, torkosborz, picipanka, 
pártiánimál, nagyorrú bolha, albán 
szamár, székely mintaférj, székely fe
hérnép, edzett görény. Az eddig fel
sorolt kifejezések többsége állatnév 
vagy a rra  vezethető vissza. A h a r
m adik kategóriában pedig szó szo
ros értelm ében vett állatok szerepel
nek -  igaz, ők csak hárm an  vannak: 
székely szekér után futó, medve, IFET- 
ló. Ez utóbbinál el kell mosolyodnom, 
m ert egyáltalán nem ism ertem  ezt a 
kifejezést — m int kiderült, azokra a 
kiszolgált pacikra vonatkozik, akiket 
megvásárol a Fakitermelő- és Szállító 
Vállalat, keserves rönkvonszolás cél
jából. Leginkább mégis a „nem ad
nám  egy IFET-lóér t ” szólásban él.

Ilyenszerű m agyarázatokat fűz a 
György A ttila kötete az elemzett k i
fejezésekhez, kicsit etimologizál- 
va, kicsit nyelvi poénokra építve, k i
csit ku ltú rk ritika i megjegyzéseket 
fűzve — hogy mihez? Természetesen 
a székelységhez, am int azt a szerző
től m ár megszokhattuk. A bestiárium  
ilyen értelem ben íródik a kortárs szé
kely kultúrkört humorosan és értően 
megidéző könyvek sorába, amelynek 
reprezentatív darabjai S ántha A ttila 
Székely szótárai, valam int Laji bája  és 
Dani bája. Ugyanakkor tem atikus és 
nyelvi já rta sság a  révén tud távol m a
radni attól a székelykedéstől, amely 
inkább kínos, m int szórakoztató -

amilyen H aklik Norbert Big székely 
só című regénye.

A bestiárium  így azokhoz a kívül
állókhoz is szól, ak ik  kíváncsiak a je 
lenkori székely k u ltú rá ra  (amely jó 
távol esik a Tamási- Nyirő-vonaltól), 
valam int a beavatottakhoz is, akik 
a na rrá to rra l közös tudás mentén 
fogják a könyvet olvasni. Ez utób
bi a siculus siculus sapiensis, akiről 
a szerző sajnos nem közölt különálló 
írá s t a kötetben, csak u ta lt rá, példá
ul a szeszmacska kapcsán. A cinkos
ságot a közös tudás m ellett az elha
tárolódás terem ti meg — hogy kitől? 
Természetesen a rom án kultúrátó l és 
emberektől (az egyszerűség kedvéért 
legyen most: románoktól), a tápos ku l
túrátó l és emberektől (az egyszerűség 
kedvéért...), valam int á lta lában  „a 
nem szeklerikus látogatóktól”. Amint 
fentebb em lítettem , a na rrá to r á ltal 
a kötet élvezetéből előre kirekesztett 
entitás még a filosz, a néprajzos, az 
irodalom kritikus. Valamint bárki, aki 
a „művelt” jelzővel illethető. Máskor 
berzenkednék az elhatárolósdi ellen, 
de ennek a könyvnek az esetében ta 
láló és já tékként megmutatkozó az 
ilyen jellegű ironizálás. Úgy tetszik 
nekem, hogy György A ttila utolérte 
m agát, vagyis funkciója szerint kezd
te használni az egyik tipikus eljárást, 
amely eddigi könyveit is jellemezte. 
Ez főként annak  köszönhető, hogy 
m ár az első írásban  önkritikával szól 
-  amely lehet, hogy eddigi szövege
iben is jelen volt, de nem ilyen m ér
tékben: „a rézf@szú bagoly két dolgot 
tud, de azt nagyon: az egyik: süldő 
gyermekeket ijesztgetni, a másik: bo
lond írók képzeletét foglalkoztatni” (5.
o.). Ugyanakkor jót tesz a könyvnek, 
hogy a székelységet is relativizálni 
tudja, például a kifejezések ha tárlé 
tének hangsúlyozása által: „a reke
gő csak és kizárólag a Gyimesekben 
él, ott, ahol a m agyar székely, de szé
kelynek csángó, csángónak pedig m a
gyar, de ebbe m ár sok társadalom ku
tató  belebolondult” (20. o.). Amellett, 
hogy a kultúrkörök egym ásra tevő- 
dését hordozza a könyv, és belső rá 
lá tá st tud  nyújtani erre a jelenségre, 
a nyelv palimpszesztjellegét is folya
m atosan megidézi: „A székelyeknél a 
féreg nyilvánvalóan valam i egérféle” 
(70. o.), „a közönséges medvetalp egy 
növény, am it Heracleum sphondylum 
néven ism ernek a botanikában já rta s  
szerencsétlenek, és mégis, milyen ál
la t lehetne az, amelyiknek a talpa nö
vény?” (8. o.)

A fentihez hasonló, önm aguk gör
be tükrekén t kidolgozott elméleti fej
tegetések m ellett a könyv „tudomá
nyos” jellegét a la tin  megnevezések 
terem tik meg. Aki csak annyira ért 
latinul, m int én, vagyis a zérus felé 
ta rtó  szinten, nem tudhatja  m egálla
pítani, hogy van-e nyelvi humor a la
tin  megfogalmazásokban. M aradjunk 
annyiban, hogy rom án nyelvi ism ere
teim tréfásnak  m utatják ezeket is: a 
medve, ami nem játék  latinul Ursus 
ursus nonludens, a székely szekérután
futó  tudományos neve Canis carrus 
postcursor, a rekegőé pedig Mugio 
terribilis ghymesensis. Az m ár v ita t
ható szerkesztői döntés, hogy a ta r 
talom ban csak ezek a latin  nevek 
szerepelnek, így nehezebben vissza
kereshető egy-egy írás.

Az írások ugyanúgy kezdődnek: „Ne 
tudd meg, mi az”, egy-két variációval 
-  ami, a bestiárium  m űfaját tek in t
ve ugyancsak ironikus felütés, de azt 
is jelzi, hogy a tudás ezeknek az im a
ginárius képződményeknek az ese
tében viszonylagosan hatékony esz
köz. „A jegesmedve minden rendes 
erdélyi m agyar ember agyának ottho
nos lakója” (8. o.), mondja a narrátor, 
és mi nyilvánvalóan az ő gondolati ké
pével szem besülünk a bestiárium  ol
dalain. A megidézett lények azonban 
kétségen kívül léteznek, és ilyen mó
don egybegyűjtve igen szórakoztató 
társasággá állnak  össze. Ezt erősítik 
Könczey Elemér rajzai és borítója is, 
amelyek a könyvet kim ondottan neve
tő olvasásra ajánlják, teljes joggal.

G yörgy  A ttila : B estiá r iu m  Si- 
culorum . S é ta té r  K u ltu rá lis  E g y e 
sü le t , K olozsvár, 2013.
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„mi EGY-nek ö sszeá llt” „Ha egyá lta lán  van  ilyen...”
Dobozi Eszter: Kötés. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2013.

Dobozi Eszter tevékenysége 
az irodalomhoz több szálon is 
kapcsolódik, hiszen a több mint 
három évtizede rendszeresen 
publikáló költőnő egyben közép
iskolai tanár, folyóirat-szerkesz
tő', több kitüntetés birtokosa. 
Regényei és szociográfiai mun
kái is jelentek meg. Legutóbbi, 
hatodik verseskönyve, a Kötés, 
hasonlóan sokrétű érdeklődés 
jegyeit viseli magán.

Már a cím is többirányú ér
telmezési lehetőségeket enged 
meg: a kötet változatos hely
zetek, megszólalásmódok, esz
tétikai minőségek, formák, 
magukban álló darabok és cik
lusok kapcsolása, melyek így 
„EGY-nek állnak össze”, ahogy 
,,[a] Rész/ a Fővel újfent együtt 
cimborái” az egész gyűjtemény
nek címét kölcsönző szövegben. 
Ami ezeket a hol szerves, hol 
szervetlenebb, nyelvből és ha
gyományból felépülő vagy gé
nek hús-vér útján létrejövő kö
téseket kiépíti, az a „mondani, 
mondani, mondani” parancsá
nak „kérlelhetetlen kénysze
re”, „belső ösztöke, robbanás”. 
Ennek nyomán lesz mindenből 
vers -  legyen ez a minden mus
kátlik látványa a garázsban, 
egy festmény (ekphraszisz szü
letik Dali, Egry József, vagy 
Ferenczy Károly képeire), csak 
sejtetett, de megszenvedett 
háttértragédia, intenzív vagy 
elmaradó istenélmény, an
gyaljárás, régi fotó. Igen gya
koriak a meghajlás gesztusai 
„örök mester, teelőtted”: termé
keny intertextuális viszonyok 
fűzik a gyűjtemény darabja
it a magyar költészeti tradíció

‘JÜLSZÖV'EQ

Dobozi Eszter

KÖT ÉS

különböző korszakaihoz, így 
Berzsenyihez és Csokonaihoz, 
Adyhoz, József Attilához vagy 
Lázár Ervinhez.

Ez a tematikai gazdagság 
az én helyzeteinek és a versfor
máknak, a nyelvi regiszterek
nek is változatos lehetősége
ihez társul. így szól a beszélő 
hol zsoltárosként, közösségé
nek „szőttesébe szálnak szövő- 
dötten”, hol egyéni tartalmak 
kifejezőjeként, hol a „belső is
meretlenek” útvesztőjében sa
ját magát keresve — szonett
ben, eclogában, rondóban, 
pantun-láncban. Nyelvei tá
volról érkeznek, vagy egészen 
közelről érintenek: az út a 
„jonhomtól” az „5ölés-6tolásig” 
a kötetvilágban meglepően rö
vid, és egyéni szóalkotásokkal 
szegélyezett.

Természetes, hogy Dobozi 
Eszter Kötés című verseskönyv
ének nem mindenik, „holmi ve
nyigedarabbal/ homokba kar
colt” üzenete ér egyformán 
intenzíven „célt”. Egy-egy dina
mikus passzusával, sosem látott 
képével azonban a maga helyén 
biztosan mindenkit megköt.

Gabriel Liiceanu: A hazugságról. Orpheusz Kiadó,
Budapest, 2013.

„Hazudni emberi” -  a nyelv
re vonatkozó reflexióval indítja a 
„lingvisztikái csalást” in corpore, 
azaz kollektív értelmében tárgyaló 
tanulmányát Gabriel Liiceanu. A 
leginkább filozófusként és íróként 
ismert, de a román közéletben is 
aktív szerepet játszó szerző A ha
zugságról szóló könyve magyarul 
egy budapesti kiadó, az Orpheusz 
gondozásában jelent meg, 2013- 
ban. Ez mégsem meglepő, noha 
az európai kulturális térre általá
nosan vonatkozó első részét egy, a 
Románia sajátos helyzetét elem
ző esettanulmány követi. Hiszen 
a „szavak lezüllesztése” egyetemes 
jelenség — bizonyítja a könyv.

A szöveg a „szellemi tulajdon
tól való megfosztásként” felfogott 
hazugság útját keresi a történe
lemben, azaz az ártatlanság el
vesztésének az emberi együttélés 
szintjén zajló izgalmas folyama
tát dokumentálja három, klasz- 
szikusnak számító művel. Az el
ső kettő, melyekből a függelékben 
gondolatmenetébe vágó részlete
ket is közöl, a görög kultúra hori
zontjában a Kr. e. az V. században 
végbement változást regisztrál
ja, a tudat szintjére emelve mind
azt, ami a kor gyakorlatában már 
működött: a „jó ügy” eszköze
ként elfogadott rosszat, becsapást. 
Szophoklész Philoktétész és Platón 
A kisebb Hippiasz című drámája, 
illetve dialógusa a Liiceanu által 
„másodfokú/modern erkölcsnek” 
nevezett, máig érvényes politikai 
morál létrejöttét és legitimáció
ját jelzi. A széles perspektívájú ta
nulmány a fentieket Machiavelli 
1513-as A fejedelem című művé
vel lépteti releváns dialógusba, 
megmutatva, hogyan kerül a ha
zugság programszerűen a közjó 
mint transzcendentált tájékozódá
si pont viszonylatába, miután a re

A hazugságról

neszánsz politikai gondolkodása 
az etikai-metafizikai és teológiai 
„terhektől” is megszabadult.

A legérdekesebb, záró fejezet 
Románia elfogulatlan, éles ko/ór- 
képe. A szerző túlnyomórészt tár
gyilagos, helyenként ironizáló, vég
ső következtétését tekintve pedig 
egyenesen groteszkbe hajló analí
zise igazi démonnak, iszonyúnak 
és otthontalannak az „ellopott for
radalmat”, 1990 megszakított ka
tarzisát nevezi, miután igen pon
tosan nyomon követte a hazugság 
torzuló metamorfózisait a 20. szá
zad politikai rendszereinek kons
tellációiban. A diagnózis: „utol
só fázisába jutott korrupció”; a 
Csupasz -  avagy az érettségi téte
lekben a „szükséges rosszat” meg
testesítő Span -  jegyébe fordult or
szág.

A Karácsonyi Zsolt igényes for
dításában, pontos jegyzeteivel ol
vasható tanulmány a filozófiában 
járatlanok számára is könnyen 
érthető. Záró(nyitó) kérdése an
nál súlyosabb: mikorra érik meg a 
„nép”, hogy elérkezzen Machiavelli 
virtuoso polgára, aki végre ren
det teremt -  „ha egyáltalán van 
ilyen”?

MOLNÁR ZSÓFIA

‘KP'D'EX-
[...] Szinte immár sajtótörténeti közhely -  már ha van ilyen, 

amikor Magyarországon a sajtótörténet maga is eltűnó'ben -, hogy 
Ilia Mihály korszakos újítása a lapnál a határon túli magyar és a 
szomszédos népek szerzőinek közlése volt. A hivatalos magyaror
szági irodalomba beemelt szerzők névsora ismét csak hosszú len
ne — erdélyi, vajdasági, felvidéki szerzők sokasága —, ugyanakkor, 
ha közölni nem is lehetett őket, a nyugati emigráció képviselőivel 
is tartotta a kapcsolatot. Ahogy ő mondja: „A Tiszatáj szerkesztése 
mindig szeretett bíbelődni a szerzőinek írásaival, bár a személyes
ség és figyelem nem nyilvánulhatott meg a mindennapi találkozá
sokban, kávéházi beszélgetésekben, de a levelezést olyan szinten 
űzte a szerkesztőség, hogy a magyar irodalmi életet behálózta ve
le, naprakészen tudott a szerzőkről, munkájukról, megkönnyítet
te a maga számára a kéziratkérést.” Kiterjedt levelezésének rész
leteit és hírét ismerve sejthető, Ilia Mihály itt elsősorban magáról 
beszél.

A közlésen túl Ilia informált is, hiszen — ahogy Lengyel András 
írta róla — „mint belső ember viszonylag szabadon írhatott a lapba, 
s ez lehetővé tette számára, hogy figyelemmel kísérje a magyar

szellemi életnek a számára fontos fejleményeit, s ezekről rendre 
hírt is adjon. [...] Ugyanakkor, szinte észrevétlenül, bevont a ma
gyarországi kulturális érdeklődésbe egy sor olyan írást, művet, je
lenséget, aki s ami a hivatalos nyilvánosságban addig nem volt, 
vagy nem súlya szerint volt jelen. E munkáját nem hosszú, részle
tező tanulmányokban végezte, hanem többnyire rövid, informatív 
kiscikkekben, ismertetőkben”, szemléző írásokban. Szemlézte pél
dául a határon túl megjelent irodalmi lapokat -  a legtöbb magyar- 
országi olvasóban ekkor tudatosult, hogy egyáltalán léteznek ilye
nek. [...]

[...] Ilia Mihály óvatos forradalmár volt, de még ez is sok volt a 
rendszernek: 1974 decemberében a tudta nélkül vették ki a lapból 
Balogh Edgár egyik cikkét, emiatt a főszerkesztő lemondott. És 
bár formálisan csak bő két évig volt a lap élén, a lapot még mind 
a mai napig vele azonosítják. Ha a Tiszatájnak „legendája” van, ő 
az. [...]

BÍRÓ-BALOGH TAMÁS: Pár szó a Tiszatájról és Ilia 
Mihályról. MAGYAR NAPLÓ. XXVI. évfolyam, 2014. feb
ruár.
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reKREACIO
Csíky Szabó S. Á gnes k iá llítá sa
„A művészet, titokban és mélyen, a művész lelkében, 

semmi egyéb, mint a játékösztön egyik megnyilvánulása.”
(Márai Sándor)

Anyag, forma, formálás, formabontás, szín, gondolat, 
tartalom, szürrealitás, fantázia, univerzum(ok), ősállapot, 
éter, elemek, teremtés, újjáteremtés, élet, halál, idő', elmú
lás, metamorfózis, vegetáció, hibrid, táj, belső táj, nagyítás, 
szent, profán, hagyomány, újítás, tükör, (ön)reflexió, múlt, 
pillanat, játék, komolyság, korlátok, szabadság, élmény, 
találkozás, utazás, időutazás, káosz, harmónia, rend, meg
nyugvás, kontinuitás... és sorolhatnám tovább a kiállító
térbe való belépésemkor fejemben cikázó fogalmakat.

A nézőt nem csupán szín- és formakavalkád, hanem 
érzések és benyomások tömkelegé fogadja. A textil mint 
hordozófelület kilép önnön síkszerűségéből és három- 
dimenziós, testetöltött gondolattá válik. Hisz, éppen ezt 
akarja bizonyítani készítőjük, Csíky Szabó S. Ágnes. 
Véleménye szerint a textilművészeti alkotások legfőbb 
célja — akárcsak más képzőművészeti ág esetén — nem a 
dekorativizmus, hanem érzések és gondolatok továbbí
tása. Tény az, hogy e művészeti ág a mai napig köztes 
helyzetétől szenved: ipar- és képzőművészet között lebeg. 
Elismerése koronként változik. Hol divatba jön, és galé
riák, múzeumok, komoly gyűjtők vadásznak a legértéke
sebb darabokra, hol pedig háttérbe kerül, és művelői ne
héz életkörülmények között várják a szebb napokat. Ám 
a műfaj eközben él, és köszöni, jól van. Az ötvenes évek 
óta a kortárs képzőművészeti kiállításokon is egyre in
kább jelen van a textilművészet. Folyamatosan születnek 
értékes, maradandó alkotások -  amint ezt Csíky Szabó S. 
Ágnes a kolozsvári Korunk Stúdiógalériában február vé
gén megnyílt Megközelítések című tárlatán is láthattuk.

A művész 1953-ban született Marosvásárhelyen. 
Tanulmányait a „Ion Andreescu” Képzőművészeti 
Főiskolán végezte. Tagja a Romániai Képzőművészek 
Szövetségének, a Barabás Miklós Céhnek, illetve a 
MAMŰ-nek1. 1993-tól a Marosvásárhelyi Művészeti 
Líceum elhivatott tanára, aki már számos művészge
nerációt indított útnak. 1976 óta szerepel csoportos tá r
latokon, 2005-től pedig egyéni kiállításait is láthattuk 
Románia- és Európa-szerte. Munkáit több ízben is dí
jazták: ötször elnyerte a Marosvásárhelyen évente meg
rendezett Ariadne Textilművészeti Szalon közönségdíját, 
2006-ban pedig a kolozsvári Embroidery triennálé meg
osztott II. díjában részesült.

De mi jellemzi munkásságát? Könnyed játékos forma, 
komoly tartalom. S e játszi könnyedség ellenére, mely 
úgy a megformálásban, mint a címadásban megmutat
kozik, Csíky Szabó S. Ágnes munkái a Lét elviselhetet
len könnyűségét mintázzák meg. Az idő, az élet és elmú
lás, a változás és megmaradás kérdéseire refektálnak, 
de mindezt nagy dinamizmussal és játékossággal. Az 
anyag semlegességét az invenció és kreativitás hatja 
át, mely képes életet lehelni a gyapjúszálba, bársonyba, 
csipkébe vagy akár a zsákvászonba.

A játékban feloldódó individuum képe az alkotásban, 
mint gyermeki játékban, önazonosságát ideiglenesen 
feladó és identitását ismét felépítő szubjektumként válik 
értelmezhetővé, miközben a művészi tevékenység erede
tére ad lehetséges magyarázatot. A művésziben való fel
oldódás azonban aktív cselekvés, amikor az esztétikai 
tapasztalatba bevonódott szubjektum maga is értelme
zői pozíciót tölt be. Újraalkotás ez, reKreáció.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
1U ta lá s  e r re  pl. A z  id ő  (M A )M űfoga  c. a lk o tá s a , m ely n ek  k e re te  egy 

g y e re k  m a g a s sá g á n a k  bejelölt növekedési s k á lá já t  idézi 1978-tól 2013-ig, 
több  m érfö ld k ő  m egjelölésével.

A Bartók-hegedűduók -  
és forrásaik (újraalkotása)
Azon a pár négyzetmilliméte

ren, ahol lószőr és húr összeér, 
azon a néhány tíz négyzetcen
timéteren, ahol a fogólap és az 
ujjak között a zenészi világtá
gasság dallamot szabadít fel az 
írott kottából, abban a néhány 
száz köbméterben, ahol a fizikai 
akusztika, a hangok és felhang
ok rendszere teremtett élettel 
telítődik, végletes és elkerülhe
tetlen a muzsikus felelősségének 
magánya. A belőle kiképzett 
hang elszakad tőle, megmásít- 
hatatlanul köztulajdon lesz — 
amiről (és az ahogyanról) végső 
soron egyedül ő tehet.

Abban a viszonyban, amely
ben a kamarazenélés minimuma 
— vagyis a duó — két, csupán két 
zenész magányos felelősségéből 
zenekari közösséget konstituál, 
az aritmetika hasznavehetetlen
nek bizonyul. A szólam egyedül- 
sége és az összejátszó, együtt 
lélegző (!) szólamok totalitá
sa nem az egy a kettőhöz arány 
szerint alakul képletté. Bartók 
hegedűkettősei — mint esély — és 
az új lemezen felhangzó Márkos- 
Béres, illetve Márkos-Rónai du
ók -  mint megvalósulás -  ennek 
a számtani lehetetlenségnek el
sőrangú szemléltétől.

Két kiváló hegedűművész ba
rátsága, együtt rezonáló gon
dolatvilága és egymás zenei 
univerzumának meghosszabbí
tása: ez Márkos Albert és Béres 
Melinda titka.

Két kiváló hegedűművész köl
csönös tisztelete és készségesen 
önfelajánló, kollegiális, feddhe
tetlen együttzenélése: ez Márkos 
Albert és Rónai Ádám titka.

Mások az alkatok, tehát má
sok a párviszonyok is. így nyil
ván sajátosak lesznek a Bartók- 
duók interpretációs arcai. Ha a 
Márkos-Rónaiban a szakmai tö
kéllyel megoldott, magától érte
tődő könnyedség emlékezetes, a 
Márkos-Béresben leginkább a 
mélyérleltség, a határtalanságot 
próbálgató kifejezés tűnik meg
határozó jegynek.

Oktatási célra, zenemű-ki
adási fegyvertényként, a so
rozatteljesség és az eredetma
gyarázat albumaként egyaránt 
kiváló a Donát 160 Egyesület 
új és egyben első CD-je. Amire 
semmiképp nem alkalmas: na
pi cselekvésünk mellett/mögött 
a lejátszón mintegy másodlago
san brünnyögő háttérzenének. 
A hegedűduók jelentéstelítettsé
gének és a CD szerkezetének -  a 
hegedűdarabok és Bárdos Réka 
népdalénekelése, illetve archív 
fonográf-felvételek alternációjá- 
nak — következményeként csak

primér és koncentráló figye
lem-befektetés árán lesz „tétje”. 
A zeneértelmező számára talán 
nem is tisztázható megnyugtató 
módon, mennyiben tekinthetők 
népdalfeldolgozásoknak Bartók 
duói és (esetleg) mennyiben ön
törvényűén szabad továbbgon
dolásoknak... Vajon nem lehet 
az, hogy a bartóki zseni mintegy 
nyersanyagként, ürügyként vet
te fel ezeket a magyar, szlovák, 
rutén, román folklór-darabokat, 
hogy zenei posztulátumainak 
testet, szövetet, anyagot kreál
jon belőlük?...

Bartók hegedűduóit hangle
mezen tíz-húszévente kiadják. 
De most először találkozunk 
olyan koronggal, amely a nép
dal-eredetiket is megszólaltat
ja. Mit kell emögött látnunk? Az 
erdélyiségben gyökerező, sokak 
szemében már-már irritáló vagy 
unalmas rusztikum-igényt? 
Zenetörténeti források cserepei 
mellett — vagyis a viaszhenger 
recsegése-ropogása mögött rég 
elhalt asszonyok mégis csak fel
ismerhető hangján túl -  máig is 
élő népdalok rekonstituálása ré
vén egyféle időhidat az archai
kus zene és a műzene között? A 
népcsoportok szimbiózisában az 
izzóan egymás ellen feszülő bé
két? Vagy épp azt, ahogy a mű
zene jótékonyan lesimogatja e 
béke ideges szikrázását?

A hegedűduó-ciklus ívében 
megfigyelhető technikai és zene
interpretációs crescendo -  hogy 
tudniillik egyre összetettebb, 
bonyolultabb, sokrétűbb darabok 
sorjáznak -  inkább arra enged 
következtetni, hogy a negyven
négyes sorozat a művészi értés/ 
fejlődés „folyamatábrájaként” is 
felfogható. A hegedűsnek újra és 
újra hozzá kell tapasztalnia va
lamit; nem csak mást: többet is 
(mint ahogyan Bárdos Rékának 
bele kellett mélyednie valame
lyest a szlovák nyelv tanulásá
ba is ahhoz, hogy a maga szab
ta „vegyértékben” felelhessen 
meg a kihívásnak). Bartók he
gedűduói egy virtuózabb érté
sét követelik meg annak, hogy a 
hegedűs a pillanat törtrészében 
legyen képes átváltani a mellé
rendelt társ szerepéből az alá
zatos szolgának vagy épp a ve
zérszólam „urának” szerepébe. 
Nos, ennek mesterségbeli kivá
lóságát, egymás gondolatainak- 
érzéseinek alkotó meghosszabbí
tását talán nem is példázhatná 
jobban semmi, mint épp ez az új 
hanglemez.

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

Áprilisi évfordulók
1 -  200 éve született Erdélyi János magyar író

260 éve született Joseph de Maistre francia író
2 -  195 éve született Dimitrie Bolintineanu román költő'

120 éve halt meg Fernando Caldeira portugál költő 
3 -8 0  éve született Gömöri György angliai magyar író 

240 éve halt meg Oliver Goldsmith angol író 
230 éve született Körösi Csorna Sándor

5 -  220 éve halt meg Camille Desmoulins francia publicista
595 éve halt meg San Vincent Ferrer katalán író

6 — 440 éve halt meg Paulo Manuzio olasz humanista
90 éve született Méray Tibor franciaországi magyar író 

7 -4 5  éve halt meg Rómulo Gallegos venezuelai író
8 -  120 éve született Uldariko Donadini horvát író
9 -  100 éve halt meg Degerando Antonina magyar írónő

190 éve született Raphiel Erisztávi grúz költő 
90 éve született Francisc Munteanu román író 
120 éve született Camil Petrescu román író

10 -100 éve született Maria Banu§ román költőnő
40 éve halt meg Marcel Pagnol francia író 
445 éve halt meg Mikolaj Rej lengyel költő

11 — 90 éve született Csetri Elek romániai magyar történész
160 éve született loan S. Nenifescu román költő

12 -  310 éve halt meg Jacques Bénigne Bossuet
francia hitszónok

13 -  220 éve halt meg Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort
francia író

14 — 270 éve született Gyenyisz Ivanovics Fonvizin orosz író
15 -  295 éve halt meg Madame de Maintenon francia írónő

545 éve született Nanak Guru indiai költő 
16-170 éve született Anatole France francia író
17 -  440 éve halt meg Joachim Camerarius német humanista

460 éve született Stephen Gosson angol költő
18 — 480 éve született William Harrison angol krónikás

150 éve halt meg Kazinczy Gábor
19 -  200 éve született Louis Achard francia író

190 éve halt meg George Gordon Byron angol költő 
195 éve született Mentovich Ferenc

20 — 220 éve halt meg Ján Karlovsky szlovák filozófus 
20 — 200 éve született Egressy Béni
22 -  45 éve halt meg Rolfe Humphries amerikai költő

290 éve született Immanuel Kant
23 -  530 éve született Giulio Cesare Scaligero

olasz humanista
450 éve született William Shakespeare
460 éve halt meg Gaspara Stampa olasz költőnő

24 — 95 éve született Mihu Dragomir román író
25 -  60 éve halt meg Joseph Hergesheimer amerikai író

200 éve halt meg Louis Sébastien mercier francia író 
110 éve született Szilágyi András romániai magyar író

26 — 100 éve született Bemard Malamud amerikai író
27 — 110 éve született Cecil Day Lewis ír író
28 -  250 éve született Marie-Joseph de Chénier francia költő

220 éve született Jósika Miklós
29 -  210 éve halt meg Edoardo Calvo olasz költő
30 -  550 éve halt meg Jakub z Paradyzia lengyel tudós

Csendben
Tyúk, ha nyugton van: tojik. / 

Páva, ha nyugodt: csillámlik. / A 
szelíd ló gyorsan halad, /...

A fenti buddhista vers utolsó sorát 
rejtik a fősorok.

VÍZSZINTEST Rabiga alól kimen
tés. 12. Fülre utaló idegen előtag. 13. 
...-hatoló; kertelő. 14. Személyiség. 15. 
Tápláló leves. 17. Becézett Ilona. 18. 
Kortyolnivaló. 19. Idegen előtag: kő-, 
kőzet-. 20. Sejt, gyanít. 21. Északi ger
mán isten. 22. Tajték. 24. ... Sharif; 
filmszínész. 26. Mezopotámiai főisten.
27. Ágyúval támad. 29. Porszívómárka.
30. Tenger, angolul. 32. Francia sze
mélyes névmás. 34. Autonóm terület, 
röviden. 36. Titkon magához vevő. 39. 
Éneklő szócska. 40 Az egyik órahang.
42. Cetfajta váladékából készült illat
szeranyag. 43. Jármű hátsó része. 44. 
Fa, románul. 46. Athén levegője! 47. 
Vízi állat. 48. Idegen Károly! 50. A sas

fegyvere. 52. Héber isten. 54. Lóláb jel
zője lehet! 55. A vers utolsó sora; máso
dik, befejező' rész.

FÜGGŐLEGES

1. Előny a sportban. 2. Hiteles mér
ték. 3. Ésszerű. 4. Zöldülni kezd! 5. 
Becézett Attila. 6. A vers utolsó so
ra; első' rész. 7. Török férfinév. 8. Pa- 
dö-...; magyar popduó. 9. Nagy (pénz
összeg). 10. Tudományos szakterület.
11. Római napisten 16. Társ és tás
ka jelzője is lehet. 18. Tollforgató. 21. 
Függőzár. 22. Ebjelző. 23. A házba. 25. 
Sebességbemérő. 27. Nyugat-Szamoa 
pénzneme. 28. Akácszín! 31. Egyezőek! 
33. Puskát elsüt. 35. Ragadó. 37. Idegen 
női név. 38. Kiejtett betű. 39. Orosz tó. 
41. Üres gyomor teszi. 43. Pörög. 45. 
Szerzett rokon. 47. Hangot érzékel. 48. 
Kambodzsai, osztrák és magyar autó
jelzés. 49. Vissza: alszik valahol. 50. 
Hajótőke. 51. Szó, franciául. 53. Igen, 
németül. 54. Kicsinyítő képző.

R. T.

A Helikon 5. számában 
közölt Boldogság című rejt
vény megfejtése: ..., akit 
nem köt gúzsba se a vagyon, 
se a hatalom. 3 9 4 8 4  0  0 0 0 0 6 5  I 3

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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Local Ckij-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §á Consiliului local Chij-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Rilgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Proiectul sus^ine candidatura cra^ului Ckg-Napoca la titlul de Capitalá C ulturalá Europeans2021 
Lapunk tám ogatja Kolozsvár Európa K ulturális Fővárosa 2021 címre benyújtott pályázatát 

K iadványunk a R om án K ulturális M inisztérium  tám ogatásával jelenik meg
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Vis ít  c l u j

The Heart o f Transylvania
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