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LÁSZLÓ NOÉMI

Bánni a szavak erejével
Sokminden szerepelhet a huszonegyedik századi szü

ld szeme előtt gyermekével kapcsolatosan lebegő álom
szakm ák, fényes életu tak  sorában, annyi azonban szin
te  bizonyos: kevés mai, racionális gondolkodású felnőtt 
álmodozik arról, hogy gyermeke m ajdan költő lesz. Bár 
vannak  még közöttünk fehér hollók, ak ik  példáján fel
buzdulva nem k izárt, hogy az em lített csoport szigorú 
ábrázata lágyul kicsit és szíve tájéka paradoxális módon 
fölmelegszik a költő szó halla tán .

Ilyen ritka  jelenség Kányádi Sándor, m indannyiunk 
Sándor bácsija, aki m ár a huszadik században nagybe
tű s költőnek szám ított. Hosszasan sorolhatnánk, az is
tenáldotta  tehetség m ellett mi m indenre van szükség 
ahhoz, hogy valamely élő versíró eleven emlékezete ál
landóan ott k ísértsen  hétköznapi dolgaikkal bíbelődő 
ko rtársa i tudatában  -  ám bárm ilyen hosszúra nyúlna is 
e leltár, biztosak lehetünk afelől, hogy Kányádi Sándor 
m inden em bertől telhetőt m egtett annak  érdekében, 
hogy kicsihez és nagyhoz közelebb vigye a verset.

O az a költő, aki egyszerre képes versközeit és ember
közelt nyújtani, s teszi m indezt akkora könnyedséggel, 
fesztelenséggel és természetességgel, m in tha e gesztus a 
világ legegyszerűbb, m agától értetődő cselekedete volna, 
holott aki ír t  m ár és nem tetszés nyilvánításával szem
be került, ak i saját verset szavalt vagy felolvasott m ár és 
hidegen bámuló nézősereggel szembesült, az tudja, mifé
le gá taka t kell áttörnie, miféle sárkányfejeket kell leka
szabolnia a verseivel írásban  vagy szóban közönség elé 
álló költőnek.

M ert a gondos szülők szorgoskodása ellenére mégis 
akadnak, s nem is kevesen, ak ik  versköltésre adják fe
jüket, ak ik  h írrő l, nimbuszról vagy valamiféle terem tői 
elégtételről álmodoznak, akik  szonettnek, ódának, hexa
m eternek vagy szabadon indázó prózaversnek m erészen 
nekivágnak, hogy az tán  a meredeken ívelő vershátakon 
vagy a még meredekebben tornyosuló világi torlaszokon 
képzelőerő, fantázia, nyitottság, akaraterő , m unkabírás, 
konokság, tudásszomj, közlésvágy, ravaszság, okosság, 
bölcsesség, bátorság híján elvérezzenek.

Kis fin to rra l m ondhatnánk még ta lán , hogy az im ént 
felsoroltak m ellett még jó adag szerencsére is szükség 
van ahhoz, hogy valam ely poéta nagybetűs fehér hol
lóvá nője ki m agát, csakhogy mi nem hiszünk  a költői 
szerencsében: inkább az erőben és egészségben, mely
ből tehetségéhez, m unkabírásához és közlékenységé- 
hez m érten  legalább ugyanannyit k ívánunk  Kányádi 
Sándornak, Sándor bácsinak, hadd legyen még hosszú 
ideig bizonyságunk arra: bánn i tudunk  a szavak ere
jével.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE! F o ly ó i r a tu n k r a  a  s z e r k e s z tő s é g b e n  is  e lő  le h e t  f iz e tn i  10 é s  14 ó r a  k ö z ö t t .  
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HELIKON

Beszélgetés Kubiszyn Viktor íróval
J U N K I E N T E R Y O U
-  Kezdjük egy klasszikus játékkal. 

Milyen szavakat találsz a cím gyanánt ki
emelt betűtákolmányban és mit tartasz 
fontosnak elmondani ezekről? Lehetséges 
volna, hogy ezek révén, ilyen szűkre sza
bottan mutatkozz be?

-  Junk: szemét, mocsok. Hát alapvető
en ez negatív jelentéstartalmú szó, de ne
kem mégis csupa pozitív dolog kötődik 
hozzá. Hívő vagyok, és számomra Jézus 
Krisztus személyében az az egyik leg
vonzóbb tulajdonság, hogy nem a töké
letesekhez jött, hanem amikor itt járt, 
azokat szólította meg, azokat hívta el, 
akiket mindenki más „junk”-nak tartott. 
Prostikat, vámosokat, tróger halászokat, 
pedig Jeruzsálemben volt egy-két jobban 
szituált forma is akkoriban.

Junkie: az vagyok, voltam, az előző két 
könyvem róluk, rólunk szólt. Szeretem 
őket.

Enter: sokat használom írás közben, 
szép nagy gomb.

You: a megszólítás nagyon fontos, és a 
dialógus is. Egyedül nem működik sem
mi. Ahol ott vagyok én, ott kell egy másik 
is minimum, különben nincs tétje és ér
telme a dolgoknak.

-  A  Drognaplód kapcsán szokták emle
getni a kíméletlen őszinteséged, ami volta
képp önmagaddal kíméletlen leginkább, 
mert te és a narrátorod nagyon-nagyon 
közel vagytok vagy voltatok egymáshoz. 
Hová rejtőzöl a kitárulkozást jelentő írás
ban?

-  Ez az őszinteség nem az én érdemem, 
ez egy terápiás eszköz volt, ami a vérem
mé vált, amit harminc drogostól tanul
tam a rehabon, és ami nélkül nem tudtam 
volna leállni. Én csak használtam ezt az 
írásban is. A rejtőzködés a Drognapló ban 
annyit jelent, hogy sok mindent nem ír
tam le, amit leírhattam volna. Az oka 
egyszerű: abban az állapotomban, abban 
az élethelyzetben nem voltam képes rá, 
pedig a teljes képhez lehet, hogy hozzá
tartozna.

-  Szóval, van szükség rejtőzködésre? 
Egyáltalán, beszélj a biztonságról!

-  Elvileg nem lenne, de mindenki vé
di magát valamilyen szinten. Másrészt 
az a tudat, érzés, hogy Isten elől nem le
het (és nem is kell) elrejtőzni, eleg nagy 
erőt és biztonságot ad. Számomra a va

lódi biztonság lelki és spirituális szin
ten élhető meg. Az anyagi világ, az em
beri kapcsolatok, ami körülöttünk van, 
csak illúzió ehhez a végső biztonsághoz 
képest. Ezeket az illúziókat nagyon fon
tosnak tudjuk tartani (vélemények, érté
kek, kapcsolatok, tárgyak stb.), de lénye
gében számomra nincs közük a biztonság 
megéléséhez.

-  Viszonylag sok, és egyre több meg
nyilatkozásod érhető el folyóiratokban és/ 
vagy a neten. Egy idő után ismétlődnek a 
felismerések, de mindig változnak az ár
nyalatok. Van-e kérdés, amit nem tettek 
fel? Van-e vagy volt-e kényelmetlen kérdés? 
Természetesen nem az a cél, hogy zavar
ba hozzalak, csak kíváncsi vagyok, milyen 
következményei vannak az íróra nézve egy 
önéletírásnak, amit sokan és szívesen ol
vasnak.

— Ezt a kérdést például még nem tették 
fel. Mindig vannak kérdések, amik újak, 
és ez jó. Számomra kényelmetlen kér
dés nincs, inkább olyan van, amire nehéz 
őszintén válaszolni. Vagy azért, mert vá
ratlan, és magamban is helyre kell rakni 
a választ, vagy azért, mert olyan réteget 
érint, amivel nem szívesen foglalkozom. 
Az önéletírás egy döntés volt, de én nem 
érzem úgy, hogy ez csak rólam szólna, és 
nem is az én kis életemnek az a szemé
lyes szelete a lényeg, ami megjelenik a 
Drognapló ban. Sokkal inkább az, ami ál
talános benne, a minta, ami megjelenik, 
vagyis az, ami megszólítja az olvasókat. 
Személyes következménye egyébként any- 
nyi, hogy sokan, akik olvasták a könyvet, 
úgy érzik, ismernek, és megajándékoz
nak a saját hasonló élményeikkel, amit 
nem mindig könnyű elhordozni.

-  A  Foglaltházóan elsősorban mások
kal vagy kíméletlenül fiktív. Sok különbö
ző szereplőt vonultatsz fel, sokféle módon 
viszonyítod egymáshoz valóság és fikció, 
realitás és virtualitás, idő és tér dimen
zióit. Most viszont arra lennék kíváncsi, 
hogy egész konkrétan, a külsőségekre kon
centrálva, mik a kábítószeresek ismertető- 
jegyei? Nem a beesett arcra gondolok, ha
nem pl. a titokzsebes nadrágra. Látsz-e 
kapcsolatot különböző drogok és zenei mű
fajokhoz kötött stílusok között?

— Persze, minden zenei szubkultúrá
nak megvan, megvolt a maga bázisdrog
ja vagy bázisdrogjai. Az illegális (vagy le

gális) drogok használata sok esetben egy 
alternatív értékrend része, ami szemben
állást, kívülállást, vagy egészen egysze
rűen a „le vagytok ti szarva” mentalitást 
kommunikálja a többségi társadalom, a 
fennálló establishment felé. Anno a hip
piknél a fű és az LSD, a púnknál a szipú 
és a heroin, a ravereknél az MDMA, vagy 
a hippikorszak értékrendjét továbbvi
vő psytrance-ben a pszichedelikumok 
mind-mind egy kulturális értékrend ré
szei. Amúgy egy csomó ismerősöm van, 
aki hord kenderleveles pólót, legutóbb az 
anyámon láttam, tudom róluk, hogy nem 
szívnak, de tetszik nekik a cannabis- 
levél.

-  Ha bárkit meghívhatnál magadhoz a 
világirodalom élő és holt szerzői közül, ki
vel vagy kikkel beszélgetnél néhány órát?

-  Hát, az élő kapcsolataimból kiindul
va én nagyjából bárkivel képes vagyok 
beszélgetni pár órát, ha van közös téma, 
de ha nincs, akkor is. Kíváncsi lennék 
Villonra, Poe-ra, Rimbaud-ra, Baudelaire- 
re, Dosztojevszkijre, Kosztolányira,
Csáthra, Kerouacra, Burroughs-ra,
Hajnóczy Péterre, Philip K. Dick-re... a 
nők közül érdekelne Szapphóval, Emily 
Bronté-val egy este. Én a Bibliát nem ta r
tom irodalmi alkotásnak, de onnan meg 
bárkivel.

-  Mik a további terveid? Például a mű
fajok és a műnemek közötti átjárhatóságot 
szeretnéd fenntartani vagy váltanál? El 
tudnád képzelni például, hogy kiköltözz 
egy faluba és belevesd magad a tájleíró 
költemények kihívásokkal teli világába?

-  Van egy majdnem kész kötetem olyan 
szövegekből, amik leginkább a Drognapló 
és a Foglaltház dőltbetűs részeihez hason
lítanak. Versjellegű dolgok, junk poetry, 
ha nagyon definiálni akarnám. Ezzel sze
retném egyelőre lezárni a függőség témá
ját és az életemnek ezt a szakaszát. írok 
egy gonzó regényt a tavaly nyári moszk
vai utazásunk nyomán, illetve van két ki
kristályosodott regénytervem ezen kívül, 
szövegrészletekkel, karakterekkel, cse
lekménydarabokkal. Az a baj, hogy ez az 
a helyzet, amikor le kell ülni és írni kell, 
szóval simán lehet, hogy lelépek egy időre 
valahová, ahol tudok ezekkel foglalkozni. 
Az elmúlt két évben folyamatosan utaz
tam, nagyon jó volt, de normálisan köny
vet írni így elég nehéz.

GONDOS MÁRIA MAGDOLNA

K ubiszyn V iktor
író, újságíró, filmkritikus. 1979-ben született Miskolcon. Hat éves korá

ig Sajóládon élt, 1986-tól Budapesten. 1998-ban érettségizett a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium humán tagozatán. 1998-2006 között az ELTE BTK magyar, esztéti
ka, filmelmélet szakának hallgatója. 2011-ben államvizsgázott filmelmélet és film- 
történet szakon. 2003—2004-ben a filmhu moziportál rovatvezetője, 2005-ben a 
Filmvilág folyóirat szerkesztője, majd rövid ideig az Index munkatársa. 2003 és 
2006 között a Tilos Rádió Free Cinema című műsorának egyik szerkesztő-műsor
vezetője volt. Két évig részt vett a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál szervezésében. 
2011 februárjától a lap megszűnéséig a mindennapi.hu közéleti portál belső mun
katársa volt. Könyvei: Filmflesskönyv (2011), Drognapló (2011), Foglaltház (2013).
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Orfeusz iskolája
Kányádi Sándor -  többszáz saját vers, 

több tucat fordítás szerzője, munkássá
gát elismerő címek, kitüntetések birto
kosa (többek között Herder-díjas; nem 
utolsó sorban Nagygalambfalva díszpol
gára); forrásfakasztó és tűz köré invitáló 
mester... Tavasszal született. Most, élete 
nyolcvanötödik májusában egy rongyos
sá olvasott kötete közelébe szólítom hí
veit: Madár mar asztaló. Versek kicsiknek, 
nagyoknak, Kriterion, 1986.

A köteteim a sorssal alkudozóé. Arról 
is vall, hogy világmozgások (született) 
ismerője hogyan fedezteti fel a reményt 
lelke-pusztult környezetével. Akkoriban 
a könnyűzenei kísérletek szabadabb ver
senyében már sikerre jutott a Crosby 
Stills and Nash zenéje. Ez az együttes 
írt máig népszerű dalt Dél keresztje cím
mel s írt ama jelképről Kányádi Sándor 
is népszerűvé lett verset, a Kaláka szép 
dalt komponált belőle Az indián és a né
ger címmel. De egyelőre — zenei köszön
tésként — maradjunk a madárszónál: a 
„Gerlegalamb búg a kertben/füttyöget- 
ve rigó röppen”; a Nyári reggel vers sora
inál. Nyelvgyakorlónak sem utolsó.

Kép és szöveg együtt hat az emléke
zetre, a gyermekeknél különösképpen. 
A szép könyvek szavai is emlékezetesek. 
A Madármarasztalónak ugyan nem ne
vezték meg az illusztrátorát, csak a kép- 
szerkesztőjét (Deák Ferenc), de voltak 
egyéb furcsaságai is annak a korszak
nak, amelyben Kányádi Sándornak is 
1990 előtt élnie adatott.

Nem fukarkodik a mókával, de 
tan ít is  fáradhatatlanul. Kányádi 
Sándor szállóigévé lett mondata -  „a 
vers az, amit mondani kell” -  arra vo
natkozik, hogy hangzásában él igazán a 
vers, a mindenkori mondó hangja színé
vel, melegével, elevenségével, egyszeri- 
ségével kiteljesítve.

A versben szólás könnyedsége jellemző 
a szerzőre, de a versenként osztogatott 
ajándékszó is; nyelvi elsivárosodásunk 
ellenében hat. A nyelvújítás örömét adja 
át gyakorítással létrehozott új szavaival: 
„ballagdál”, „cikázgat” (Ballag a folyó), 
főnévből igét fejlesztve: „ősz jöttével vac
korásznak” (Édes málna, kásás vackor), 
játékos szóképzéssel: „tapsantyúztak 
nyakuk-nyújtva” (Kilenc pipe...).

Nemcsak a tapasztalás verssé oldá
sa, hanem a nyelv szintjeinek keverése 
is zajlik itt: tájszók, régies szavak buk
kannak fel a versekben: ha másként 
nem, mondatbeli helyzetük miatt ért
hetően. Szántóvető és édesanya, isko
lás és utazó, állat, ember, folyó és sugár 
szólalhat bele a világ e szimfóniájába. 
A tudás terjesztése szerepjátékokon túl 
„mesterségszókkal”; növény- és állatne
vek, a természet megfigyeléséből szár
mazó hangulatos szavak révén valósul 
meg, hagyományos viselkedésből örö
költ, kedélyes megfogalmazásokkal. A 
környezet nyelvi, látványszerű és (nem 
szégyen) ismeretként való megközelí
tése is Kányádi Sándor versíró techni
kái közé tartozik. „A sombokor pedig/ál- 
mában már színarany/virágot álmodik” 
(.Hófoltos még a határ) — a növényéletta

ni megfigyelés humánélettani kérdést is 
megfogalmaz: színesek-e hát az álma
ink? (Alom álomban ...táltosoktól tanult 
eljárás.)

A kommunikációtörténet is jegyezhet
né a hírkidobolás szokását megörökítő 
képet az Ősz volna még versből: „A var
jak már közhírré tették/a dermesztő tél/ 
közeledtét”; a Búcsúkép a technika vilá
gába avatja a gyermeket, amikor a film
előhívás eljárását sugallja titokzatos 
mozzanatában: „Elrejti a tó a képet”. Az 
Erdei virradat-ban csillagok látszanak, 
a képben állatmaszk jelenik meg, általa 
technikai látomás: „Köztük egy suta két 
fülét/antennaképpen tárja szét” -  szűk
szavú világtörténet.

Regionális ízek, kulturálisan is azo
nosítható illatok inspirálják a versmon
dót: a vadcseresznye gyümölcse pél
dául: „ínyed alatt is fölsejlő, /féltve 
őrzött, ezerféle/édeskedvű kesernyéje” 
(Vadcseresznye); a szilvaízfőzés szinesz- 
téziás emléke: „Szilvaíz/illata van az 
ősznek” (Októberi lakoma). Szükségből 
erényt kovácsol a szegénység idején: 
„Nem árt, édes uram/Kendnek is azt 
tudni,/Hogy Burgundiából/Jött hozzánk 
a krumpli/!...) Azóta a király s az udva
ri népek/burgonyát, pityókát,/Krumplit 
pecsenyéznek” (Krumplis mese).

A magyar frazeológiából vett kifejezé
sek, irodalmi szöveghagyományból szár
mazó, ezáltal annak olvasására ráhan
goló, felkészítő kifejezésegységek köré 
épül nem egy itt olvasható vers. A ma
gyar mesekincsből talán emlékezetes 
a „hoztam is, nem is, van is, nincs is”; 
ez Kányádi Elfújta a szél a napot versé
ben így hangzik: „mintha jönne, mintha 
menne,/mintha vinne, mintha hozna”. 
Regösének ihlette a Jön január indítá-

Káiiyádi Sándor
Madárul a ranzt aló
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sát: „Porka havak esedeznek”, a folytatás 
azonban az állatmesék és a mindenkori 
piaci hírcsere metaforája: „sopánkodnak 
a verebek” (nem pedig, amire készülne a 
versőrző elme: „de hó reme roma”). A kép
zelet azonban a kettőt, a felidézett és az 
újonnan megismert sort együvé sodor
ja, úgy raktározza és értelmezi. A ma

daraknál maradva: az Elszálltak... vers 
csókákra, varjakra vonatkoztatja, hogy 
„Egy, csak egy maradt itt”; a felnőtt ol
vasót azonban Arany Toldijára emlékez
teti („Egy csak egy legény van talpon 
a vidéken”). Ilyen kettős értékű a rím
helyzetbe kerülő szintagma révén „déjá 
vu” sor a karácsonyira mozdított „szar
vas, farkas s a szelíd őz” Kányádinál a 
Télifákban (vö. József Attila: Csak az ol
vassa...) Az ilyen verseken cseperedők 
nyelvi ráismerés örömével találkozhat
nak (majd) a magyar irodalom klasszi
kus műveivel. Az asszociációk tartalm as 
kutakodásra késztetnek.

Az állatszimbolika hangszimbolikára 
válthat, a Három hollóban éppen a hol
ló-halló rímjáték hangol humoros ta rta l
makra: „Ül a havon /három holló/mind 
a három/nagyothalló”. Hangzásterek, 
visszhang-termek közegében érvényesül 
e versek világa. A várakozást a hang
zás ismétlésével, variálásával teljesí
ti be, például hangutánzó szóeleji rím
mel: „duruzsolnak a darazsak” (Még 
süt a nap...), hangutánzó gyakorítással: 
„Meg-megcsurran,/csoronkálgat” (Pitty- 
potty). Nem a félrím, a párrím, a ráütő 
rím használata, hanem a versek hol is
merős, hol meglepő, jellegzetesen ének
mondó hangzása az összetéveszthetet
len. Amikor a „Világ világa, virágnak 
virága”, az Ómagyar Mária-siralom fi
gura etymologicája és hasonló hangzá
sú kifejezések születnek újjá Kányádi 
verstájában: „Vízi világban/vízi virágok” 
(Tánc a Deltában)', vagy a gyermekeknek 
szánt „Hóvilág,/ holdvilág -/alszik még a 
/hóvirág” (Hóvilág, holdvilág). A hatáso
san megjelenített természeti tabló gyak
ran változik történet színhelyévé: „Volt 
egyszer egy ember/volt szakálla kender” 
-  kezdi lassan a költő, de a folytatásban 
megtréfál, változtat is az ismert formu
lán: „cseremakk pipája/lapi a dohánya 
(Volt egyszer egy ember).

M esei lépték  -  em beri m érték. Nem 
igaz, hogy a mesei nyelvet csak a gyer
mek beszéli, hogy a mese csak a próza
mondatokban bontakozhat kedvére. Kell 
azonban egy mondó és legalább egy hall
gató; hogy lassulhasson az idő, új biro
dalmakba érjen a képzelet. Kenyér- és 
szabadsághiányos időkben a mesemon
dat jelentései (kritikával, humorral, iró
niával, elégikummal) gyarapodnak: „De 
énnekem, de énnekem/csak egy táltos 
paripám van,/s egy jókora hamubasült/ 
pogácsa a tarisznyámban” (Volna). A kö
tet 50 +12 versből épül fel. Zárásul á 
Küküllö-kalendárium a folyóvíz színevál
tozásaiból kerekíti ki tizenkét tételben 
az esztendőt. Az egyszerű képek szimbo
likus áthangolása, az ordas gondolatok
tól való elhatárolódás Kányádi Sándor 
írásművészetének állandója: a szűkös 
évtizedek körülményei közt is tudta s 
tudja, hogyan és mit mond(jon) a vers.

Erre vonatkozik — mint mai 
Orfeusznak — tudós tanítása (no, az er
dei forrásra fogja: „Megtanított jég alatt 
is/ Pengetni a citerámat” Vö.: Ének a for
rásról).

Hallgatjuk.

EGYED EMESE
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HERTA MÜLLER

N yelvek  k özö tt
Az alábbi írást 2012 áprilisában ol

vasta fel a Nobel-díjas Herta Müller 
Prágában, amikor Radka Denemarková 
az Atemschaukel (Lélegzethinta) című re
gény cseh nyelvű fordításáért elnyerte a 
2011. esztrendőre szóló Magnesia Litera 
Díjat, az egyedüli cseh íróként, aki a dí
jat harmadszor is, ezúttal műfordítói mi
nőségben, kiérdemelte. A német nyelvű 
esszét cseh, szlovén, svéd, héber, olasz, bos- 
nyák, spanyol, kínai nyelvekre fordították. 
Eredetiben, a felsorolt nyelveken és magya
rul az Asymptote 2014. áprilisi számában 
jelent meg. (www.asymptotejournal.com)

Tisztelt Hölgyeim  és Uraim,

azért vagyok ma itt, mert tavaly Radka 
Denemarková a Lélegzethinta című regé
nyem fordításáért elnyerte a Magnesia- 
díjat. Nagyon megörültem ennek a hír
nek. Helyeslem, hogy a Magnesia-díjjal 
fordítókat is kitüntetnek. Ugyanis a for
dítás önálló művészet. Én magam nem 
vagyok rá képes, annak ellenére, hogy tö
kéletesen beszélek románul. Mert a for
dítás nem csupán behelyettesítést jelent, 
vagyis azt, hogy megtaláljuk az idegen 
nyelvű kifejezéshez a saját nyelvünkön 
ismert szót. A szónak ugyanis megfele
lőnek kell lennie — és ez sokkal bonyolul
tabb. Eredeti hangján kell a szöveget új
ra megszólaltatni. A fordítás művészete 
abban áll, hogy megvizsgáljuk, miként 
látják a szavak a világot. A fordítás belső 
szükséglet, ami a teljesen mást a lehető 
legközelebb hozza az eredetihez. Roppant 
nehéz ehhez ennyire testközelbe kerülni. 
Hatalmas művészet.

Elég későn tanultam meg románul -  
15 éves koromban, amikor egy kis falu
ból a városi gimnáziumba kerültem. Ám 
a román nyelvben csak néhány évvel ké
sőbb kezdtem otthonosan mozogni, ami
kor az egyetemre jártam, majd amikor 
egy gépgyárban dolgoztam. Ä gyárban 
olyan frissen importált gépek leírását 
fordítottam németről románra, amelyek 
működését nem is értettem. Szóról szó
ra fordítottam, gépiesen. Viszont kényte
len voltam folyamatosan románul beszél
ni, mert senki sem tudott németül.

Egyik nyelvből a másikba átültetve 
egy és ugyanaz a tárgy minden alkalom
mal átváltozik. így jöttem rá arra, hogy 
anyanyelvűnket szinte erőfeszítés nélkül 
sajátítjuk el. Olyan hozomány ez, ami ész
revétlenül jön létre. Amit egy később be
kapcsolódó, máshonnan érkező nyelv bí
rál fölül. Az anyanyelv feltétel nélkül és 
pillanatnyilag van jelen, akár a bőrünk. 
És ugyanolyan sebezhetővé válhat, ha 
mások alábecsülik, figyelmen kívül hagy
ják vagy használatát tiltják. Egyáltalán 
nem volt könnyű Romániában a német 
nyelvjárást beszélő falu és az iskola si
lány irodalmi német nyelve után a román 
államnyelvet használni. Az első két vá
roson töltött év alatt jóval könnyebb volt

megtalálni idegen környezetben a kere
sett utcát, mint államnyelven a megfelelő 
szót. Úgy viszonyultam a román nyelvhez, 
mint a zsebpénzemhez. Alighogy csalogat
ni kezdett egy tárgy a kirakatban, már
is elfogyott a pénzem, amivel megvásá
rolhattam volna. Sok szót nem ismertem, 
és az a kevés, amit mégis, nem ugrott be 
a megfelelő pillanatban. Ma már tudom, 
hogy ez a tétovázó, lassú haladás, ami 
saját értelmi szintem alá kényszerített, 
ugyanakkor időt is adott ahhoz, hogy 
megcsodáljam a tárgyak átváltozását a 
román nyelvben. Tudom, hogy szeren
csésnek mondhatom magam emiatt. Mert 
például egy másik szemszögből, a ro
mán felől nézve, a fecskét rándunica-nak, 
SORBANÜLŐCSKÉnek nevezik. A ma
dárnévvel elmondják azt is, hogy a fecs
kék sorban, szorosan egymás mellett ül
nek a dróton. Még mielőtt a román szót 
ismertem volna, minden nyáron ezt lát
tam a falumban. Elállt a lélegzetem, hogy 
a fecske ennyire szépen megnevezhető. És 
egyre gyakrabban fedeztem fel, hogy a ro
mán nyelv érzékibb, érzékenységemhez 
pontosabban illeszkedő szavakkal rendel
kezik, mint az anyanyelvem. Szóban és 
írásban sem akartam többé elszakadni az 
átváltozások e láncolatától. Könyveimben 
még egyetlen mondatot sem írtam le ro
mánul. De a román magától értetődően és 
állandóan velem van az írásban, pillantá
sa szememben lakik.

A nyelvek közötti térben képek tárul
nak elénk. A tárgyakat a beszélő minden 
egyes mondatban sajátos módon veszi 
szemügyre. Minden nyelv különbözőkép
pen látja a világot, és teljes szókincsét 
ezen a sajátos látásmódon keresztül talál
ja meg, ráadásul így fűzi be saját nyelv
tani hálójába is. Minden nyelv szavaiban 
más-más szemek rejlenek.

A másik ok, ami miatt képtelen vagyok 
fordítani, a nyelv iránti bizalmatlansá
gomban rejlik. Amikor a kivándorlást 
megelőző napon a legjobb barátnőmmel 
elbúcsúztunk, amikor átöleltük egymást 
és arra gondoltunk, hogy soha többé nem

fogjuk viszontlátni a másikat, mert soha 
többé nem térhetek vissza Romániába, ő 
pedig sohasem hagyhatja el az országot -  
miután ily módon elbúcsúztunk, sehogyan 
sem tudtuk elengedni egymást. Egymás 
után háromszor lépett ki az ajtón, de újra 
és újra visszajött. Csak a harmadik visz- 
szatérés után távozott végleg, teljes utca- 
hossznyit távolodott. A nyílegyenes utcán 
egyre kisebbnek, és különös módon a tá
volság növekedésével egyre rikítóbbnak 
láttam világos színű kabátját. Nem tu
dom, hogy a februári nap téli sugara szi- 
porkázott-e, egy könnycseppen keresztül 
tükröződött szememben, vagy csak a ka
bát anyaga csillant meg -  ám egy dolgot 
mindenképpen tudok: bámultam a barát
nőm után, és távolodás közben úgy csillo
gott a háta, mint egy ezüstvilla. Intuitív 
módon az elválást így tudtam egyetlen 
szóban összefoglalni, és ezüstvillának ne
veztem. Ez volt az, ami legpontosabban 
körülírta az előzményeket. Ám mi kö
ze az ezüstvillának a kabáthoz? Az ég
világon semmi. És az elváláshoz szintén 
ugyanannyi. De a költői képben szüksé
gük van egymásra.

Ezért nem bízom a nyelvben. Mert ma
gamból kiindulva tudom a legjobban: ah
hoz, hogy pontos lehessen, el kell vennie 
valamit, ami nem az övé. Állandóan fel
teszem magamnak a kérdést, miért any- 
nyira enyveskezűek a nyelvi képek, mi

ért rabolnak el a leginkább érvényben 
lévő hasonlatok olyan tulajdonságokat, 
amelyek rájuk nem érvényesek. Először a 
meglepő ötlet visz közelebb a valódi álla
pothoz. Ez az ötlet kezdetben magával ra
gad és kihasznál -  de csak azután, hogy 
a dolgok, amelyek a valóságban kizárják 
egymást, hihetővé válnak, a mondat csak 
azután lesz képes kimondani valamit a 
valóságról.

Boldog vagyok, amikor ez sikerül nekem.

KARÁCSONYI NOÉMI 
fordítása
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A világ varázslatos valósága
H om m age ä G abriel G arcía M árquez
Szavakkal kezdődik minden. A vi

lág. Az élet. Az irodalom. Gabriel García 
Márquezt idézve: „(.-•) elkezdeni: mindig 
ez a legnehezebb. Egy regény vagy egy no
vella első mondata megadja a terjedelmet, 
a tónust, a stílust, mindent megad"1 A mű 
megírása után te következel, jámbor olva
só, hogy az elsó' mondat küszöbén át belép
jél a szavak világába. Márquez varázsla
tos valóságába. „Hosszú évekkel később, a 
kivégzőosztag előtt, Aureliano Buendía ez
redesnek eszébe jutott az a régi délután, 
mikor az apja elvitte jégnézőbe”2 „A hét vé
gén a dögkeselyűk ellepték az elnöki palota 
erkélyeit, csőrükkel letépdesték az ablakok
ról a dróthálót, és felbolygatták szárnyuk
kal a bent rekedt időt, hétfőn hajnalban pe
dig végre egy nagy halottról szálló, rothadó 
nagysággal terhes, langymeleg szellőre éb
redt évszádos kábulatából a város.”3 ,Jízon 
a napon, amikor megölték, Santiago Nasar 
reggel fél hatkor kelt fel, hogy ott legyen, 
amikor a püspök hajója befut a kikötőbe.”4 
„Ez történt most is: ha keserűmandula-il- 
latot érzett, mindig az üldözött szerelmek 
sorsára gondolt f 3 „Egy szürke kutya, hom
lokán fehér folttal, december első vasár
napjának reggelén átrohant a piac sikáto
rain, fellökött néhány lacipecsenyés pultot 
meg az indiánok áruval megrakott asztala
it, valamint egy-két lottóárus ponyvasátrát, 
és közben megharapott négy embert, akik 
az útjába kerültek.”6

Ezekből az első, mindent eldöntő mon
datokból emelkedik ki Márquez műveinek 
világa, melyben hétköznapi és különleges, 
valóságos és képzeletbeli, undorító és szép
séges, alantas és fenséges szétválasztha- 
tatlan egésszé ötvöződik. Innen már nincs 
visszaút, magával ragad ez a világ. Látjuk, 
amint apró, sárga virágok hullanak sűrűn 
az égből Jósé Arcadio, a Buendía-nemzetség 
ősatyjának halálakor, beborítva a házte
tőket, eltorlaszolva a kapukat és megful- 
lasztva a kint alvó jószágot. Rabul ejt min
ket is a regénybeli férfiakat öntudatlan 
szépségével megbabonázó Remedios, akit 
ruhateregetés közben a vakítóan lobogó le
pedőkkel együtt ellenállhatatlan fényfu
vallat ragad magával az égbe. S szédülten 
figyeljük, hogy az első Buendía által alapí
tott Macondo akkor semmisül meg, amikor 
a település pusztulását megjósoló, ősi nyel
ven, titkosírással lejegyzett próféciát vég
re sikerül megfejtenie a nemzetség utolsó 
férfiának (Száz év magány). Elborzadunk 
a 107 és 232 év közötti, matuzsálemi ko
rú latin-amerikai diktátor szörnyeteg mi
voltán, aki honvédelmi miniszterét ezüst
tálcán, kelbimbó- és babérgarnírung fölött, 
fűszerekben pácoltan, ropogósra sütve, pet
rezselyemcsokorral a szájában, díszegyen
ruhájába öltöztetve tálaltatja föl megret
tent vendégeinek, s akinek akkora volt a 
hatalma, hogy egyszer, amikor megkér
dezte, hány óra van, alattvalói azt felelték: 
ahányat parancsol, tábornok úr (A pátriár
ka alkonya). Tehetetlenül követjük életének 
utolsó napján azt a rá leselkedő veszélyről 
mit sem sejtő fiatalembert, akinek a halá
lát sem az álmok baljós előrejelzése, sem a 
gyilkosságnak útját állni akarók kétségbe

esett igyekezete nem képes megakadályoz
ni. (Egy előre bejelentett gyilkosság króniká
ja). Mulatunk és ámulunk két egymástól 
fiatalon elszakadt jegyes ötvenhárom év, 
hét hónap és tizenegy nap utáni egymás
ra találásának himnikus és humoros törté
netén (Szerelem a kolera idején). S a szere
lem természetfeletti erejére csodálkozunk 
rá annak a márkilánynak a legendás tör
ténetében, aki beleszeretett a lelki üdvéért

küzdő szerzetesbe, s akinek, miután bele
halt a szerelembe, az ördögűzés közben le
borotvált koponyájából úgy sarjadnak ki 
rézvörös hajszálai, mint megannyi bubo
rék, mígnem a szentség tagadhatatlan, ám 
rendhagyó ereklyéjeként huszonkét méter, 
tizenegy centiméter hosszú, élő hajzuha- 
taggá nem nőnek (A szerelemről és más dé
monokról).

Márquez íróvá válása gyerekkorában 
gyökerezik. Nagy hatással volt rá hátbor
zongató történeteit naturalisztikus pon
tossággal mesélgető nagyanyja és az eu
rópai abszurd irodalom jeles képviselője, 
Franz Kafka. Tizenhét évesen, Az átvál
tozás elolvasása után döntötte el, hogy író 
lesz (A guajava illata). Művei tárgyaként 
szülőhazája, Kolumbia s tágabb környe
zete, Latin-Amerika rendhagyó valóságát 
jelölte meg. ,A mi irdatlanul nagy valósá
gunk az elé a nagyon komoly probléma elé 
állítja az irodalmat, hogy nincs rá elég sza
vunk. (...) Nekünk (...) e túlburjánzó való
sággyermekeinek nagyon keveset kellett kér
nünk a képzelőerőnktől, mert a legnagyobb 
kihívás, amellyel meg kellett küzdenünk, 
mindig is az volt, hogy a megszokott esz
közök nem elegendők: nem tudjuk hihetővé 
tenni velük az életünket.”7 A latin-amerikai 
írók nehézségeit taglaló észrevétele persze 
amolyan udvarias szerénykedésnek vehető 
a részéről. Mert bizony sikerült megoldani
uk ezt a problémát, s nem is akárhogyan. 
Többek között Jorge Luis Borgesnek, Julio 
Cortázarnak vagy Mario Vargas Llosának 
köszönhetően. Hogy csak a legismertebbe
ket említsük Márquez pályatársai közül. 
(A huszadik századi világirodalom nagy 
boomja kétségkívül Dél-Amerikában kö
vetkezett be.)

Márquez szeretett beszélni az írói mes
terség fortélyairól, alkotói műhelyének

kulisszatitkairól. „ (...) az írónak az az 
egyik különleges képessége, hogy nemcsak 
a közvetlen valóságot látja, hanem azt is, 
ami azon túl van.”s „(..) minden irodalmi 
mű játszani hívja az olvasót: olyan játé
kot kínál, amelynek meg lehet határozni a 
szabályait, de ha már megvannak a játék- 
szabályok, utána tiszteletben kell tartani 
őket?9 „Egy írónak mindent szabad, csak 
el tudja hitetni az olvasóval.”10 „Én imádok 
írni (...). Persze más dolog elérni azt, hogy 
az olvasó higgyen nekem. Ez igen, ez ke
serves kínlódás, mindaddig, amíg az em
ber karja be nem melegszik, és akkor min
den kijön és kavarog, aztán kezd alakot 
ölteni. De az olvasónak mindig el kell hin
nie, mert ha nem, akkor semmit sem ér az 
egész.”11 Az elhitetésnek ez a hipnotikus 
képessége Márquez vitathatatlan írói ér
deme. Úgy újította meg az elbeszélés mű
vészetét, hogy visszatért az irodalom gyö
kereihez. A mítoszokhoz. Ahhoz az ősi, 
szóbeli s csak későbbi korokban lejegyzett 
titokzatos hagyományhoz, mely az emberi 
kultúra legrégibb rétegét képezi, s a világ 
transzcendens mivoltáról szól. Márquez 
barokkosán megkomponált, empirikus 
részletekben gazdag szövegvilágában át
járók nyílnak a különféle valóságszintek 
között. A kézzelfogható valóság látványa 
mögül minduntalan felsejlik a tapaszta
laton túli világ látomása, s a legképtele
nebbnek gondolt dolog is megtörténhet az 
ember életében. Ez a mágikus realizmus. 
Magától értetődő, hogy apró, sárga vi
rágok hulljanak az égből, s az élő kedvé
re diskuráljon a túlvilágról vissza-vissza- 
járó kísértettel. A szépséges lányt vakító 
fényfuvallat repíti a mennybe, s bizony be
le lehet halni fiatalon a szerelembe, mint 
ahogy az is megeshet az emberrel, hogy 
aggkorában is ifjonti hévvel lobog szívé
ben a szenvedély lángja.

A mítoszokban nemcsak a többszintes vi
lágkép közös, hanem az is, hogy az embe
ri lét alapvető problémáiról szólnak: élet
ről és halálról, szerelemről és gyűlöletről, 
bűnről és bűnhődésről, harcról és megbé
kélésről, hatalomról és kiszolgáltatottság
ról, magányról és egymásra találásról. így 
Latin-Amerika Márquez által megírt miti
kus világa valójában mindannyiunk varázs
latos realitása. Olvasása közben lépten-nyo- 
mon tanúi lehetünk a valóság csodájának 
és a csodák valóságának. A szavak mági
kus erejének. Amilyenek csak a kezdetek 
kezdetekor lehettek. A teremtés hajnalán.

SZA K Á C S ISTV Á N  P É T E R
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

a

A lom ablakok

Örvénylő élek az éjszakában 
Napkitörés holdkitörés váltakozása 

egy piramisban 
Eltéved az aki útnak indul 
Gallyakat gyűjtöget egy éjszakai tűzhöz

Hegedűvonók meztelen hátadon 
Tükrökbe költözött korallok hallgatják

súrlódásait
Spirálpályán keringő bolygók útban 

csillagképek felé
Lerágott halcsontvázak hálózata

Tűz gyullad az alapok közelében 
Zafír ékköveit megnyitja a sötétség
*

A zene magához vonzza 
a csillagszemcséket 

Süt a forróság a föld belsejéből 
Ahová leereszkedsz belső napod világít 
Utazol életed középpontja felé

A vizekből kristályfalak emelkednek 
Megragadják tekinteted és csak viszik 
Üregek nyílnak a homokban 
Szemek pislognak ki alóla 
Menhírsziklák sora a láthatáron 
A nap színekkel dobálja őket 
Míg darabokra morzsolódnak 
S átváltoznak apró nyüzsgő emberekké

*

Kérlek, érints meg! Eléd hordom 
testem részeit.

Szemem bekötötték, keresem a részek
jelentéseit.

Mit jelent két rövid bizsergés,
Ha egyenként érintik mellbimbóimat? 
Mit jelent a lábszáram vonalát 

végigíró ecsetvonás?
Mit látnék, ha levennék a kötést szememről ? 
Érzem a rám vetülő árnyékokat,
Ahogy átvonulnak köldököm tájékán 
Majd hátam mögé kerülnek, megülve

a falon.
Ha elég sokáig állnék itt, ágak 

nőnének ki belőlem,
S  egybeforrnék a mellém ácsolt 

építménnyel.
Karjaim széttárom. Várom érintésedet.

*

Tárgyakba záródom bár kilógok belőlük 
Kezem lábam nem fér belsejükbe 
Ha kihúznál egy fiókot vérereim 

lüktetését látnád 
Izmaim megfeszülnének

s elernyednének újra 
Közelednek felém a tárgyak

erre fordítják részeik 
Tekintetem összerakja őket

Olyan egésszé amilyenként 
nem léteztek soha

*

Kikötöttél egy fantasztikus szigeten 
Színei átformálnak téged is 
Halmazállapotod instabillá válik 
Előkészíted csónakod és

barlangászruhád
Kőzetrétegeket fejtesz le utazó elődeidről 
Vésőd kopogása messze hallatszik 
Arcokat csípőket végtagokat találsz

a kőzetekben
Képzelt korallzátonyokon lépkedsz 

visszafelé óvatosan

*

Növényi rostokon haladsz előre 
Az összekavarodott méretek között 
Föléd magasodnak a füvek zuzmók 
Nyújtózkodnak a hajnali fényben 
A föld lenn nem látható 
Növények szárai léggyökerei levelei 
Takarnak el mindent 
Ha akarnád sem láthatnád 

mi van alattuk

*

A tengerparti öblök labirintusában 
Kőről kőre lép a látogató 
S  nem néz a lent sötétlő vízre 
Sem az égre ahol a hullámok 

tükröződnek
A látogató testetlen a táj ember nélküli 
Egyetlen figura csak fokozná 

a magányt
Hogyha pedig egy sincs

Dilem m a

Lapszám unk 9., 14. és 16. oldalát Ferencz S. Apor 
a sepsiszentgyörgyi MAGMA kortársm űvésze- 
ti K iállító Térben m egnyílt P aralell S tories című 
tárlatának anyagával illusztráltuk.

Közelebb jutunk a látvány 
mágnesközpontjához 

Amelyben zajlik folyik kopik 
észrevétlenül a kövek élete

*

Szemed nyitva van és csukva 
Bezárulsz kinyílsz megnyitod ruhád 
Beállsz látványnak a táj elé 
És te leszel a táj

Ha sötét volna világítanál

Gyűjtsd össze a fehér és a sötét fényeket 
Jósolj derengést a hegyek fölé

*

Az őserdő szélén várakozik a fehér alak 
A fekete pedig a víz felől érkezik 
Akárcsak a rózsaszín 
Akárcsak a koraesti hold

Egyik világ a másikba ér s a második
a harmadikba

Mint mikor egy macska nyújtózkodik 
S karmai még tétováznak

megmutatkozzanak-e 
Vagy mégis maradjanak rejtve

%

Egy madár röpül hozzád 
Csőréből még fickándozó hal 

hull lábad elé
Aztán újabb madár jön és újabb halak
Követhetetlenül és tömegesen
Erős a kísértés hogy becsukd ablakod
De te nyitva tartod mindig bejárataid
Tükreid és képeid a falakon
Hogy bármikor távozhass oda
Ahonnan most madaraid jönnek

*

Nyisd ki a dobozt és nyúlj be a sötétbe 
Furcsa tárgyakat gyűjtött 

az előző lakó
Ki váratlanul távozott egy nap 

a városból
Leginkább az árnyékokat szerette 
Rendszerezte őket méret funkció 

és életkor szerint 
Nyisd ki a dobozt nyúlj be közéjük 
Maradt még néhány válogass kedvedre

*

Alvó tested fordított gravitáció 
szerint létezik

Elbírna egy ágyat elbírná a felhőket is 
Behunyt szemed bármikor kinyílhat 
Ezért vonzza magához a tekinteteket 
Ha szemedtől indul a sétaútvonal 
Órákig tart az út a lábujjad hegyéig 
Arcodon a könnyűség nyomai világítanak 
Arcodon mintha mindig holnap lenne
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VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ

V á s á r t é r
(regényrészlet)

* * *

Be sem laktuk még a házunkat rende
sen, amikor október közepe táján látogató 
jött hozzánk. Zábolynak hívták, mint ké
sőbb majd megtudom. Hosszasan beszélt, 
győzködte apámat valamiről, s beletelt 
vagy másfél óra is, mire az én apám meg
adta magát. Aztán felálltak az asztaltól, 
és benyitottak az üres házba. A látogató 
körbejáratta szemét a padlón, a falakon, 
megállapította, hogy ez a hely nagyszerű 
lesz, aztán elment. Anyám, aki eleinte ta
nácstalanul tekintett a semmibe, a végén 
feloldódott, s ő is azt mondta, hogy jó lesz. 
Mármint az a nyolcvan rubel, amelyet 
a szoba bérléséért fizet majd a két öreg, 
Varga bácsi és Varga néni, akikről utó
lag azt gondolom, hogy azért jöttek el sa
játjukból, mert a vő útjában voltak. Apám 
havi keresete abban az időben úgy hat- 
hétszáz rubel lehetett. Nyolcvan rubelért 
tíz kiló cukrot, húsban számítva három 
kilót, kenyérből pedig egy egész hónapra 
valót adtak akkoriban. Ezek szerint jelen
tős gyarapodás elé néztünk.

A két öreg költöztetése kitelt egy délután
ból. Ágyat, asztalt, két hokedlit, egy sötét 
színű kaszlit, valamint ruhaneműt, ágybé
lit, apróbb konyhai holmit hoztak be a sze
kérről, aztán Varga bácsi és aszott testű, 
halk szavú párja hozzáfogtak a rendcsiná
láshoz. A hetven körüli, kissé köpcös és erő
sen kopaszodó öregember, akinek nevével 
azonos a mestersége is, legelőször munka
helyét, a banklit helyezte el az utcára néző 
ablak alatt. Ennek lapján néhány agyon
használt kaptafa, bőrhulladékok, kalapács, 
fa- és fémszögekkel megrakott néhány kon
zervdoboz, egy ökölnyi darab szurok, egy 
gombolyag fonal kapott helyet, jobb olda
lán, a vízszintes sorban bevert szögekre pe
dig fogókat és különböző késeket aggatott. 
Amint munkahelyét elrendezte, egy pok
rócba tekert csecsemóhyi csomagot kezdett 
boncorászni, s abból egy régi, faragott szek
rényes, ingás faliórát szedett elő. Ennek ke
resett lehetőleg rangos helyet mindjárt a 
bankliasztal fölött. A szöget már előre be
verte a falba, s nyújtózkodva próbálta he
lyére akasztani az öreg időmérőt, de vala
melyik mozdulatába hiba csúszhatott, s az 
antik szerkezet kisebb robajjal a szerszá
mos asztalkára rogyott. -  Na, baszd meg! -  
csúszott ki száján mindjárt egy csúnya szó, 
ami engem ugyan meglepett, de meg nem 
botránkoztatott, mert olyan szánni való, te
hetetlen lett hirtelen a vén Varga, amint ott 
görnyedt a szétesett óraház fölött, tanácsta
lanul. ..

Hármat sem érkeztem aludni, az 
öreg suszterhez beállított az első ügyfél. 
Szerencsétlen pára, bár ne tette volna! A 
Szikszóéktól örökölt házőrzőnk, bár ál
landóan láncon volt, megérezhette raj
ta a kunyhók szegényszagát, s ez nagyon 
felidegesíthette. Egy lépésre tán már el 
is haladt mellette a Birkés Róza nagyob
bik lánya, amikor Bobi két lábra állva rá
vetette magát, s harapta, ahol csak érte. 
Épp a kapuban álltam, s mivel ilyet nem

is feltételeztem eddig a kutyánkról, a lát
ványtól szinte lebénultam. A nő keserves 
jajbékolására kiszaladt a házból Varga bá
csi, s az út közben felkapott botjával visz- 
szarettentette a megvadult állatot. Be 
is húzódott az rögvest a bódéjába, onnan 
sandított ki a vénember fenyegető öklére, 
onnan hallgatta haragos szitkozódását.

-  Fábjány úr, ez így nem lesz jó -  fogad
ta Varga bácsi hamarosan a gyárból haza
térő apámat. — Ha ez a kutya továbbra is 
itt fog tanyázni, ha énnékem minden kun
csaftomat elijeszti, mibül élünk meg? Na, 
tessék nekem eztet megmondani!

Apám, akit már útközben talált a rossz
hír, beleizzadt a gondolatába is, hogy a ku
tya miatt esetleg a községi hatóság előtt 
majd magyarázkodnia kell. Ha Birkésék 
felmennek a komitetre,* akkor bizonyára 
így is van, ezért most feltehette magában, 
hogy bármire hajlandó, csakhogy a vén
embert megbékítse.

-  Nyugodjon meg, Béla bátyám -  nézett 
bűntudattal az öreg szemébe —, megígé
rem, hogy eltakarítom innen ezt a kutyát 
még ezen a héten. Ha másképpen nem 
megy, hát lelövetem.

Lelövetni azért mégsem kellett Bobit. 
Feltételezem, hogy kínálta apám fűnek-fá- 
nak, csak szabaduljon meg a veszedelmes 
jószágtól. Egyik délután aztán eljött ér
te Gyula keresztapám, aki hentes, nyak
örvet tett rá, és elvitte. — Na, ott legalább 
jó dóga lesz -  mondta a vén Varga némi
képp megnyugodva. S hogy mennyire iga
za volt, azt leginkább a kutya felől érkező 
kedvező hírek támasztották alá. így leg
alább mi is megnyugodtunk, az ügyfelek 
meg attól kezdve biztonságban adták egy
másnak Varga bácsi ajtajának kilincsét.

Tekintélyes halmot rakott maga mellett 
az öreg az elnyűtt, piszkos lábbelikből. 
Volt köztük olyan, amelyikre három foltot 
is fel kellett varrni, hogy ne kandikáljon 
ki belőle viselőjének bütyke, de ekkor már 
a talpat és a sarkat is illett megigazítani 
egy-egy flekkel. Ha meglett végre a javí
tás, az egész lábbelit lekente valami vakí
tóan fekete, hamar száradó festékkel, s te
nyerére állítva adta át gazdájának, mint 
valami elegáns ajándékot: — Tessék paran
csolni. Olyan, akár az új. Aki igényesebb 
volt valamivel, szakadt felsőjű lábbelit 
nem vitt a mesternek, mert az már úgy
is a tűzre való. Ellenben, ha egy formáját 
még jól tartó lábbelinek papírvékonyságú
ra kopott a talpa, s azt nem akarta teljesen 
leszakítani, az nagyvonalúan rendelt egy 
féltalpalást. Az ilyen kuncsaftnak Varga 
bácsi ott helyben kiválasztotta a talpnak 
való bőrt. Kopogtatta és hajlítgatta, hogy 
alkalmasságát, minőségét bizonygassa, 
végül megkérdezte: — Jó lesz? Hiszen jó is 
lett volna minden, ha a tél nem veszi olyan 
komolyan a dolgát, mert végül nagyon ke
ményre és hosszúra sikeredett.

A két öreg lakószobáját egy rakott tég
latűzhelynek kellett volna melegen tar
tani, de tisztességes tüzelő híján képte
len volt eleget tenni az elvárásnak. Kapta 
az öreg a zsákot, lábbelijére a síkos, fa
gyos utak ellen rongyot tekert, és elindult 
a szeme után. Valamelyik közeli lakó szá
raz pincéjében elaszott, teljesen kiszik
kadt karalábéját hordta az utcai szemétre 
kosárszám, az öreg ezt csakhamar megta

lálta, és szedegetni kezdte. Lerázta róla a 
havat, s mintha mérlegelné, hogy elég szá
raz-e, maga elé tartva megvizsgálta mind
egyiket külön-külön.

— Hát maga meg mit válogat ott, Béla 
bácsi — kérdezi a szomszédos házból kilé
pő Kékesiné.

-  Gyertyánfát -  feleli az öreg, s széles 
vigyorral felmutatja a kezében lévő dara
bot. Jókedvében rándult volna az arca vi- 
gyorba? Aligha. Akkor hát kínjában, az 
sokkal inkább hihető. Máskor ölnyi szal
mát szerzett valahonnan, és begyújta
ni nem is kívánhatni jobbat. Attól lángra 
lobbannak a rongyok, javíthatatlan lábbe
lik, bármilyen éghető kacat, s a téglaspór 
ettől jókedvre kerekedve, tisztességesen 
duruzsolt. Napközben még meg is voltak 
valahogy, de éjszaka, amikor a tűzhely is 
pihenőt tart, sokat vacoghattak, mert ko
ruknál fogva, kedvük fogyatkozásában 
egymást sem tudták már felmelegíteni.

Hallom én egyszer, mondogatják, hogy 
erős húgyszaga van az öregnek, már las
san nem lehet meglenni a közelében. De ha 
csak ennyi lett volna! Kiderült hamarosan, 
hogy a szalmazsák a valódi fertő, csak úgy 
hemzsegnek benne s körülötte a bolhák. 
És egyre gyengébb az öreg, egyre többször 
marad az ágyban, úgy néz ki, esélye sincs 
már, hogy testi romlásából kilábaljon. Az 
ilyesminek, persze, híre megy. Meg is rit
kultak, egyre gyérebben jöttek a kuncsaf
tok, majd elmaradtak teljesen. Nem is lehe
tett azon csodálkozni, ha elmaradt emiatt a 
lakbér is. Az én apám eleinte hümmögött, 
ha anyám kiborult a lakók miatt, végül rá
szánta magát, és elment az öregek már fel
nőtt gyerekeihez. Jöttek azok már másnap. 
Hoztak egy zsák tüzelőt, jól felfűtötték a 
szobát, megfürösztötték, tiszta ágyba fek
tették az apjukat, de nem maradtak mellet
te. Meg lehet mindent s mindenkit érteni, 
hisz ott a család, a sok tennivaló, megvan 
mindenkinek a saját gondja. Mi viszont kö
zelről tapasztaltuk, saját fülünkkel hallot
tuk éjszakánként, hogy a vén Varga egy
re erősebben köhög, aztán, ha a köhögést 
egy időre letudta, félóráig krákogott, köpkö
dött. Nem segített rajta már a közelgő ta
vasz sem, pedig a bőséggel áradó napfény 
mindent elkövetett, hogy jobb kedvre derít
se. Ma már azt gondolom, ő maga sem iga
zán kívánta a felépülést, ahhoz meg elég
gé makacs volt, hogy csak úgy, minden vita 
nélkül megadja magát. Véletlen tanúja vol
tam egyszer, amint a magasba bámult hosz- 
szasan. Azt hiszem, az égben lakót próbálta 
megszólítani, de nehezen szánta rá magát. 
Aztán mégiscsak beszélni kezdett. Szavait 
én nem értettem, csak azt tudom, hogy feje 
az idegtől rángott, amikor jobb karját indu
lattal a magasba emelte, és erőtlen öklével 
megfenyegette az eget. Ingujja visszarogy- 
gyant eközben könyökéig, s a karja fehér 
volt, akárcsak a halál.

Februárban még éjszakánként fagyok 
voltak, de a március második fele meg
emberelte magát. Jó szelei és áldott nap
ja csakhamar felszikkasztották a sarat, s 
a hónap vége felé már szinte jólesett me
zítláb járni. Ugyanakkor bent a házban 
kutyavilág lett. A hirtelen jött melegben 
úgy elszaporodtak a bolhák, hogy az asz- 
szonyok tenyérrel söpörték meztelen lába-

> > > > >  folytatás a 8. oldalon
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> » »  folytatás a 7. oldalról
ikról. Egyik szomszédasszonyunk taná
csára anyám bolhaport hozott, s jócskán 
meghintette a Varga bácsi szalmazsák
ját, ágya környékét, majd szórt beló'le ren
desen a mi szobánk padlójára, s az ágyak 
alá is. Ettó'l azonban úgy megvadultak, 
hogy marásukat én is megéreztem, ho
lott addig sohasem szerettek, a macskánk 
pedig meg-megugrott minden egyes ma
ráskor, s hogy fájdalmát közzé tegye, ké
nyeskedve felnyávogott. De túl lettünk 
csakhamar ezen is.

Délutánonként az öreg már kimerész
kedett az udvarra, kivitte magával a kis 
szurtos sámedlit, s leült. Látszott rajta, 
hogy bírja és élvezi a napot, de amint apá
mat meglátta, egész lénye elkomorodott. 
Meg se várta már, hogy a tartozását eszé
be juttassák, nyomhatta a lelkét amúgy 
is, ezért mondta ő magától:

— Nyugoggyon meg, Fábjány úr, ész
ben tartom én, mennyivel vagyok adósa. 
Megfizetek nemsokára, meg teccik látni, 
megfizetek én mindent mindenkinek.

-  Tudom én, Béla bátyám, nem félek én 
magától — válaszolt apám magára erőlte
tett nyugalommal, de hangjából azt érez
tem én is, hogy nem vette már komolyan 
az öreg fogadkozását.

Hanem aznap, éppen hogy sötétedni 
kezdett, Varga bácsi fogta a botját, és ki
csoszogott a kisajtón. Úgy indult el, mint
ha csak a kinti világra lenne kíváncsi, 
de eltelt egy fél óra, majd másfél, máskor 
ilyenkor már le szokott feküdni, s az öreg 
még nem volt a házban. Mariska néni át
jött hozzánk, a kezét tördelte, szeméből 
dóit az aggodalom, arcáról a félelem:

— Istenem, most mihez fogjak, hát hova 
mehetett? Segítsenek, drága Fábjány úr, 
ha Istent ösmernek, aggyanak tanácsot, 
kihez forduljak, mert érzem, hogy ennek 
jó vége nem lesz.

-  Ugyan már, Varga néni -  kezdte apám 
nyugtatgatni -, elő fog kerülni, meg tetszik 
látni. Biztos, csak a jányát ment el megnéz
ni, hisz hetek óta nem látta. De az is lehet, 
hogy ott rosszul lett, ezért lefektették.

-  Teccik látni, ez az, amit nem tudok el
képzelni rulla. Nálamnál jobban senki se 
ösmeri. Olyan nincs, hogy ű a jányához el
menjen, ha ű ezt képes vót velünk meg
tenni. Ú annál sokkalta büszkébb.

— Jól van, Varga néni, én kimegyek, 
szétnézek a környéken, biztosan tanál- 
ok valakit, aki látta, egy ember csak nem 
veszhet el?

Apám oda volt, kereste, amerre csak 
értelmét látta, és elment Zábolyékhoz is. 
Kiderült, hogy valóban járt ott. Igaz, csak 
pár percre ment be, megnézte őket, majd 
elköszönt s elindult, ők azt gondolták, ha
za. A hírre, hogy otthon nincs, elkomorod- 
tak, s keresésére indultak ők is. Hiába. 
Másnap reggel azonban jött valaki szólni, 
hogy az Akácosban megtalálták a bakan
csát, ruháját. Úgy gondolta szegény, azt 
nem viszi magával, valaki tán majd hasz
nát veheti. A fordulat harmadnap délután 
állt be. Szilágyi Menyus, a szerencsétlen, 
ott feneklőzött az Akácos alatt, s a hor
ga egyszer csak megakadt valamiben. Az 
akasztáskor szép nagy süllőre vagy csu
kára számított, de hamar lefittyedt a szá
ja, mert a zsákmány nem vitte a zsinórt.
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De ha már egyszer így esett, óvatosan 
partra húzta az öreg tetemét.

A hírre nálunk is megmozdult a ház, 
apám gondolkodás nélkül a helyszínre ro
hant. Ismertem jól az Akácosba való já
rást, hát elindultam utána magam is. Volt 
már ott vagy egy tucatnyi ember, köztük, 
mappával kezében egy sötétkék egyenru
hás milicista, valamennyien a felpuffadt 
hulla körül álltak. Megálltam valamivel 
távolabb, de így is láttam, amit nem kel
lett volna, s az már fel sem vetődött ben
nem, hogy közelebb menjek. Olyan hihe
tetlen, valószerűtlen volt így is, hogy az a 
mindig szurkos, örökké feketében járó em
ber most annyira fehér.

Aznap éjszaka sehogyan sem akart 
az álom rám találni. Az a kényszerkép
zet gyötört, hogy nem vagyok a szobá
ban egyedül. Talán a Varga bácsi lelke 
jár itt, hogy búcsút vegyen a háztól, de le
het, hogy a nagyságos halál küldött ma
ga helyett valakit, mégpedig helyszínelni. 
Addig forogtam vackomon, addig fárasz
tottam az elmém, hogy sorsom fölött saj
nálkozva sírni kezdtem. Előbb csak ma
gamban, csendesen, aztán a mellkasom 
is rángatózni kezdett, majd felzokogtam 
hangosan. Szüleim meghallották, és ha
lálra riadtan tolták rám az ajtót. A tu
dat, hogy nem vagyok már védtelen, kis
sé megnyugtatott, de a kérdésekre jó fél 
percig nem tudtam még válaszolni, úgy 
ikegtem. Kis idő múltán szakadozva, leve
gő után kapkodva megszólaltam:

— Ha anyu meg apu is meg fog öreged
ni... és egyszer majd meghalnak... és majd 
én is nagyon öreg leszek és meghalok... 
akkor... akkor ki fog éngem eltemetni?

Anyám a fejéhez kapott, és hangos sí
rásba kezdett:

— Drága Szűzanyám, hát hogy tudhat 
ilyesmi még az eszébe is jutni?

Apám finoman csillapította, majd fölém 
hajolt, a félhomályban megkereste a ke
zemet, majd amikor úgy érezte, hogy csil- 
lapszik testemben a remegés, így beszélt 
hozzám:

— Tudod, kisfiam, az még nagyon so
kára lesz. Én, látod, mostan még nagyon 
erős vagyok, dolgozok, sokáig tudok rá
tok vigyázni. Egyszer majd valóban eljön 
az az idő, amikor mi is megöregszünk és 
meghalunk, de akkor már te is felnőtt, és 
pont ilyen erős leszel, és neked is lesz fe
leséged, és lesznek gyerekeid, akik öregsé
gedben majd gondolnak rád, és ha arra ke
rül a sor, szépen eltemetnek. De ne törd te 
még ezen a fejedet, rengeteg minden törté
nik addig veled és körülötted. Meglátod... 
meglátod majd, minden jó lesz végül.

Apám szavai abban a pillanatban hatot
tak, s ha meg is kapaszkodott a szívemben 
valami kóbor és erőszakos félelem bogán
csa, a következő percben már el is enyészett. 
Hát hogy nem tudott ez nekem is eszem
be jutni? De nem baj, az a fontos, hogy így 
van, az én apukám azt tudja... Beszélhet 
ez után bárki bármit, csúfolkodjanak csak, 
hogy szeretős-mártás, kendermagos pap
rikás, én nem fogok majd tiltakozni, ha 
azt kérdezi valaki, hogy van-e már szere
tőm. De egy biztos: nem Mikola Klári lesz 
az. Vagyis lehet, hogy mégis Klári lesz a 
neve, de az egy egészen más Klári. A ke
resztmamám három lánya közül a legki

sebb, az tetszik nekem. Idősebb ugyan tő
lem vagy két évvel, de mit számít az? Az a 
két év nem lehet hátránya egy olyan lány
nak, akinek félszőke, félbarna, de csak fé
lig hosszú, gyönyörű göndör a haja.

* * *

Egy ideje néhány ráérős, fiatalabb korú 
férfi muszlin kendőkkel és selyemharis
nyákkal házal a Vásártéren. Miért is ne, 
ha egyszer itt a lehetőség egy kis könnyű 
keresetre? Az Ausztriából hazafelé szállin
gózó orosz katonák tucatszám hozzák az 
errefelé még csak hírből ismert divatcik
keket, az újdonsült kupecek meg átveszik, 
és továbbadják, mert kiváló ösztönnel rá- 
éreztek, hogy a finomabb portékának 
kezd már mifelénk is szeme lenni. Heti 
egy-két alkalommal kopognak be azok
ba a házakba, ahol nagylányt, fiatalasz- 
szonyt sejtenek, mert melyik fehérnép ne 
sóvárogna a szépséget szolgáló apróholmi 
után? Izgatottan veszik kézbe, kibontják 
a mindössze levélborítéknyi kis csomagot, 
óvatosan kézfejükre húzzák, majd a fény 
felé tartják a harisnyát, és szemúk-szá- 
juk mosolyog a gyönyörűségtől. Az egyik 
teljesen testszínű, enyhe füstárnyalatú a 
másik, ránézésre feketének látszó, de vi
selés közben varázslatosan áttetsző a har
madik, és könnyű mindegyik, akárcsak 
a lehelet. Az én apám is kifizet legalább 
két párat, mert egy ebből nem sokat ér. 
Kényes holmi, könnyen szakad, vagy épp 
elég az is, ha egy óvatlan mozdulattal be
akasztott szem felszalad rajta, aztán ki 
tudja, mikor lesz kapható megint? De egy 
bordó, zöld és kék színekben játszó musz
lin sálat is kifizet apám, hadd legyen tel
jesebb az anyám öröme. S egy hét múlva, 
amikor Szenátor, a Nina fia szintén beál
lít egy kisebb árukészlettel, apám röviden 
tudtára adja, hogy meg se hajlandó néz
ni, mert néhány napja kötött már hason
ló ügyben üzletet. Szenátor azonban nem 
olyan legény, akit csak úgy le lehet rázni. 
Ha már egyszer bent van a házban, össze 
kell, hogy jöjjön valami kis seft.

— Laci Bácsi — nyúl lemberdzsekének 
belső zsebébe —, maga egy tanult, okos 
ember. Egy ilyen príma töltőtollat nem 
szeretne? Ez mindegyik olyan egyenlete
sen és simán ír, mintha a legfinomabb ce
ruza lenne.

Nekem alig van még fogalmam az író
eszközök használatáról, de amint letesz 
az asztalra három takaros kis tollat, ar
ra gondolok, hogy szívesen megtartanám 
valamelyiket. Apám odasandít éppen, de 
amíg ki nem derül az ára, csak találom
ra emel fel egyet. Sötétzöld, finom már
ványmintás kaucsuktoll, a szétcsavarható 
helyeken aranysárga erősítő gyűrűkkel. 
Lehúzza a kupakját, látja, hogy arany
hegy sárgállik benne.

— Oszt ezért mennyit kérnél, te fiú?
— Mint magának, Laci bácsi, odaadom 

tizenöt rubelér’.
— Sok lesz az, te fiú! De ha neked eladó, 

egy tízest adhatok érte.
— Ezt a tollat egy tízesér’? Na, adjon 

csak egy papírt! — szól ingerülten a kupec, 
de amíg apám körülnéz, ő felkap a nagy
anyám bevetett ágyáról egy újságot, s fe
hér felületet keres rajta, hogy az írószer- 
számot kipróbálja. A kezében maradt
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lendülettel írást imitáló hullámvonalat raj
zol, de a kék tintanyom szemmel láthatóan 
megvastagszik, szétfut az újságpapíron.

— Na látod? Nem ér ez még egy tízest se, 
de ha  m ár kimondtam, nem csinálhatok a 
számból feneket.

-  Jó van, na! Aggyá ide azt a tízest, 
legfejjebb ráfizetek, de azt megmondom, 
hogy m agával én többet nem üzletelek...

H át így zajlott valahogy az életünk: ap
rócska eseményekkel, csendességben, s mi
re eluntuk volna m agunkat, akkorra min
dig bezörgetett valami újabb változás. Egy 
alkalommal apám azzal a hírrel állított 
haza, hogy ismét lakóink lesznek, de most 
felsőbb utasításra. Az a helyzet, magya
rázta, hogy nemcsak muszlinkendőkkel és 
harisnyával kereskedő közkatonák érkez
nek Ausztriából, hanem  katonatisztek is 
asszonyokkal meg gyerekekkel. Nekünk is 
be kell látnunk, hogy őket nem lehet ka
szárnyába küldeni. A gyárban röpgyűlésre 
hívták  össze a dolgozókat, s ott meg is ígér
te a bíró, hogy rábírnak mindenkit, akik 
saját szükségletüknél nagyobb lakóterü
lettel rendelkeznek -  mindössze hat-nyolc 
hónapról van szó - ,  hogy osszák meg fede
lüket tíz vagy tizenkét családdal. Ennyit 
valóban megtehet a község, meg aztán  ér
tü k  is fizet majd valami kis lakbért a ta 
nács, ami egyáltalán nem mellékes.

Hozzánk egy három tagú család érke
zett. Nevükre, hisz nem sok alkalm unk 
volt velük tartósabban érintkezni, nem 
emlékszem, de az örökre m egragadt ben
nem, hogy a családfő legelőször egy gyap
jú takaróba göngyölt tárgyat hozott be a 
házba. Ott, m iután szétnézett, egy berá- 
m ázott arcképet bontott ki a pokrócból, 
annak  igyekezett méltó helyet keresni az 
ablakkal szemközti falon. Én ránézni sem 
igen szerettem  az ezüstös rám ában lakó 
tömött bajszú emberre, akinek szúrós sze
me — nekem úgy tű n t -  követi a szoba la
kóinak minden mozdulatát. A kapitány, 
ahogy apám emlegette, annál inkább oda
volt érte. Ha részegen jö tt haza, fél órát is 
tudott állni előtte. Bizonyára ez volt az ő 
házi szelleme, m ert olykor beszélt hozzá, 
s egyszer azon kaptam , hogy sírva csókol
gatta. De voltak az orosz tisztnek ennél ré- 
misztőbb dolgai is.

Egy alkalommal furcsa, kisbőröndsze- 
rű  szerkezetet, valami gramafont vagy mit 
hozott haza, ünnepélyesen az asztalukra 
helyezte, fedelét felnyitotta, majd egy feke
te lemezt helyezett rá, és egy kis fogantyú
val felkurblizta. Aztán kapcsolt rajta vala
mit, a lemez forogni kezdett, és folyamatos 
sistergéssel kísérve megszólalt a méltóság- 
teljes zene. A kapitány ekkor kihúzva ma
gát, hangos éneklésbe kezdett, s szigorú
an nézett apám ra, hogy ő m iért nem teszi 
ugyanezt? Apámnak, ha egyszer megjár
ta  a sztálini lágereket, ismernie kellett a 
szovjet himnuszt, de úgy tett, m intha most 
hallaná először, és tagadólag rázta  a fe
jét. Az orosz erre revolvertáskájához nyúlt, 
és k irak ta  a fegyvert az asztalra, s most 
m ár erélyesebben intette apámnak, hogy 
énekeljen. Anyám rém ülten húzott magá
hoz, de én nem tudtam  levenni a szeme
met apámról, aki ekkor m ár engedelme
sen állt, és a bizonyára ismerős dallamot 
lá-lázva megpróbált részt venni a produk

cióban. Albérlőnknek azonban ez nem volt 
elég. Megállította, majd újraindította a le
mezt, s szótagolva rág ta  apám szájába az 
első sort, amit néhány év múlva majd ne
kem is be kell vágnom: Szo-juz nye-ru-si- 
möj reszpub-lik szvo-bod-nökh... És apám 
keserűségét leküzdve ismétli, énekli az 
orosszal, csak hogy bajunk ne legyen.

Az orosznéra m ár alig emlékszem, de 
négy-ötéves forma kislányuk törékeny kis 
alakja az évtizedek homályán is áttetszik 
nekem. Ha anyjának házon kívül akadt 
dolga, Tányát átk ísérte  a mi szobánkba, s 
bár egymás nyelvét nem értettük, a játék  
örömében tökéletesen egyek tud tunk  len
ni. Társult hozzánk ilyenkor vidám te r
mészetű tarka  m acskánk is, akinek nevet 
ugyan nem volt szokás adni még akkori
ban, ennek ellenére nekem -  legalább
is házon belül -  leghűségesebb pajtásom 
volt. M agammal teljesen egyenrangúnak 
tarto ttam , s hogy a játékban ő is egyen
rangúnak  tekintsen, lehasaltam  a házi
szőttes pokrócokkal ta k a r t padlóra, s fel
vettem azt a pózt, amelyből ő a konyha 
m ásik sarkából tám adni szokott. Hátrafelé 
kúsztam , m intha nagyon ta rtan ék  tőle, s 
a m acskának ez minden jel szerint impo
nálhatott, m ert szorosan a padlóhoz lapul
va figyelni kezdett, felmérte a távolságot, 
majd két ügyes ugrással előttem term ett, 
s kiosztotta fejemre puha m ancsának kí
méletes pofonjait. Ismerkedésképpen ezt

a kis műsort játszottuk le a kislány előtt, 
aki ezen jóízűen, hosszasan nevetett.

így ta lá lt ránk  apám, ebben a meghitt 
hangulatban, amikor a gyárból hazajött. 
Egy újságpapírból csavart zacskóban gyü
mölcsízű cukorkát te tt elénk, s láthatólag 
elégedett volt a fiával, aki könnyen bizal
m ába fogadta az orosz kislányt. Öröme 
csak akkor lehetett volna teljesebb, ha ezt 
az önfeledt, baráti együttlétet a kapitány 
is látja. Valóban így érzett? A kislányt il
letően azt m ondhatnám  — talán , ám azon 
tú l bizonyára csak szerepet játszott, m ert 
irtózott a rendszerellenesség gyanújának 
még az árnyékától is, s hogy m iért, a rra  
csak ő adhatott volna kimerítő választ. Én 
csak annyit tudok, hogy harm inc éves ko
rá ra  az élet erre tökéletesen m egtanítot
ta, vagy inkább rákényszerítette, s hogy a 
leckét örökre eszébe vésse, időnként jele
ket is küldött neki. Egyet, hogy tú l sokáig

ne barangoljak az emlékezésben, még az
nap délután.

Tányával az asztal a la tt fészket ké
szítettünk m agunknak, majd lehevered- 
ve, fél könyökre támaszkodva a macskát 
kezdtük babusgatni. Úgy hajoltunk fölé, 
m intha gyerm ekünk lenne, s az állat sze- 
retetünket elfogadva elégedetten dorom
bolt. De egy idő u tán  eluntam  az egészet, 
s egy bukfenccel kipenderültem  az asz
ta l alól. A lányka ennek a mutatványom
nak  is szívből örült, s jelezte, hogy meg
próbálja ő is. A bukfence azonban kissé 
félresikeredett, oldalára fordulva fejez
te  be, s miközben fel a k a rt állni, hirtelen 
köhögni, majd fuldokolni kezdett, s köz
ben úgy kapkodott a levegő után , m intha 
nem lenne belőle elég. A cukorka! — kiál
tottam  kétségbeesve, de apám  m ár felpat
tan t a rádió mellől, s a gyerek h á tá t csap
kodta tenyerével. Egy rövid p illanatra úgy 
tűn t, m intha m egszűnt volna légcsövében 
az elzáródás, de a gyermek hirtelen levegő 
u tán  kapott, és a cukorkát visszaszippan
totta. Újabb fuldoklási roham  jött rá, de 
nem volt m ár ereje köhögni sem. Apám két 
vállánál fogva rázta, ismét a h á tá t kezd
te  csapkodni, de úgy tűn t, hiába. A lány
ka szeme fennakadt, nyaka, arca kékül
ni kezdett. -  Istenem, Istenem, ne hagyd, 
hogy itt haljon meg! -  k iálto tta  apám két
ségbeesve, sírva, majd felkapta és rohant 
vele ki a házból -  ta lán  a szomszédoktól,

ta lán  a zöldkereszttől remélve segítséget, 
de a nyirkos lépcsőn megcsúszott és a gye
rekkel együtt elvágódott. Ó m aga a lépcső 
közepe táján  landolt, Tánya kis teste meg 
elgurult a karjai közül az utolsó lépcsőfo
kon is tú lra . — Istenem, há t még ezzel is 
büntetsz?! H át összetörve kell a koporsó
ba tenni?! -  tö rt ki belőle a retten tő  kese
rűség, de mire derekát fogva feltápászko- 
dott, a kislány m ár ült, és ujjai közt a félig 
elszopott, vétkes cukordarabot mutogatta.

Évek m últán is felemlegette apám ezt 
kellemetlen emlékű, mégis szerencsés ki
menetelű esetet. -  Egyedül a Jóisten lehe
te tt volna a tanúm  -  mondogatta - ,  hogy 
nem én okoztam a halálát, de pont őt me
lyik szovjet bíróság állította volna mellém, 
hogy tanúskodjon?

• Kom itet -  tulajdonképpen Bizottság az értel
me, Tiszaújlakon azonban a községi tanácsot nevez
ték  így.

9

Véletlen ta lálkozás
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VARG A L Á S Z L Ó  EDGAR
nővéreim

ez minden amit néha még tudok 
egy sárga kert s a kert alatti holtág 
s pár másik emlék mi eddig eljutott

ma este végre elköszönt az ó'sz
nem volt túl vidám -  hogy mást ne mondjak
azt mondta „pá” s hogy „még találkozunk
hát nehogy roppanó hóba rogyjak”
ma este el- visszament seholba
sötét színpad egy már kihűlt Csehov
háttérben egy képzelt téli moszkva
de vonat itt már régen nem csihog
csak áll -  körötte kutyák csaholnak
s nővéreim ismét csomagolnak
„viszlát moszkvában” -  kiáltják felém
bámulok a sápadt pályaőrre
míg intenek kupéból kidőlve
de nem harsan fütty nem mozdul a fém

eső
egy égi hadsereg löveti a fákat 
panaszra semmi ok: nyerésre állnak 
habár a generális nem nagyon figyel

de komolyan mondom: fütyülök a tájra 
hisz meghalni sincsen már jogom 
s ha meghalok is: temettess el állva 
én azt igazán szeretni fogom 
bár most amíg a szürke esőt nézem 
egy pokrócot ha hoznál -  az se rossz 
ezt a zsibbadást már réges-régen érzem 
és nem jó az isten és nem is gonosz

néha összefutunk -  a környéken lakik 
vásárol ezt-azt az üzletben hitelre 
megbíznak benne bár nem ismerik 
cigit kér újságot meg vodkát -  elvitelre 
menedzser volt régen azelőtt arany jános 
csipkebokor cethal előtte meg tojás 
ezt ő mesélte egyszer bár nem minden világos 
panaszkodnék neki de nincs itt befolyás

csak üldögélni jó és nézni ezt a semmit 
(esőnek hívják a lexikon szerint) 
így telik el minden -  egy hosszú-hosszú szép snitt 
egy jancsó miklós-filmbóí -  s a rendező legyint

ki mondaná hogy nékem rossz sorom 
hisz szavamra mondom: nincs szavam 
s így semmi kétség semmi gondom 
térkép a kéz bár út aligha van 
csak sanzonok meg régi bakanóták

és egy égi hadsereg löveti a fákat 
virágzik az élet -  nyoma sincs halálnak 
habár a költő ekkor nem nagyon figyel

hamlet rég nyugodt már (szellem el)

F A Z A K A S  GÉZA
Zebra.
Vasárnap két útkarbantartó munkás dolgozik, 
az aszfaltra festik fel a csíkokat.
A  fehér vonalakkal teremtődik meg a zebra, 
noha a vonalak közti festetten hiány 
éppúgy hozzátartozik: 
a fél alkotás maga az egész.

tárgyilagosan nézve
tartásod vállfa, vonzásod felöltöztető ruhadarab, 
a hajadat simító mozdulat fésű, mely alig rendez, de borzol, 
szemed keretben távlat, ahogy valami más és 

ismeretlen tárgyat követ,
hangod krepp szalag, ragad, majd finoman elszakad 
ajkadtól, mely mint pajkos és bíbor szövegtest

májusban váltamra bújt paplanhuzat vagy,

maga az anyag, de annyi ismeretlen gyűrődés, ami kitakar, 
megakadt óra, melynek mutatója mindig negyed

tizenegy vagy,
cukrászdában sarok és egy szelet almatorta, 
a tányér, a villa, a szalvéta, az ablak, az utca, s még ki tudja

végső soron, hiába is nevezlek meg ennyiféleképpen, 
ha mi ketten: tárgytalan
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BORCSA IMOLA

Pillanatképfüzér
Első pillanatkép
Az ősz érintésének a gesztenyék és 

a tölgyek állnak ellen leginkább, le
veleik még zölden köszöntik az októ
beri napsütést, míg a többi fa lombja 
m ár aránylik a fényben. A park zöld 
pázsitját is barnássárga foltok kez
dik beborítani. Szélcsend van, a leve
lek ráérősen ringatózva hullnak alá a 
magasból. A száradó avar édeskés pá
raként leheli ki magából az életet.

Egy öreg gesztenyefa tövében félig 
fekvő pozícióban gitározik egy negy
venéves forma férfi. Csak az akkor
dokra figyel, m intha a narancssárga 
lencséjű napszemüveg, am it visel, az 
egész világot kizárná. Zenéje egy pil
lanatra  lelassítja az időt az a rra  járók 
szám ára, néhány méteren át kevésbé 
sietős léptekkel haladnak. Másokat 
a dallamok hosszabb időre odavonza- 
nak: a szomszédos fák tövében fia ta
lok cigiznek, olvasnak, tőle pár mé
terre  pedig két mezítlábas zsonglőr 
gyakorolja közös produkcióját.

Színes buzogányokat dobálnak egy
m ásnak, szinte m egállapíthatatlan, 
hogy egyszerre ha t vagy nyolc van 
játékban. O tt hever m ellettük a két 
pár levett bakancs, és egy hátizsák
ból néhány színes labda kandikál 
ki. Ham arosan azok is előkerülnek. 
Ekkor egyikük, egy szikár, kopasz, 
sasorrú húszas évei végén járó férfi a 
m ásik nyakába próbál felállni. Nem 
sikerül egyből, az alul álló, borzos fe
kete hajú, nyakán színes tetoválást 
viselő srác az első próbálkozásoknál 
meginog, de végül sikerül kiegyene
sedniük és m indketten elkezdenek a 
labdákkal zsonglőrködni.

Második p illa n a tk ép
A földszinti erkélyt keretező vad

szőlő égőpirosa egyre inkább bordó
ba fordul át, ahogy a sötétség sűrűsö
dik a külvárosi tömbháznegyed fölött. 
Az erkélyről még a csukott ablakok 
mögül is kiszűrődik a szájharmoni
ka hangja, hogy aztán  észrevétlenül 
oldódjon fel a város zajában. A ben
ti ernyedt fényben idős férfi áll, haja 
hófehér, akárcsak bajusza, ami a la tt 
hangszerét mozgatja. Arccsontja a la tt 
a bőr petyhüdten lóg, homlokát sű
rű n  redőzik a ráncok. Szeme egyetlen 
pontra szegeződik, ám tekintete üres.

Újabb alak  jelenik meg: egy közép
korú férfi, fején narancssárga lencsés 
napszemüveg. Lassú léptekkel közele

dik az idősebbhez. Vele egyvonalba ér
ve mond valam it, várakozó arckifeje
zéséből ítélve egy kérdést tehetett fel. 
Az öreg fénytelen pillantását továbbra 
is az előbbi ponton nyugtatja s tovább 
játszik. Az újonnan érkezett ismét 
megszólal, szája hajszálra ugyanúgy 
mozog, m int az előbb, a kérdését is
métli meg. P ár másodperc meddő vá
rakozás u tán  lehajtja fejét, szótlanul 
áll egy darabig.

Harmadik pillanatkép
A színeket ellopja az éjszaka, a szo

ba berendezése most csak sötét és még 
sötétebb testek  összessége. Az ágyból 
nyitott szempár jára tja  végig tek in te
té t a helyiségen. Fotel, kisasztal, rajta 
lámpa, könyvespolc, szekrény, a föld
re sebtében ledobott ruhák  körvonalai 
látszanak.

A párkány bádogján eső kopog. 
Csenddel felérő monotóniáját motor
zúgás zavarja meg, pár pillanattal 
később a plafonon megjelenik a sze
meteskocsi narancssárgán viliódzó, 
m ár-m ár karácsonyi hangulatot kel
tő  fénye. Az esőcseppek hálóvá fonód
va fu tnak le az ablak üvegén, a lent
ről jövő fény árnyjátékként vetíti ezt 
a plafonra.

A férfi kopasz feje alá rakja fél ke
zét, m int ki m ár nem is várja az ál
mot és a kirajzolódó m intákat figyeli. 
Másik kezét kiszabadítja egy hosszú, 
hullámos hajkorona alól s m egvakar
ja  sasorrát. Mikor a szobát ismét sö

tétség lepi el, oldalra fordul, h á tta l a 
lánynak és lehunyja szemét.

Negyedik pillanatkép
Az eső egy p illanatra  sem állt el, 

ha épp nem zuhogott, akkor legalább 
szemerkélt. A lehullott falevelek, ahol 
nem seperték el őket, addig áztak  és 
morzsolódtak a lépések súlya alatt, 
hogy m ostanra seszínű, undorítóan 
ragacsos masszává álltak  össze.

A szürkéskék felhőlepel a la tt m in
den kicsit kopottabb, ködösebb, m int 
máskor. Az ernyőtengernek különös 
hullám zást kölcsönöz, ahogy tulajdo
nosaik fel-le mozgatva, jobbra-balra 
billentve őket manővereznek a tömeg
ben. Az arcok tompultak, sietősek, fá- 
zósak.

Egy átjárónál az ott állók nevetgél
ve, mosolyogva, összesúgva néznek át 
a másik oldalra. A túloldalon várako
zók között van egy férfi. Külsejében 
nincs semmi feltűnő, hacsak sötét, bo
zontos haját vagy a nyakánál kabát
ja  alól kinyúló tetoválásnyalábot nem 
nevezzük annak. Arcán halvány mo
soly, m it sem törődik az őt bámulók- 
kal. Kihúzza m agát, és még inkább 
magához szorítja a kezében lévő hal
ványzöld kertésznadrágot viselő, pi
sze orrú, lógó fülű, hatalm as plüss 
nyulat.

Ötödik pillanatkép
Az ősz érintésének a gesztenyék és a 

tölgyek állnak ellen leginkább. H abár 
lombjuk m ár száradófélben van, buján 
köszöntik az október végi napsütést , 
míg a többi fa m ár csak kopár ágait 
fürdeti a fényben. A park  zöld pázsitja 
m ár csak itt-o tt látszik ki a barna le
véltakaró alól. A száradó avar édeskés 
páraként leheli ki magából az életet.

Egy öreg gesztenyefa tövében 
egy csoport fiatal ül törökülésben. 
Egyikük kezében kétliteres sörösüveg, 
szájához emeli, majd továbbadja. A k i
fújt cigifüst a fénytől áttetsző, sejtel
mes fátyolként lebeg fölöttük. Egy fiú 
gitáron játszik, a többiek vele énekel
nek. Zenéjük egy pillanatra  lelassítja 
az időt az a rra  járók szám ára, néhány 
méteren át kevésbé sietős léptekkel 
haladnak.

Egy közeli pádon három idős férfi 
ül. Egyikük botjára tám asztja állát, 
bámészkodva já ra tja  a szemét. Dús 
ősz haja tövénél, ráncos nyakán tor
zult tetoválás. A mellette ülő sasorrú 
néhány gesztenyével próbál zsonglőr
ködni, de remegő kezével folyton mel
lényúl. Elkedvetlenedve ül tovább. A 
legöregebb hunyorog a napsütésben, 
sóvárogva figyeli a gitározót.
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ILYÉS ZSOLT 
forduló
vaktöltény olvassa arcom; 
talán elévültem, 
az időjárás tehette, 
mindig hírlövés nélkül lép be. 
csak annyira vártam mint 
pattantyú a mozsártörőre, 
vagy a barányhimlőben 
szenvedő mártírok, 
nyaktiló előszobájában 
türelmetlenkedő nép 
a császármetszésre.

kiálló bordájú aknák legelnek a mezőn,
kérődzőén nézik
az elefánttemetőbe
kullogó lánctalpakat.
picit tovább frissen borotvált
szakállas puska bámulja
borús felhők közt
a lopakodó nehézbombázót.
egyik sem tüzel.

kialszik a cigarettaég.
hamu s lapilli hullik.
lelkiismeretem már kőolajat fúr,
miközben téged
az újfent csigán függő világ
modern pompeiiként
vulkanonizál.
jó éccakát fegyvergyár!

az éj tojáshártyáján 
áttetszenek vénái a reggelnek, 
hajnal hasít belém 
sárgája olajos boltozatra fröccsen, 
az üveghegyeken túli másnapra 
pisztolykakas kukorékolása ébreszt.

e két pontosító sor után elárulom

megálmodott az arzenál

perfidill
órákosodik a testünk, 
betegség söpör 
a poros utcán.
nyelvünket tépik a harangok; 
egy kép zavar csupán,

hogy

végül széttárjuk kezünket, 
mindenki sírt áll. 
temető a föld,
s egy gyár felköhögött füstje 
a gyertyaláng

novembertelen
kópiafákról mészerezetű
levelek hullanak,
befedik a keréknyomokat, miket
késő délutánban felejtett
az elrobogó térfogat.
szárítókötélre sűrűn teregetett ködből
hajamra esik pár csepp,

miközben megérkezek. 
sírkövetként, 
süketül lépkedek 
előre a viaszpecsétes avaron 
a hanton játszó gyermek felé, 
ügyet sem vetve a szirénaénekre 
megiramadó kutyára, kit 
visszaránt póráza.
leülök a suhanc mellé, kérdem ki a hányó.
ő azt feleli: hallgassak,
a játék még tart,
még csámcsog a halotti torok,
szépen terített víg asztalok
körül
meztelenre vetkőznek a talpasok,
vedlenek a borok.
ez olyan nap, mikor
a vajbansült halgerinc szépen
elválasztható villával
a húsától.
kuporgunk némán,
én és a kisgyerek.
lassan megszárad a köd,
megköt
minket,
összerogyó űrtartalmat, 
magába forduló csillagot.

megmásszuk a toll elferdített hegyét, 
s csúcsáról,
hol kifogyott, már nem ír,
(az utolsó velőfényt miután 
kenyerünkre kentük) 
megkönyebbült arccal figyeljük: 
az ég kifordított leopárdbundája alatt 
lélekzik a sír

(napbazár)
ha hullik hajadra az ég üres marad, 
hányni fog a hold, sokáig kering, 
és száműzött báb-felhő az elefánt, 
unalomkék az ég.

itt ülök egy fa alatt, 
fordított borospoharakat virágzik, 
zamatát szürcsölöm be 
s közben egy félnótát lélegzek ki. 
szivarratok vigyázzák hasadt tüdőm, 
tekintetem elkísér,
miközben bejárom a szépia szellemvárost:

maradékok panorámáját
kávéscsészém oldalán.
eltévedek, felejts ott.
legyek gyomorsavban emésztődő szó,
holt anyába zárt gyerek,
falevél vénáiban keringő esztendő,
vagy székbenrekedt virág,

a csészealj visszahoz, 
harcom egy üreshalmazt ábrázoló metszet, 
ólomszarkofággal takarom be a napot: 
hossz-árnyam lámpásba zsugorodik, 
pontén leszek mondatom közepén.

egyszerű bűvészmutatvány ez, 
tördelt ujjaimmal leemelem a kalapot

csak a fegyvergyár nem
megállnak a kondenzcsíkok az égbolton, 
a szivarcsikekk füstje a boltégen, 
a leszakított szélrózsák 
a hattyú töröttnyakú vázában, 
a rázsahimMs virágáruslányok a vakarózásban, 
a vakolatok a hullásban, és a hullák 

a vakulásban.
csak én és a fegyvergyár nem.

megállnak a szájharmonikák az útszélen, 
a bátorságok az achillesz-ínban, 
a homlokegyenesen rajzolt ráncok, 
a földrengés ráncigálta homlokzatok, 
a szülésbehalálozások és halálbaszülések. 
csak én és a fegyvergyár nem.

megállnak a gombostűvel örögzített pillangók, 
a pillákból kiforduló arcvonalak, 
a pálinkába fulladt késői disznótorok, 
a kések a disznótorokban, 
a szakadozó évek és az évelő versszakok, 
megállók én is a sarokban és 

a sarokálom is bennem, 
csak a fegyver gyár nem.

körtelenség
lehunyt ötvenkét ablakú tömbház 
a temető ma. tekerem az orsót, 
de nem harapnak a lelkek horogra, 
sok nyelvtépte kör között 
én vagyok a körte, 
watta az érdes éjben.

lennék különleges jogi lehívások, 
egy stabilabb fullerén izomér, 
vagy öreg háromlábú, 
nem báb-láng 
a szülétésnapját ünneplő 
kivégzőosztag előtt.

ülök egy süket betondobozon 
és hirtelen befejezett a jelenem; 
él a szép lány szeme, 
a tökéletesé halott, 
ezért zárták gömbsírba 
az isteneket 
impotens angyalok.

legyúlok a temető kapujában, 
akár az égő, ha
torkán akadt egy éles izzószálka.
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Magné z iumé gé s
Horváth Előd Benjámin
in terjú ja  \ferga Tágéin Edgárral

— Hogyan jellemeznéd magad három 
mondatban?

— Óvatos. Érzékeny. Tépelődő. Ki-ki 
mondatba foglalhatja tetszés szerint.

-  Miért éppen a biológia szakot válasz
tottad annak idején, mint „rendes szak
mát”? Adott valamit ez a szak, ami a ké
sőbbiekben hasznodra vált?

-  Inkább lustaság, kényelmesség volt 
ez, mint tudatos választás. 11. osztályos
ként egy országos biológia tantárgyver
senyen nyertem egy ösztöndíjas helyet a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem bioló
gia szakára, így sem az érettségi, sem a 
pályaválasztás nem izgatott túlságosan. 
Persze elég hamar rájöttem, hogy szép 
dolog ugyan a földikutya-populáció felmé
rése, de nem köt le túlságosan, így aztán 
kétségbe is estem, hogy elszúrtam az éle
tem. Éz az állapot évekig tartott, sok időt 
vesztegettem el, holott hasznomra fordít
hattam volna. De nem mondanám, hogy 
nem kaptam semmit ezektó'l az évektől. 
Megismertem Kolozsvár sok arcát, sok
féle embert, megtanultam, milyen a re- 
ményvesztettség, hogyan kell újrakezde
ni, ha elakadtál. Talán mindez hasznos 
az írásban is. És minden izgalmas le
het, amit kívülről hozol, új témalehetősé- 
gek, másféle asszociációs reflexek. Szóval

mindazt, ami vagyok, az egyetemi évek
nek is köszönhetem.

-  Az is érdekelne, hogy tördelőként, ro
vatszerkesztőként a KrónikánáZ milyen 
tapasztalatokkal gazdagodtál vagy nem 
gazdagodtál a szépírást illetően?

— Az újságíró szakma elképesztő
en megváltoztatott. Úgy érzem, pozitív 
irányban. Vért izzadtam az elején, min
dent élesben kellett megtanulnom, a mű
fajoktól kezdve a nyelvezetig, azok finom 
árnyalásáig. Szerencsém volt, hogy elég 
jól fogalmaztam, eleve szerettem játsza
ni a nyelvvel, hiszen már javában próbál
koztam versírással, amikor a Krónikához 
kerültem. Korábban a Perspektíva diák
lapot is szerkesztettem, ami inkább ex
hibicionizmus és bohóckodás volt ugyan, 
de később hasznos tapasztalatnak bizo
nyult. (Azért valljuk be, a szépirodalom 
is exhibicionizmus részben.) Tény, hogy 
az újságírói nyelv nagyon más, mint a 
szépirodalmi, a szerkesztésben viszont 
sokmindent lehet hasznosítani a szépiro
dalmi szövegeknél is. Kialakul egyfajta 
érzékenység az emberben: ha elolvasok

valamit, rögtön megérzem, ha egy mon
dat megdöccen, és szinte azonnal meg
fogalmazódik bennem egy megoldási ja
vaslat. Ezt a saját szövegeim esetében is 
hasznosítani tudom: ha újraolvasom egy 
vers vagy próza első változatát, ki tu
dom szűrni (remélem) a göröngyös ré
szeket. Technikai szerkesztés terén nem 
nagyon ügyeskedek, sőt, éppen azt tanul
tam meg, hogy egy kézirat „csupaszon” a 
legjobb, „házi tördelés” nélkül, mert a fo
lyóirat vagy a kötet tördelőjének így nem 
kell azzal tölteni az idejét, hogy kilője az 
én beállításaimat, amik neki útban van
nak. A másik dolog, hogy az ember újság
íróként kénytelen gyorsan tanulni. Ha 
van egy téma, abba bele kell ásnod ma
gad, úgy, hogy este hétkor lapzárta. Ez 
iszonyú fárasztó, de éberen tart.

-  Mit szeretsz a prózában és mit a versben?

-  A vers inkább folyamatokról, han
gulatokról tud szólni, prózában pedig ott 
a történet lehetősége. Szóval kiegészítik 
egymást — gondolom. Kérdés, mikor mi
hez van az embernek muníciója. A pró
za megfontolt, hosszas munkát igényel, 
szorgalom kell hozzá és sok idő. A vers
hez nem kell olyan sok idő, viszont hir
telen energiaveszteséggel jár, úgy ég, 
mint a magnézium. Verset tényleg nem 
lehet bármikor írni: meg kell várni, míg 
felgyűl benned annyi tartalék, ami elég 
hozzá. Prózán szinte bármikor bütyköl
hetsz, ha van rá időd. Az is igényel egy 
jó adag tartalékot, csak nem emészti fel 
olyan gyorsan, mint a vers. Persze ezek 
csak elméletek.

Széteséstől
önreflexióig
Ha a versek fényében kell szólni ró

la, Varga László Edgár valóban óvatos. 
Mintha nem akarna kényes témákhoz 
nyúlni, mintha nem akarná nagy fába 
vágni a fejszéjét. Első olvasásra legalább
is úgy tűnik. De erre még visszatérünk. 
És valóban érzékeny. Érzi a nyelvet, érzi 
a ritmust, de érez mindent, az évszakot, 
az estét, a reggelt, érzi a szavait, amikkel 
rájuk mutat úgy, hogy mi is megérezzük. 
Ha például azt olvasom: „és a hold is csak 
egy halott nő kinek/ már nem fáj az ég hi
degsége sem” — én máris látom a hold szo
morú arcát, érzem azt a hidegséget és be- 
leborzongok.

Kétségtelenül az egyik legtehetsé
gesebb fiatal (erdélyi) szerzővel van 
dolgunk. Gazdag szókincs, szárnya
ló fantázia, nyelvi bravúr, játék, ami ko
rántsem babra megy. És olyan könnye
dén, hogy első látásra fel se tűnik, mi 
történik a szemünk előtt vonuló sorok 
mögött. Először, be kell vallanom, kicsit 
ideges lettem tőle. „Lám-lám, még egy 
Parti Nagy-epigon, Csigabúval” -  gon
doltam. Annál inkább, hogy emlékezte
tett egy, A cseplini díva című verseskötet
re, amit már nem is tudom, ki írt (néha

le akarom tagadni -  talán mégsem kéne). 
A Cseréptavasz (Erdélyi Híradó Kiadó 
-  Előretolt Helyőrség Könyvek -  FISZ, 
Kolozsvár, 2014) első két ciklusa valóban 
kicsit szétesőbb, unalmasabb, mint a töb
bi, de csak utólag értettem meg, miért. 
Az Egynyári hóesés című ciklustól kez
dett izgalmassá válni a könyv. Úgy olvas
tam, hogy vártam a nagy áttörést, mikor 
végre lehull a lepel, és megmutatkozik 
VLE igazi arca. Már az említett ciklus el
ső sorától felfrissültem („feloldozhatná
lak de tetszel így a bűnben”), majd egy
re többször, aztán a ciklus címadó verse, 
az (egy)nyári hóesés megütött. Szinte fel
kiáltottam, hogy „ez az!” És utána sorban 
kaptam az ütéseket, egyre határozottab
ban hallottam VLE (költői) hangját. A vi
torlák az égen és a maradék pedig egye
nesen katartikus élményt nyújtott. És 
minél jobban belemerültem a versek vi
lágába, annál otthonosabbakká váltak, 
annál jobban megnyíltak, és beszéltek 
hozzám. Hamar láthatóvá vált, hogy itt 
többről van szó holmi csigabúnál. Kezdett 
összeállni a formai és nyelvi játék mögött 
megbúvó történet.

Visszatérve az elején említett óvatos
ságra, VLE óvatos, de nem fél a nagy fák
tól, tudja használni a fejszéjét. Úgy lép 
ki a komfortzónájából, olyan mesterien, 
hogy szinte észre se vesszük. Van ebben 
valami sunyiság, jó értelemben. A kulisz-

szák mögött a történet mély és nehéz, a 
magány hideg, mint a halott hold körül az 
ég. A költő úgy izzad vért, hogy mosolyá
val azt igen jól leplezi. „Itt meghalni nem 
tanácsos annyi szent/ s szónak lenni sem 
mi folyton mást jelent” — írja a Robinson 
című versben. A Cseréptavaszban nyo
mon követhető egy határozott fejlődé
si vonal, növekedés, akár egy tavaszi fa, 
ahogy túlvirágzik, aztán letisztul. A szó 
tényleg folyton mást jelent, és nehéz be
törni. Újraolvasva az egészet, az első cik
lusok versei is másképpen szólalnak meg. 
Érződik végig ez a küzdelem a szavak
kal, amik igen sokfélék és túlburjánza- 
nak. Eleinte alig lehet eligazodni köz
tük. De mire a végére érünk, a szavak 
visszatalálnak szépen sorban gazdájuk
hoz, jelentésük nála van, a kezében ta rt
ja őket. A történet pedig a felnőtté válás
ról szól. Arról, milyen soknak tűnik, amit 
elveszíthetünk. Arról, milyen könnyű ér
zés, ha valóban elveszítettünk mindent. 
Arról, milyen visszatalálni önmagunk
hoz. El egészen az utolsó ciklusig, ahol 
a költői én már egy másik, külső karak
ter bőrébe bújik (a háborús fotós Robert 
Capa bőrébe) és onnan néz vissza, új sze
meivel.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
I^ILOMGTRI
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN 
R em énytelen  jegyzet

Mi okon Napoka?
Megint fel-felvillanak a sajtóban, s 

itt-ott, a vita sziporkái: indokolt volt-e 
Kolozsvár nevének megtoldása a Napoka 
névvel 1974-ben? Annak idején az államfő 
javaslatára hozták a határozatot, ám a tu
dományos háttér annyira röpkén felvázolt 
volt, hogy szinte már senki sem tud egye
bet róla, mint amit Ceau§escu állított: a 
dákok bizonyára így nevezték! Miután 
azonban mai napig nem készült el a dák 
nyelvemlékek átfogó, elemzó' szótára, noha 
idestova félezer éve tárgyalják a kérdést, 
mindenki tanácstalanul topogja körül. 
Suciu Coriolan Erdély helységeinek törté
neti szótára című, 1968-as művének füg
gelékében egy bő oldalnyi, mintegy 60-70 
helynevet sorol fel a terület római korsza
kából, de magyarázatot sehol sem ad hoz
zájuk. Ezek egyrésze latin, másrésze, fel
tehetően a -dava végződésűek, dáknak 
mondható; van egy-két magyarul etimolo- 
gizálható (pl. Mehadia: Méhed) és néhány, 
más ókori nyelvek irányába mutogató. A 
Napoca típusban, hangzásban, küllem
ben, nagyon magányosan húzódik meg kö
zöttük. Egyes szerzők szerint „Erdős vi
dék” jelentésű, de -  bizonyítékok nélkül.

Hogy a régészet mai napig nem tudta 
meggyőzően kimutatni Napoca nyomait, 
azon nem csodálkozhatunk, miután mind 
a magyar, mind a román régészek oly pök
hendi módon elvetették vagy elhallgat
ták Dácia régészeti emlékeinek feltáróit, 
pl. Torma Zsófiát (nagyon ritka kivétel
lel, mint nemrég Gyulai Pál), ezen ne is 
csodálkozzunk; a továbbiakban ajánlatos 
is távol tartanunk magunkat e terület
től. Inkább igyekezzünk meghallani, mit 
is mondanak e nevek? A Nap szó, amint 
ez egyeseknek bizonyára feltűnt, előfordul 
a magyar nyelvben is, egy közismert égi
test és egy huszonnégyórás időszak neve
ként. (Aztán még vannak hasonló angol 
szavak; szundítás, csiszolás?, kártyajáték 
jelentésűek stb.) Ott van még Napoleon is, 
de nincs nyoma annak, hogy e szavak már 
kétezer éve is közismertek lettek volna fe
lénk. Ám itt van még a szumír nap, nab: 
„légkör, ég, menny”, ám ezt most nyugod
tan megkerülhetjük, mert mindjárt mel
lette nyílik Szézám kapuja, azaz: Elám, 
pontosabban Óelám, Hélam.

Az esetleges szakmabeli olvasónak 
(nyelvész, történész) a felhorkanásá
ra, hogy „ez meg megint micsoda”, meg
nyugtatásul felemlíthetjük: Csengery 
Antal, kiváló magyar történész-filológus- 
kritikus, már a XIX. század második fe
lében részletesen ír róluk (Őstörténeti ta
nulmányok c. kötet), abból az alkalomból, 
hogy ismerteti Rawlinson felfedezését a 
behisztuni feliratok harmadik nyelvéről. 
Tulajdonképpen ennek az alapján fejtet
ték meg a szumírok feliratait, illetve nyel
vét is. És ebből az alkalomból Csengery 
is bőségesen „délibáboskodik”! Ó-Elám 
(Hélam, azaz Ansan és Susa királyság) 
nyelve bűbájos, kedves nyelv; a magasság
nak pl. azt mondják, hogy kuk, gyerekeink 
is kukra rúgják a labdát; „indulni”: uzzu, 
azaz uccu, az ön szó pl. öntudat, önindító:

az -  in\ Tőlük ered a Zsuzsanna név, és a 
szézám-mag (susan) neve. Sok az elegyülés 
benne több más ó-mezopotámiai nyelvvel; 
felirataik főleg adminisztratív és gazdasá
gi jellegűek, és meglepő módon, a szumír 
nyelvet majdnem kétezer évvel túlélik, a 
VII. -  VIII. század táján tűnik el utolsó 
nyomuk az Irán és Irak közti határvidék
ről, KhozisztánbóV, amely szintén egy amo
lyan Folyóköz, „Etelköz”-szerűség.

A római kori Dacia területén Apulum, 
Gyulafehérvár akkori neve sokak sze
rint élámi („királykapu” jelentésben), és 
a Ialomi(a folyó akkori neve, Naparisl 
Elámias hangzásúak az Ip, Pée, Inak, 
Pata (völgymélye) és Túr („kicsi” és „fiú”). 
Kárpát-medencei jelenlétük legbiztosabb 
adata: hajdani országuk északi részé
nek úgyszólván szakrális folyója, a Kerka 
volt, Zala megye déli részén mai napig lé
tezik ilyen nevű folyó! Elég edzett vagyok 
a délibábizmus terén, de valósággal frászt 
kaptam, amikor olvasom: ip-il-la-ti ein 
Bauwerk, azaz „épület” (Freidrich Wilhelm 
König: Die Inschriften der elamischen 
Könige).

A másik ókori nyelv, amelynek nyoma
it Dáciában kutatták, az etruszk. Például 
Cserép József, az ókori görög nyelv egyetemi 
tanára (akit Budapesten 1934-ben fosztot
tak meg katedrájától, mint az első magyar 
„Dánikent”), azt állította, hogy pl. Torockó 
neve az etruszkot jelentő Truschi szóból jön. 
Itt azonban már visszajutunk Kolozsvár ne
véhez, ami etruszkul sem -  Napoca!

Egy újabban terjesztett nézet szerint 
a Kolozs név szláv személynévtől szár
mazna. Ez az állítás azonban egyálta
lán nem számol az ismert tényekkel: lé
teznek más helységek is, melyekben a 
Kolos elem előfordul s azok más eredetű-

Ő ztörténet. Az őz álm a.

ek, pl. a Scolastica név és hasonlók fordí
tásai, lásd erre nézve pl. Márki Sándort. 
Különösen azt nem hajlandók tudomásul 
venni, hogy volt egy másik „Kolozsvár” is 
(sőt állítólag Zala és Vas között egy másik 
„Kolozsmegye” is!), ezt jelenleg Glassing- 
nak hívják, egy kis német lakosságú köz
ség az Őrség Ausztriához csatolt részén. 
Hogy a két Kolozsvár között különleges 
kapcsolat létezett, azt bizonyítja az erdélyi 
Kolozsvár közelében több olyan helynév, 
amely a Vas, Vasas elemet tartalmazza, 
pl. Vasas Szent Egyed stb. Ez hivatko
zás „Vas” megyére; a másik: amíg, mint 
nemrég is olvashattunk erről, valamelyik 
szent nevét tartalmazó helységnevekből 
mindég több van, mindenesetre több kettő

nél, addig Szent Gotthárd csak kettő van: 
a Kolozsvár közeli Vasasszentgotthárd és 
a Vas megyei híresebb Szentgotthárdi

Az észak-itáliai Clusa-k és Clusiusok, 
tucatnyi helynév, Provansztól Toscanáig, 
övezik az Alpok külső peremvidékét; és 
e nagytáj középpontjában éppen a Szent 
Gotthart Hágó áll! (Ezek már latinizált 
névalakok; az eredeti etruszk talán 
Kleusnak hangzott. Egy jegyzetben már 
megkockáztattam, vajon a moldvai Klézse 
nem lehet ezzel kapcsolatban? — de sen
ki sem mordult rá egyet se!) Kolozs me
gye alakján látszik, hogy később hasítot
ták ki Doboka és Torda megyékből. Mikor 
és miért? Valószínűleg a szörnyű 1160 kö
rüli „bizánci-járás” után... Ok saját állí
tásuk szerint egy élő lelket sem hagytak 
Erdélyben! II. Géza idején kezdődhetett 
meg az ország újraépítése, ekkor telepí
tik be a szászok nagy részét is. És Vasból 
miért pont Kolozsvár környékére? Mert 
e tájnak nyílván volt már valamilyen 
„Kolozsos” hagyománya!

Egyébként a helynevek, olykor-oly
kor nagy tájanként fantasztikus rend
szereket alkothatnak! Pl. a Mezőség 
északnyugati sarkában Dés közelében 
van Baca, déli megfelelője Enyed mel
lett Bece. Közelünkben fenn (Magyar) 
Décse, lent (Maros) Décse, Bethlen mellett 
Füge, Enyed mellett Fügéd, fenn Kerlés, 
Vásárhelytől délre Kerelő, Besztercétől 
délre Zselyk, Medgyes mellett NagySe/y^ 
és a többi. De hát ezzel nem foglalkozunk, 
mert nem szlávizálható ügyek!

Ceauíjescunak valószínűleg nem vala
mely történész adta az ötletet, hanem va
lamelyik tudákos ismerőse, esetleg a fod
rásza, vagy valamelyik gyereke tanítója, 
s ő aztán tudósokat keresett hozzá! így 
történt pl. a Dimitrie Cantemir emlékév
vel. Főszerkesztőm egy este rám recseg a 
távbeszélőből: Ceauseseu elvtárs elren
delte, hogy Dimitrie Cantemir Descriptio 
Moldáviáé című alkotásának kétszáz-va- 
lahányadik megjelenési évfordulója alkal
mából ünnepségek rendeztessenek; dísz
előadások, kiállítások, hangversenyek; a 
központ: Ia§i; holnap kezdődik, vedd a te 
írógépedet és járj — utána!

Hajnal a Ia§i-i állomáson; séta a 
Copáun; hosszas reggelizés — de sehol egy 
díszkapu, egy girland, egy plakát, egy hir
detmény se. Elmegyek a kultúrpalotá
ba -  kong. Végre egy terem közepén egy 
íróasztal mögött egy jóarcú, komoly fér
fiút fedezek fel, lapozgat egy iratcsomót. 
Mondom, mi járatban vagyok. Egy ide
ig hallgatagon néz, majd kérdez: Maga ol
vasta a Description... Igen... Arra emlék
szik, mit ír az első oldalon a régi Moldva 
lakosairól?... Igen, hogy Moldovában régen 
csak oroszok és magyarok laktak... Na 
látja. Azóta Ceauseseu elvtárs is elolvas
ta! ... és újból a munkájába mélyedt. Vajon 
az a drága jó Daicoviciu is, nem valami 
hasonló eset miatt jutott a „kegyveszett
ség” állapotába?

Valaha próbáltam a Napokát a ma
gyarból megfejteni: illett is volna hozzá a 
„Napnyílása” Csakhogy: bár a Nap szót 
naponta akár milliószor is említjük, még
sem neveztünk el róla egy falut sem. (A 
szabolcsi Napkor más eredetű.) Ha pedig 
mégis létezett Napoca, nyomai Tordától 
kissé nyugatra, Várfalva körül keresen
dők? (De ezt is lassan mondtam.)
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ANDORKÓ JÚLIA

Azok a hatvanas évek az Utunkban
„Az emberek maguk csinálják a törté

nelmüket, de nem szabadon, nem a maguk 
választotta, hanem közvetlenül készen ta
lált, adott és örökölt körülmények között 
csinálják.” Marx1

Dolgozatom címével Lászlóffy Aladár 
egyik — az Utunk hoz a Pezsgő-díj elnye
rése okán is kapcsolódó — kötetére is uta
lok, amely (megintcsak) címével és a díj
ra érdemesítés évével az épp megkezdett 
hetvenes évtizedre utal. Az előremutatás 
gesztusa, amely csak a megjelenés évé
nek viszonylatában válik világossá, utal 
a kötetet átfonó „boldog anakronizmusok
ra”2 is. Az idő elmúltságában és eljöven- 
dó'ségében való megragadása, ennek mint 
az emberi, művészi integritás, a világ
ban való létezés alapjaként való felmuta
tása igencsak jelentéses a választott évti
zed politikai kontextusának tekintetében. 
A romániai államszocializmus totalitásra 
törekvése okán feleslegessé is válik eme 
kontextus tágítása, árnyalása a társadal
mi, művészi jelzőkkel, hiszen a felülről, ál
lamilag előíróit pártdirektívák az emberi 
élet minden területét szabályozni kíván
ták, s talán még ama nagyszabású aspi
ráció is beleérthető, mely az ontológiai ér
telemben vett emberi lét átformálására 
irányult.

Időfogalom
Az államszocializmusok korszaka, en

nek kezdete, a romániai hatvanas évek, 
ennek előzményei: mind-mind olyan kife
jezések, melyek a múlt időhöz kötöttségére 
utalnak -  még ebben a megállapításban is 
használtam a múlt kifejezést, amit szintén 
csak az idő fogalmának ismeretében értel
mezhetünk. Eme időhöz kötöttség kiemel
ten jelentéses, hangsúlyos a szocializmus 
és ennek politikai-gazdasági-társadalmi 
megvalósulásai tekintetében: a múlt szá
zad elejéhez köthető az az esemény, ame
lyet később a marxista-leninista alapokon 
nyugvó sztálinista diktatúra a maga idő
számítása kezdetének tekint (ti. az 1917- 
es bolsevik forradalom vagy hatalomátvé
tel).

Efféle kezdeteket szép számmal ta r
tunk nyilván mi magunk is, akár szemé
lyes életünket illetően, akár a közösség, 
ennek szűkebb és tágabb körei viszonyla
tában. Születések, elhalálozások, békekö
tések, háborúk, tudományos felfedezések, 
árvizek, katasztrófák, ediktumok, petí
ciók szabdalják, írják felül, alapítják újra 
meg újra több-kevesebb sikerrel az emberi 
időt, időszámítást.

Ilyen minőségében az orosz forrada
lom is ebbe a sorba illeszkedik. A történel
mi események nagy váltást eredményező 
mivoltukban válnak történelmivé, idő
megalapozóvá. Azon események, amelyek 
újraalapítják az időt, horderejűk tekinte
tében képesek új rendszereket, új paradig
mákat létrehozni. Ilyen értelemben tehát 
vajmi kevés különbség van az olyan ese
mény közt, amelyet tudatosan jelöl ki az 
abból hasznot húzó hatalom, amelyet fe
lülről irányoznak elő, más szóval: szente

sítenek, és az olyan események közt, ame
lyek, legalábbis látszólag, alulról indulnak 
ki, s jószerével az utókor számára tűnik ki 
korszakalkotó jelentőségük.

Csak a hatalom és annak alávetett
jei szempontjából nem mellékes, hogy az 
adott időszak úgymond természetes ese
mények által veszi kezdetét, avagy erősza
kosan, mesterségesen, előirányzottan ki
válogatott események révén. Maga az idő 
közömbös e szakaszolások, alapozások mi
kéntjével szemben, legalábbis annyiban, 
amennyiben megállíthatatlanul múlik, s 
ennyiben objektív. Az idő múlásának meg
tapasztalása az a sajátos élmény, mely az 
embert kiemeli, kipenderíti a természet(i) 
bői, nevezhetjük ezt a tapasztalatot szub
jektívnek, amennyiben az egyéni tapasz
talatokra vonatkoztatjuk, és nem magára 
a megtapasztalás lehetőségére.

A tapasztalatok világában, ahol az em
ber önmagát időbeliségben fogja fel, észle
li, jelentősége van az idő múlásának — az, 
ami a múlttá válik, emlékjelek és emléke
zet nélkül a teljes ismerhetetlenségbe zu
hanna, a kezdet és a vég, a születés és a 
halál mint határkövek jelentősége kioltód
na, bárminemű történelmet, időtapaszta
latot ellehetetlenítene.

Az emlékezet mint az idő kulcsa a szoci
alista államok ideológiájában is kulcssze
repet kap, hiszen csak arra és úgy enge
délyezett emlékezni, ahogyan az elő van 
írva, ezáltal az igencsak manipulált emlé- 
kezetközösség-teremtés3 révén nem csak a 
történelem, a múlt gyarmatosítása, átvál
toztatása történik meg, hanem a múltbe
li én megváltoztatása is, nem is beszélve a 
tételesen is vallott jövőképről. Az időt ta
pasztaló én kétszeres kipenderülést szen
ved el: önmagát — elidegenítő módon — 
az idő múlásában másikként tapasztalja 
meg, illetőleg önmagát, a maga és mások 
tetteit, a történelmet korlátozottan, mani
pulált változatban kényszerül tudomásul 
venni, esetleges emlékeit felülírva.4

Ideológia és időtapasztalat
A szocialista államok által követett 

kommunista ideológia maga is egy sajátos 
időtapasztalati, történelemteremtő straté
gia, amellyel deklaráltan is, a szó szoros 
értelmében a tapasztalati világ, a történe
lem megváltoztatására törekedtek. A ter
mészeten való győzedelmeskedés igénye 
mögött talán ugyanez a megalomán ural
mi kényszer húzódik meg, amely a leigá
zást valóban totálisan képzeli el, benne 
önmaga igazát, nagyságát látván vissza
igazolva.5

Az időtapasztalat megszerzése nemcsak 
a természettel való viszony reflektálttá 
válását hozza magával, hanem a véges lét, 
a halál tudatát is. A vég(zet)es élet egyike 
azoknak a közös kapcsolódási pontoknak, 
amely megalapozza az eszkatologikus idő- 
szemlélet, a (keresztény) vallásos időfel
fogás és a marxista-leninista ideológia 
(lassan közhelyszerűvé váló) rokonítható- 
ságát.

A véges létnek való alávetettség, aspi
ráció az időből való kilépésre, az utópikus

jövő fele haladás, linearitás, az emberiség 
történelmének teleologikus távlat tulajdo- 
nítása, rítusok és ünnepek bevezetése az 
emlékezés és az idő emberi viszonylatok
ban való működtetésére azok a főbb jel
lemzők, melyek úgy a vallásos, mint az 
ideologikus időszemlélet közös elemei.

A hatvanas évek mint lezárás
és újrakezdés
A szovjet uralmi rendszernek és ideo

lógiájának térnyerésére a II. világhábo
rú végkimenetele adott lehetőséget. Az új, 
terjedőben levő, államilag irányított szoci
alizmus története eklatáns példa lehet az 
időnek a társadalom és ember általi „do- 
mesztikálására”, alakítására. A hatvanas 
évek előzményeiben az újrakezdés mint 
alapító mozzanat többször is ismétlődik, 
bár a kommunista időszámítás szovjet 
és romániai őskezdetét sosem írta felül a 
változó ideológia és politika. 1917 és 1944 
mint a szép új világ kezdete tehát ma
radt. Az emlékezés ezekre a jeles napok
ra kötelező állami ünnepnapot jelentett, a 
megemlékezés rítusai célzottan töreked
nek e napok státusának megerősítésében, 
a kommunista ideológia és a szocialista 
megvalósítások tükrében mint sugárzó, 
kultikus erejű, elkötelezettséget serkentő 
események-napok felmutatásában.

A legitimáláshoz szükséges tömegek 
mint emlékezetközösségek létrehozá
sát egy huszárvágással oldotta meg az 
új hatalom: az ünnepnapok, munkanap
ok, a múlt átértelmezésének szabályo
zása, kötelezővé tétele mellé járul a pro
paganda és agitáció ereje is. A személyi 
kultusz kialakulása és kötelezővé téte
le még az alapozás részeként tűnik fel. 
Az 50-es évek több szakaszra is tagolód
nak, bár ebben a tagolásban szerepet já t
szik egy, az állam által egyáltalán nem 
tervezett eseménnyel való számvetés is. 
A hivatalosan terjesztett jövőkép, akár
csak a zsidó-keresztény megváltástörté
net, visszamenőlegesen is magyarázza a 
múltat, jelent, ezáltal hozzájárul az ide
ológia totalitásigényéhez, amiben a múlt 
osztályharcos átírása is szerepelt. Sztálin 
halála egyfajta végpontot, időszakasz le
zárását jelentette, az új, a hatalmi stra
tégiák által kijelölt szakasz megalapo
zását, a folytonosságba való beillesztését 
azonban alaposan megzavarja az 1956- 
os forradalom. Ez az ideológiai-hatalmi 
történetmesélés szövetén keletkezett ha
sadás látványosan mutat rá az újként, 
üdvtörténeti felhangokkal prezentált 
korszak hamisságaira, konstruáltságára. 
Természetesen e kijelentéssel nem a min
denkori történelmek ember általi konst- 
ruáltságának hamis voltára célzok: az 
államszocializmusok időfelfogása tulaj
donképpen ezúttal is jó példa arra, hogy 
nem egységes, homogén kollektív emlé
kezet és a régmúltra szorítkozó kritikus 
történelem van, hanem az egyének révén 
emlékezetek, emlékezetközösségek, tör
ténelmek, melyek át- meg átfedik egy
mást.6 A forradalom jelentőségének el- 
kenése, ellenforradalmi szervezkedéssé 
nyilvánítása valójában tökéletesen illik 
az aktuális hatalmi ideológia logikájá
hoz. A sztálinizmus különféle atrocitásai-

> > > > >  folytatás a 16. oldalon

15



HELIKON

» » >  folytatás a 15. oldalról 
hoz való hozzáállás csak a diktátor ha
lála után kezd óvatosan jelentkezni. (Az 
Utunk hasábjain például elítélik a „se
matikus” irodalmat.) A történelmi foly
tonosság fenntartása érdekében a va
lóság és az ideológia által kreált utópia 
közti ű rt különféle manipulációkkal 
lehet csak áthidalni -  ilyen például a 
mesterségesen generált, felnövesztett 
ellenségképek forgalmazása, jóval azu
tán  is, hogy a hatalom 
végrehajtotta nemcsak 
a társadalom, hanem 
saját nómenklatúrájá
nak tisztogatását is.7 
Az 50-es évek szemé
lyi kultusztól átfűtött 
évei átnyúlnak a kö
vetkező évtizedbe is, 
hiszen a román politi
kai-társadalmi életet 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej és JoszifV. Sztálin 
kultusza szakaszolja.
Gheorghiu-Dej p á rt
titkárként és minisz
terelnökként 1944-től 
1965-ig határozza meg 
a román államszoci
alizmus arcát, amely 
nem mindig követte az 
elvárt szolgai hűséggel 
Moszkva előírásait, en
nek (és természetesen 
1956 utórezgéseinek) 
köszönhetően 1958- 
ban Gheorghiu-Dej el
éri, hogy a szovjet kato
naság elhagyja Románia területét.

A 60-as évek két főbb szakaszra oszt
ható, amik a politikai eseményeket, a tör- 
ténelemcsinálást illeti: a Gheorghiu-Dej 
haláláig tartó szakasz (gazdasági-politikai- 
kulturális centralizáció kiteljesedése, a 
nyíltan szovjetellenes irány vállalása 1964 
áprilisában), illetőleg az új párttitkár, 
Ceau§escu nevével fémjelezhető éra kezde
te (jól átgondolt, kezdetben engedékeny, ide
ológiai keményvonalasságot már nem suly
koló stratégia a kisebbségek, a társadalmi 
kérdések megoldásában, a szovjet irányí
tással való szakítás külpolitikai haszonná 
konvertálása 1968-ban).

1960-1965
Vasy Géza szerint magyarországi irodal

mi-kulturális viszonylatokban az ötvenes 
évek jó bő másfél évtizedig tartottak. Az 
1948-ban bekövetkezett kommunista ha
talomátvétellel elkezdődött a sztálinista tí
pusú, terroron alapuló, ellentmondást nem 
tűrő irodalompolitika megalapozása. Az 
ötvenes évek ugyan Sztálin halálától szá
mítva 1956-ig terjedő intervallum erejé
ig tartalmaztak egy viszonylag szabadabb 
periódust, ám az ellenforradalomnak titu
lált 1956-os események elfojtása, a résztve
vők, vélt és valós vétkesek kegyetlen meg
büntetése az irodalmi életben is szigorodást 
hozott. Az enyhülés csak a hatvanas évek 
első éveire kezdett érezhetővé válni, ilyen
formán az ötvenes évek mind politikailag, 
mind irodalom- és kultúrpolitikailag is át
nyúltak a hatvanas évtizedbe.

Romániai viszonylatban szintén megfi
gyelhető ez a fajta évtizedhatárokon va
ló átívelés, ami az ötvenes éveket illeti. 
Hangsúlyos azonban az a különbség, ami 
a Sztálin halála utáni közvetlen pár évet 
jelenti: az Utunk hasábjain nem (sem) ta
pasztalható olyan mértékű ideológiai szo- 
rítóból való felszabadulás, mint amilyen 
Magyarországon volt észlelhető.

Ennek oka a Gheorghiu-Dej-féle kor
mány politikájában keresendő: a XX. szov

jet pártkongresszuson kihirdetett hrus- 
csovi elvek, a személyi kultusszal való 
leszámolás közel sem olyan szinten ment 
át a román pártvezetés köreibe, mint 
ahogy az a szovjet részről előirányzott 
volt: a Luka és a Pauker elleni fellépésre 
hivatkozva a személycserék elmaradtak, 
az erőltetett iparosítás továbbra is folyta
tódott, a társadalom felett gyakorolt erős 
politikai kontroll is megmaradt, ha ép
pen nem erősödött (igaz, a desztalinizálás 
szovjet viszonylatban is csak félbe-szerbe 
valósult meg).8

Az ötvenes évtized romániai viszony
latban is tovább tartott, illetőleg hama
rabb kezdődött (a „felszabadulás” utáni 
évek megalapozták az ötvenes évekre jel
lemző totális kontrollra igényt tartó párt- 
politikát, ami jóformán az 1948-ra beren
dezkedő új hatalom kiépülésével kezdetét 
is veszi), mint a kalendáriumi évek, en
nek egyik oka, akárcsak a Magyar Nép- 
köztársaságban, az „ellenforradalmi” tevé
kenység által kiváltott szigorodás, illetve 
a romániai viszonylatokban súlyosbító té
nyező volt a nagy múltra visszatekintő na
cionalista indíttatás is, hiszen a budapesti 
„ellenforradalmárokkal” rokonszenvezők 
zöme romániai magyar volt. Ekkor vette 
kezdetét a kisebbségi magyarság kollektív 
bűnösnek tekintése is.

A hatvanas évek első néhány évére rá
nyomja bélyegét a párt azon direktívája, 
mely szerint a romániai viszonyokra kell 
alkalmazni a marxizmus-leninizmus téte
leit (1962) -  ez az elv ugyan látszólag eny

hülést, ésszerűsödést eredményez, hiszen 
az erőszakos szovjetizálás áldatlan álla
potait nem lehetett letagadni, ám valójá
ban a totalitarista berendezkedésekre jel
lemző öngerjesztő mechanizmusok egyik 
példája, ami történik. Új jelszó alatt fel
színes változtatások, melyek a hatalmi 
működéseket szolgálják: az eleddig egy
ségesítő szovjetizálás mellett feltűnik a 
nemzetiesülő szocializmus,9 a korábban 
ellenségesen kezelt értelmiséget átérté
kelik, ami körülbelül annyit tesz, hogy a 
sztálini időszak terrorra alapuló meggyő
zési technikáját finomítva, a meggyőzés 
és hatalmi nyomás révén megpróbálják 
beépíteni a rendszerbe.10

Gheorghe Gheorghiu-Dej még a 
RMP KB 1960 júniusában tartott III. 
Kongresszusán kijelentette, az osztályel
lenség megsemmisíttetett, ezért az osz
tályharc új hadszínteret keres és talál az 
ideológia területén.11 Ennek a kijelentés
nek gyakorlati következménye lesz a falu
si lakosság többrendbéli, szervezett, éve
kig tartó, agitatív jellegű előadásokkal 
való elárasztása, a gazdasági munkát vég
ző osztály kultúrájának fellendítése érde
kében. Ezt a falujáró munkát természe
tesen az értelmiségnek kellett végeznie, 
amelyet, mint azt az Utunk hasábjain is 
olvashatjuk, nem feltétlenül hasonló len
dülettel és meggyőződéssel hajtott vég
re. Megjegyzendő, hogy a falujáró akciók 
az Utunk híradásai szerint Kolozsvár és 
Marosvásárhely körzetében már 1959-ben 
elkezdődtek (lásd A falu télen c. cikksoro
zatot), fő céljuk, a lap irodalmi profiljának 
megfelelően, az irodalom népszerűsítése 
(szó szerint), a népszínjátszók új darabok
kal való ellátása, a nép irodalmi szórajá
nak csillapítása.

Folytatása következő szám unkban
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kozásán, 1960. 12. 26-27.), In: Utunk, 1961. janu
ár 6., l.old.

6„Az emlékezet természeténél fogva sokféle és 
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’Efféle manipulációnak tudható be a kellemet
len történelmi igazságok elhallgatása, például 
Kolozsvár magyar civil férfilakossága jelentó's ré
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veszi át a lap szerkesztését, addig, amíg ismételten 
meg nem hurcolja a rendszer az épp soron követke
ző' tisztogatási hullámokkal.

Az ellenségkép kreálása, akár Orwell 1984- 
ében a napi öt perc gyűlölet, közösségkovácsoló, 
önazonosságot adó erő: „Az ellenségek, illetve a 
történelemben elfoglalt helyüket meghatározó for
gatókönyvek megalkotásakor az emberek egyszer
smind önmagukat, saját helyüket is definiálják a 
történelemben... önmeghatározás kölcsönöz in
dulatot az egész műveletnek.” (Murray Edelman: 
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pe plan international nu puteau sä nu stimuleze 
patriotismul in rándurile intelectualilor cinstiti.” 
Arhivele Nationale Istorice Centrale, fond Comitetul 
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2003, XI-XII.p. (Az szovjet politikától és ideológi
ától, illetve az európai kommunista blokktól va
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szélnek, a nemzetközi munkásosztály érdekeinek 
figyelmen kívül hagyásáról. Az internacionalis
ta  szerzők be akarják bizonyítani, hogy a nemzeti 
függetlenség a legfontosabb akadálya a termelési 
erők fejlesztésének.” Ford. A. J.) A nemzeti érzü
let kártyájának kijátszásával valóban lehetséges
nek tűnt az eleddig csodálatosképpen elzárkózó ér
telmiség agitálása.

Az értelmiségért folytatott harcban (a kor nyelv- 
használatával élve) valóban eszközváltás történik 
bizonyos mértékben, a bebörtönzések egy időre el
csitulnak: „A pártvezetés eszköze nem a rendelet, 
az utasítás, hanem a meggyőzés és nevelés----eh
hez igazi bölcsesség kell.” Kovács András: Okos szó 
és erő, In: Utunk, 1960. jan. 22, l.old.

n„A jelentés azonban hangsúlyozza, hogy az 
osztályharc nem szűnt meg, hanem az ideológiai 
tevékenség területére helyeződik át főként, ahol 
még tovább élnek a polgári gondolkodás káros ma
radványai és amelyre kívülről még nyomást gya
korol az ellenséges ideológia, akár a kapitalizmus 
felbomló világnézetéről, akár a marxizmust-leni- 
nizmust meghamisítani és kiforgatni akaró revizi
onistákról van szó.” Mihai Beniuc: A tettek útján, 
In: Utunk, 1960. július 1, 3.old

A krimiolvasás — szórakozás. Van, 
hogy több, van úgy is, hogy kevesebb, de 
a rejtvény megfejtésére törekvés, a fikció 
szabályait elfogadó olvasói attitűd nélkül 
nehéz elképzelni bármiféle krimiolvasási 
folyamatot.

Mégis, amióta létezik a detektívtör- 
ténet, mindegyik korszakában akadt/ 
akad néhány olyan szerzői életmű vagy 
krimiirodalmi irányzat, amelyekre még 
a kizárólag szépprózával foglalkozó kri
tikusok is hajlandóak voltak reflektálni. 
Rendszerint persze éppen olyan krimik
ről, szerzó'kró'l és irányzatokról van szó 
ezekben az esetekben, amelyek semmi
képpen sem „csak” krimik. Egy történet 
minél tágabban értelmezi a krimi hatá
rait, minél többféle referenciát használ, 
minél nagyobb szerepet kap benne a tá r
sadalomkritika és a jellemrajz, annál na
gyobb az esélye arra, hogy az akadémi
ai kritikai műhelyek figyelmét felkeltse. 
Tömören és szándékos-sarkítottan: minél 
inkább elhagyja egy krimi a whodunit, 
a ki-a-tettes-történet által kijelölt ha
tárokat, annál több esélye van arra, 
hogy komolyan vegyék. A Vart pour l’art 
krimiolvasásról furcsa mód még mindig 
úgy érezzük/érzik, hogy indoklásra szo
rul -  szerencsére viszont minél komp
lexebb műről van szó, annál könnyebb 
ilyesfajta indoklásokat találni.

Talán nem tévedek nagyot, ha azt ál
lítom: a skandináv detektívregény (észa
ki krimi, nordic noir, Scandie lit, hívjuk 
bárhogyan) pillanatnyilag majdhogynem 
a kortárs krimi egyetlen kritikailag is 
komolyan vett része. A művek kézenfek
vőén kapnak efféle bemutatást: „A skan
dináv detektívtörténetek kritikai elis
mertségének és irodalmi értékének titka 
nem csupán abban rejlik, hogy a szerzők 
egyaránt felhasználják világuk felépíté
séhez a kemény krimik hőseit és a roman 
policier technikai hátterét. A jóléti társa
dalmak problémáinak bemutatása, a hát
térben rejtőző konfliktusszituációk, az 
egyenlőtlenség, a deviancia -  mindezek 
szintén fontos szerepet kapnak a művek
ben és azok méltatásában.” Rémes, mi? 
Naná, hogy. Én magam írtam.

A norvég krimi fenegyereke, Jo Nesbp 
eddigi életműve ízig-vérig megfelel azok
nak a kritériumoknak, amelyek mentén 
körvonalazható a skandináv krimi defi
níciója: a főhőse egy önmarcangolásból je
lesre vizsgázó alkoholista, a regényeiben 
a norvég társadalom sötét elitjének és 
sötét alvilágának összefonódása játszik 
fontos szerepet, gyilkosai (vagy esetleg 
a gyilkosa megbízói) deviánsok, korrup
tak, pszichopaták vagy szupermaffiózó 
szuperbűnözők. Nesbó egész világának 
kulcsszava a kiábrándultság. (Legalábbis 
első pillantásra, de erre még visszaté
rek.)

Annak felvillantására, hogy miért eny- 
nyire fontos szerző Nesbó, valószínűleg 
elég bemutatni: ő szállítja a talán legjobb 
példát arra, miben különleges és új és 
más a nordic noir. A „detektív mint gya
núsított” motívuma ugyan végigkíséri a 
detektívirodáimat, de minden irányzat

másként kezeli ezt. A klasszikus mystery 
novel és a klasszikus roman policier ese
tében már a feltételezés is nevetséges, 
a mystery novel detektívjének ráadásul 
minden ébren töltött pillanatáról részle
tes beszámolót kapunk arra az időszakra 
nézve, amikor a bűneset bekövetkezik. A 
kemény krimi detektívjeinél ugyan nem 
kapjuk meg ezt a segítséget a szerző ré
széről (gondoljunk csak Sam Spade-re, 
aki fél perccel azelőtt ér haza, hogy rá
rontana a rendőrség, és az alibijét tuda
kolná az elmúlt pár órára), de továbbra 
sem tűnik reálisnak az olvasó számára, 
hogy éppen a detektív lenne az elköve
tő. Nesbp ezzel szemben teljes bizonyta
lanságban ta rt minket: nála már maga 
a nyomozó sem tudja, vajon nem ő maga 
volt-e a gyilkos. Ez olyan fejlemény a po
puláris krimiirodalomban, amivel addig 
csak az anti-detektívregény kísérletezett, 
a krimi posztmodern verziója. Nesbp de- 
tektívhőse ezzel szemben (bocs, ez kicsit 
durva lesz) csak a saját hányásában ta
lált csípős paprikából tudja megállapítani 
egy emlékezetkieséses lerészegedés után, 
hogy épp a vitás időszakban vacsorázott 
annál a nőnél, akit megöltek.

Nesbp már csak ezzel a húzással is be
leírta magát a krimitörténelembe, és mos
tanra kétségtelenül a Scandie lit egyik 
legnépszerűbb szerzőjévé vált. Kétszer 
nyerte el a legjobb skandináv krimi díját, 
az Üvegkulcsot, több tízmilliós példány
számban kelnek el regényei, és legalább 
akkora rajongás övezi, mint a pop- vagy a 
futballsztárokat. Bestselleríró, aki arról 
ír, ami érdekelheti az olvasóit. Az persze 
jó kérdés, hogy mennyire trafál bele.

A modern bestsellerkrimi bátrabb 
szerzői nem könnyítik meg sem a maguk, 
sem az olvasóik dolgát -  a kísérletezés, a 
„talán éppen ez érdekli mostanság az ol
vasókat, vágjunk bele” igen könnyen ve
zethet túlírt, túlzásba vitt történetekhez. 
Bármennyire új utakon jár a nordic noir, 
muszáj krimiként értékelnünk, mert ezt 
a műfajt fogalmazza újra. Éppen emi
att a krimi szabályainak is kell engedel
meskednie — kivéve, ha valami többet ké
pes adni. Nesbö munkásságában sajnos 
két olyan regény is akad (a Hóember és a 
Leopárd), ami csak részben engedelmes
kedik a krimi szabályainak, és nem is ad 
többet a műfaj számára. Mást talán igen, 
de ez a más nem több. Egyéni ízlésprefe
rencia, elismerem, de engem egy krimiben 
nem a túlrészletezetten vérbencsicsogós 
kínzások vagy a „detektív összecsap a tet
tessel, hűűű, hááá, húsz oldalnyi küzde
lem” érdekel, hanem a megfejtéshez veze
tő út -  és ahhoz nem elég számomra, ha a 
detektív „érzi”, ki a bűnös, sem pedig az, 
ha már a kezdetek kezdetén nyilvánva
lóan csak egyetlen gyanúsított jöhet szó
ba. A jelzett két regény nem csak Nesbó 
életművét teszi egyenetlenné, de detek
tív figurája is kevésbé lesz hihető, kevés
bé lesz igazi.

Mindezt persze annak tudatában írom, 
hogy azzal is tisztában vagyok: Harry

» > »  folytatás a 18. oldalon
1 7



HELIKON

» » >  folytatás a 17. oldalról

Hole, Nesb0 legfontosabb detektívhőse 
minden bizonnyal a jövőben is kikerül
hetetlen lesz mindazok számára, akik a 
krimiirodalom nagy nyomozóit tartják 
számon. A kételkedés és a bizonyosság, 
az intuíció és a dedukció közötti ingado
zás jellemzi: akármilyen határozottan fo
galmazza meg, hogy pusztán csak a té
nyekre támaszkodhat egy nyomozás, a 
legtöbbször mégis intuitívan jut a helyes 
következtetésre. Az előírásoknak fity- 
tyet hányó Hole alakjában Nesb0 a mo
dern nyomozófigurát fogalmazta meg: 
azt, akit mindenekelőtt az igazság érde
kel, és annak érdekében bármilyen sza
bályt hajlandó áthágni. Nagyon kevés a 
krimiirodalomban az igazán szimpati
kus nyomozófigura, Hole sem az — viszont 
nem a szabályok semmibevétele, hanem 
saját, értelmetlen önmarcangolása miatt 
válhat idegesítővé. (És bármilyen bizarr, 
de Hole, az alkoholista, jóval kevésbé ide
gesítő figura, mint Hole, a józan ember, 
aki folyamatosan kétségek között hányó
dik. Az például különösen zavaró, hogy 
mindvégig nem sikerül tisztáznia magá
ban: szívszerelme már előtte is a sérült 
fazonokhoz vonzódott, igazán nem kelle
ne mindenért csak önmagát hibáztatnia.)

A több Nesbp műveiben leginkább a 
whodunit hátterének megrajzolásában 
áll: az esetenként több évtized távlatá
ban kereshető okok és konfliktusok sú
lya az, ami komollyá teszi a történeteket, 
akár a norvég náci és neonáci mozgal
makról, akár a rendőrségi korrupcióról, 
akár a kábítószeresek kiszolgáltatottsá
gáról vagy a bevándorlókkal kapcsolatos 
attitűdökről van szó. Nesb0 sosem csak 
háttérképként használja fel ezeket az ele
meket, hanem a cselekmény szerves ré
szévé teszi azokat.

Nagy hibát követünk el viszont, ha 
Nesb0 regényeit másnak tekintjük, mint 
amik valójában: fikciónak. Bármilyen 
tetszetős és egyszerűen elképzelhető az 
olvasó számára, hogy a világot összees
küvések irányítják, és az alvilág meg 
a „felvilág” karöltve ötli ki a szuperdro
got, amivel irányíthatóvá válik teljes 
Norvégia kábítószerélvezőinek csoportja 
— ez is csak a fikció része. Nesb0 jelentős 
hangsúlyt fektet a társadalmi konfliktu
sok bemutatására, de ennek ábrázolásá
ban, még ha más eszközöket is használ, a 
krimi (legyen bármennyire is nem-csak- 
whodunit-történet) továbbra is a popu
láris irodalom által behatárolt értelme
zési keretre támaszkodik. Ilyen módon 
Nesbp műveiben is elsősorban a jelensé
gek sztereotipikus megjelenítésével ta
lálkozunk, mégpedig épp olyan megjele
nítéssel, amely leginkább alkalmas arra, 
hogy az olvasóközönséget egy adott értel
mezési irányba lendítse. Egyáltalán nem 
véletlen például, hogy A megváltóban mi
ként jelenik meg a szerény körülmények 
között élő horvát menekült család, hogy 
mi az apa eredeti foglalkozása. Az sem 
mellékes jelentőségű, hogy a több regény
ben is fontos szerephez jutó rendőrségi 
korrupció súlyos probléma ugyan, de a 
résztvevői egyének, szervezet a szerveze
ten belül, nem pedig maga az egész szer
vezet. És hiába tolja az arcunkba Nesbp a 
norvég jóléti társadalom ezer gondját-ba- 
ját, ezt is hiba lenne másképp kezelnünk, 
mint Cyrano de Bergerac és jólfejlett orra
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viszonyát. Ahhoz, hogy egy szerző Nesbp 
módjára hívja fel a figyelmünket a tá r
sadalmi gondokra, olyasfajta kritikai at
titűdre van szüksége, amelynek kiala
kulását éppen az segíti elő, hogy ebben 
a társadalomban él, nem pedig másban. 
(Kissé kilépve a krimik behatárolta ke
retből — roppantul érdekes, hogy miként 
nyilatkozott Nesbp Anders Breivikről és 
az utoyai mészárlásról: „A médiavissz
hang eredményeként jelképet teremtet

tünk: egy norvég szörnyet. Naivitás lenne 
azt gondolnunk, ez nem abból származik, 
hogy a szörnyek természetes módon elbű
völnek minket. Általuk olyasvalaki fejé
be próbáljuk beleképzelni magunkat, aki 
lehet, hogy beteg -  vagy nem. [Breivik] 
csak önmagát képviseli, nem másokat. 
Társadalmi vagy politikai szempontból 
ez nem egy jelentős esemény.”1)

Nesbp regényeinek Norvégiája, bár
mennyire is kritikusan beszél erről az 
országról, az egyetlen létező és lakha
tó hely számára: nem csoda, hogy Harry 
Hole is mindig ebbe az országba tér visz- 
sza. Hiába próbál felszívódni Hong 
Kongban, az alkoholban vagy a kokain
ban, mindig Norvégia marad az ottho
na. Az az ő tündérországa, és most már 
ott is marad, a nyugalmazott krimihősök 
tündérországában. Talán nem árulok el 
nagy titkot: Nesbp bevallása szerint be
fejezte a Harry Hole-sorozatot, a Police 
volt a legutolsó, de aztán tényleg legutol
só regénye problémás hőséről. Valójában 
az olvasók számára már a Kísértet után 
is meglepetés volt egy újabb Hole-regény, 
de a Police még előzményénél is rövi- 
debbre zárja a kérdést: ez után nehezebb 
lenne visszahelyezni az oslói rendőrség 
állományába Hóiét, mint bármikor ko
rábban. „Tudtam, hogy maga buzgó nyo
mozó és moralista, Harry” -  hangzik el a 
Kísértet ben a megállapítás. Nos, a Police 
lezárásakor Harry Hole-ra már legfeljebb 
csak az egyik igaz.

Mennyire fontos az, hogy egy író ké- 
pes-e elengedni a hősét? Valószínűleg 
leginkább annak függvényében az, hogy 
mennyire készítette fel erre az olvasóit, 
márpedig igencsak fel voltunk rá készít
ve, és ezért okoz(hat)ott csalódást a Police

megjelenése. A Kísértet már mindent rö
vidre zárt, amit lehetett. Harry útja eb
ben a regényben afféle walk down on the 
memory lane: nem csak a Hole-történetek 
majdnem minden jelentősebb szereplő
je tűnik fel benne pár oldal erejéig (és 
nem csak a rendőrkollégák, hanem vala
hai tettesek, tanúk, gyanúsítottak is), de 
emellett említések szintjén, jelzésszerűen 
is utal az eddigi regényekre. Harry me
nekülés rémálma a Leopárd egyik jele

netét idézi meg, egy felbukkanó Márkiin 
puska a Vörösbegyben fontos szerepet já t
szó fegyvert juttatja eszünkbe, a lószőrrel 
és disznóvérrel megerősített habarcs el
sőként a Boszorkányszögben bukkant fel.

Nesbp munkásságának (eddigi) csúcs
pontja bizonyos szempontból a Kísértet 
-  nem a sokszorosan díjazott Vörösbegy 
vagy A megváltó, hanem éppen ez a re
gény, ami mintegy kvintesszenciája az 
életműnek és Harry Hole-nak egyaránt: 
olyan visszatekintés az eddigiekre, amit 
nehéz lenne másnak tekinteni, mint a de- 
tektívfigura hattyúdalának. Éppen ezért 
nehéz, de paradox módon mégis köny- 
nyű megérteni, miért írta meg Nesbp a 
Police-1, a most aztán tényleg legesleg
utolsó Harry Hole-történetet.

Nincs több, slussz. Nesbp megmondta. 
De ezúttal sem hagyhatjuk figyelmen kí
vül, hogy talán, de tényleg csak talán va
laki valahol mond egy nagyon nagy szá
mot.

'„Because of the media coverage, 
we have created an icon: a Norwegian 
monster. It’s naive to think it doesn’t 
derive from our natural fascination with 
the monster. We are trying to get into the 
head of this one individual, who may or 
may not be very sick. [Breivik] represents 
himself and not many others. From a 
social or political point of view, this is not 
a very interesting event.” (http://www. 
independent.co.uk/arts-entertainment/ 
books/features/jo-nesbo-a-norwegian- 
killed-a-lot-of-other-norwegians-how- 
proud-can-you-be-about-that-8107196. 
html, a letöltés dátuma: 2013. nov. 12.)
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FERENCZI SZILÁRD

U tánuk az 
özönvíz
Ha azt találnánk hinni, hogy a legfris

sebb hollywoodi biblikus eposz Darren 
Aronofsky rendezésében kizárólag az 
özönvízről szól, netán az eredendő bűn
ről, a hitről, esetleg bármi egyébről, ami 
a Teremtés Könyvének fundamentalista, 
történelmi vagy kritikus értelmezéséből 
fakad, bizonyára tévednénk. A Noé alap
vetően az apaság, valamint a felnőtté érés 
filmje, és mint olyan, máris alapmű. Nem 
a monumentálisán nedves esemény és az 
alkotók eköré gyártott — a bibliai szöveg- 
környezetben ugyan korábban és utólag 
létező, de itt egy fedél alá gyűjtött -  sze
replői, lényei és mozzanatai vagy a bele
szőtt tömegjelenetek és a darwinista ere
detszemlélet vázolásával érik kultikussá 
a produkció, hanem a személyi konflik
tusok szintjén elcsöpögtetett, mindany- 
nyiunk számára ismerős örök apaproblé
ma révén.

A cselekményesítés során Aronofsky a 
Teremtés Könyve 5-9. fejezeteinek lénye
ges részleteit használja fel, de tovább is 
gondolja, sőt, mintegy hozzáteremt. Noé 
feleségével és három fiával isteni sugal
latra útnak indul felkeresni a nagyapját, 
Matuzsálemet, mert álmot látott és nem 
tudja értelmezni. A bűnös, elvadult embe
rek lakatlan bányahelyszínein vágnak ke
resztül, a csövekkel és egyéb fémberende
zéssel tarkított kopár tájban, amikor egy 
sebesült kislányra bukkannak, akit ma
gukkal visznek. Útjuk során szövetségre 
lépnek az önmagukat Virrasztóknak ne
vező bukott angyalokkal, azokkal a ha
talmas sziklaszörnyekkel, akik Shemjáza 
vezetésével Enok Könyvében (Biblia
apokrif) szálltak alá, mivel megkívánták 
az emberek lányait, de a földön kővé vál
toztak. Noé álmot lát, mely szerint bár
kát kell építenie, rajta minden tiszta te
remtményből -  azaz állatból -  egy-egy 
párral, mivel a Teremtő özönvizet küld 
az emberek elpusztítására. Tubal-cain 
király, Káin utódja, egy erőszakos és er
kölcstelen uralkodó megneszeli a készü
lődéseket, és népével együtt helyet köve
tel a bárkában, amit Noé természetesen 
visszautasít. Közben a bárka elkészül, 
sorban jönnek a madarak, a hüllők, vé
gül az emlősök, s az eső megered. Az 
emberek megostromolják a bárkát, de a 
Virrasztók hősiesen kitartanak, mígnem 
egyenként, újra angyali formában vissza
térhetnek Teremtőjükhöz. Megemelkedik 
a vízszint, Noé és családja az elaltatott 
állatok társaságában megkezdik tíz hó
napig tartó utazásukat a bárka zárt lég
terében. Ez lenne a látványos, hollywoodi 
blockbuster modorban legyártott oldala a 
filmnek. A drámát, mely kiemeli a közép- 
szerűségből, mindennek szüneteiben kell 
keresni.

Noé (Russell Crowe) feltétlen hitének 
jeléül -  isteni sugallatra -  nemzésre al
kalmas utód nélkül akar kikötni, annak 
érdekében, hogy az emberi faj kipusztul
jon. Legkisebb fiának, Jafetnek nincs fe

lesége, hiszen még gyermek, Szem, a 
nagyobbik fiú megtalálja élettársát a csa
ládhoz korábban csatlakozott, de sebesü
léséből kifolyólag meddő Ilában. Az eny
hén szenilis, de varázserejű Matuzsálem 
(Anthony Hopkins) segít a problémán, 
s úgy tűnik, az utódlás dolga rendező
dik az ifjú család örömére. A kamasz
korból kinövő Kám mindenáron felesé
get szeretne, ám Noé megakadályozza, s 
ezzel egy apa-fiú konfliktus már akkor 
felbukkan, amikor még vízre sem száll
tak. A második konfliktus Ila szülésé
nek perspektívája miatt bontakozik ki, 
hiszen Noé küldetésének tekinti, hogy az 
esetleges születő lányutódot elpusztítsa. 
Az apjában csalódott Kám és az apjával 
szembeszállni kényszerülő Szem dilem
mája viszont eltörpülni látszik Noénak 
az Isten-atyával szembeni belső vívódá
sai mellett, annak vélt elvárásai okán. 
Kötelességtudatának borzalmas követ
kezménye hatalmas sebet fakaszt a gyöt
rődő, de megfelelni kész Noé családjával 
szembeni ragaszkodásán. A hitében fel
felé és szeretetében lefelé egyaránt hűsé
get gyakorló hős emberi ellenállása meg
törik, így hát nem csoda, hogy a kikötést 
követően alkoholba fojtja csalódását. Ami 
a Teremtés Könyvében puszta véletlen, 
azaz „bort ivott, megrészegült és meztele
nül feküdt sátrában”, az Aronofsky értel
mezésében a küldetésébe belebukott, de 
az alaptermészetét meghatározó szere-

tetben kitartó ember szenvedése. E vég
ső mozzanat nem a történet legszerencsé
sebb lezárása, ki is lóg alaposan, mintegy 
unalomba hajszolja az addig hullámvas- 
útszerű izgalmakban gazdag történetve
zetést, de ezt leszámítva Aronofsky film
je az Ószövetség remek, ha nem az utóbbi 
évek legjelentősebb-adaptációja.

A fémes csattogásban bővelkedő, he
gedűszólamokkal lassított, mindazonál
tal szimfonikusán monumentális film
zenét Clint Mansell szerezte, és pazarul 
festi alá mind a darabosan mozgó kőször
nyek jelenlétét, mind a bárkaépítést vagy 
a látványos állatexodust, mind pedig az 
imitt-amott steampunkra hajazó díszlete
ket, és pattanásig feszíti az izgalmat. Ray 
Winstone az antagonista Tubal-cain sze

repében az egyik legjobban eltalált miti
kus rosszfiú, szemben a néha karizmáját 
vesztett, de a lényeges pillanatokban vi
harosan kitörni képes, az érzelmek széles 
skáláján azért mégiscsak jól mozgó, bár 
nem mindig meggyőző Russell Crowe-val. 
Kettejük apafigurája között őrlődik az ép
pen férfivá érő Kám, akitől mindketten 
áldozatot követelnek a maguk hite sze
rint, s az édesapja ellen lázadó fiú sors
döntő választás elé kerül: kihez legyen 
hűséges, ösztöneinek vagy elméjének pa
rancsoljon, mely irányból győzze le ma
kacs önérzetét? Ez egyike az éles aktuali
tással bíró kérdéseknek, melyeket érint a 
Noé, bár kissé szájbarágósán tálalja.

Mindenesetre, amikor Aronofsky a te
remtéstörténethez egy felpörgetett dar
winista animációt csatol, és egyiket a 
másikba átvezeti, keresztezi, oda-vis- 
sza ötvözi, az a pár perc nem pusztán a 
film csúcspontja, de ugyanakkor egy
fajta alkotói vallomás, röpirat, csatta
nó, statement. Noé a teremtést fejtege
ti a bárka csendjében, szavai egyenest a 
Szentírásból hullanak a néző fülébe, ám 
a látvány nagyrészt a tudományt támo
gatja. A kettő egybecseng, egyik a mási
kat magyarázza és kiegészíti, így válnak 
együtt igazzá — így is értelmezhetjük a

bevallottan ateista Aronofsky üzenetét. 
Ilyen a film is, csupa kettősség. Egyik ol
dalon a mítosz, a látványpompa s a sze
repükkel kissé kínlódó színészek, másik 
oldalon az értelmet kereső ember dilem
mája, a mély konfliktusokat mégiscsak 
legyűrő szeretet, és a külsőségek nagyívű 
ráncaiban csillogó kamaradráma.

Noé (Noah), színes amerikai film, 134 
perc, 2014. Rendező: Darren Aronofsky. 
Forgatókönyvíró: Darren Aronofsky, 
Ari Handel. Zene: Clint Mansell. 
O peratőr: Matthew Libatique. Vágó: 
Andrew Weisblum. Szereplők: Russell 
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly, 
Logan Lerman, Kevin Durand, Anthony 
Hopkins, Ray Winstone.
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N ehéz
ta lá lk ozás
Szobabelső. Koszos, helyenként ázott 

tapéta, kopott, kiszolgált bútorok, jobbra 
konyha látható, balra  fürdő', mellette a be
jára ti ajtó. A falon régi fotók, az ágy ala tt 
bőröndök. Ebben a lakásban tengeti m in
dennapjait az egykori kabarésztár, Willie 
Clark. M ára m ár csak a lehullott babérok 
és a szappanoperától hangos tévé m aradt 
szám ára. No, meg egy unokaöccs, aki szer
dánként feljár a nagybácsihoz, bevásárol 
neki, elhozza a színházi m agazint és „élet
ben ta r tja ”. O a kapocs a k in ti világgal.

Neil Simon vígjátéka nem egy bonyolult 
cselekményű darab. Két, hajdanán híres 
komikus -  akik a Napsugár-fiúk páros né
ven váltak  ism ertté - ,  nem tú l fényes jele
nét ism erhetjük meg. Willie Clark (Fülöp 
Zoltán) és Alfred Lewis (Szélyes Ferenc) 
évek óta nem beszélgettek egymással, 
ugyanis A1 tizenegy évvel ezelőtt úgy dön
tött, visszavonul a pályáról, ezzel tönkre- 
téve Willie karrierjé t is. Willie azóta h i

ába próbálkozik szerephez jutni, akár 
tévéreklámokban is szerepelni, egyedül 
nem megy. Sértődötten, az egész világ
ra, de főként egykori tá rsá ra  haragudva, 
magányosan él New York közepén. A lak
osztály, amelyben lakik  -  am int az az elő
adásban is elhangzik -  valam ikor sokkal 
tágasabb volt, aztán  az idő m úlásával egy
re szűkebb lett, akárcsak a lehetőségek. 
Az elromlott bejárati ajtó, amely csak bizo
nyos mozdulatokra nyílik, számos játék le
hetőséget nyújt. Ebben a térben (melynek 
deszkái, akár a világot jelentőt is szim
bolizálhatják) vegetál az egykori sztár, 
van, hogy napokig el sem hagyja a lakást. 
Öreg, morcos medvénk unokaöccse és egy
ben ügynöke, Ben (Kosztándi Zsolt) azon
ban egy napon azzal a h írrel érkezik, hogy 
egy tévéshowban szeretnék ism ét össze
hozni a legendás párost.

A rendező (Parászka Miklós) az idén 60. 
életévét töltő Fülöp Zoltánnak választotta 
a darabot, partnerként Szélyes Ferencet

hívták  meg M arosvásárhelyről. Közös 
színházi múltjuk is van, hisz sok éven ke
resztül m indhárm an a Szatmárnémeti 
Harag György társulatnál voltak kollégák. 
É rtik  egymást, érzik egymást — bár az áp
rilis 25.-i bemutatón mégsem érezhető a két 
főszereplő egymásra hangolódása.

A Csíki Játékszín előadásában Willie 
Clark története a dominánsabb. O a sér
te tt fél, akit egyik percről a m ásikra ott ha
gyott a társa  és így az ő karrierje is romba 
dőlt. Mert a pároshoz ketten kellenek, part
ner hiányában egyik fél sem érvényesülhet. 
Fülöp Zoltán Willie Clarkja makacs, boga
ras, m ár-m ár szenilisnek mutatja magát, 
ám egy-egy gesztusával „elárulja”, hogy csu
pán megjátssza a feledékenységet, gyerme
ki cselekkel, érzelmi zsarolással próbál ha t
ni unokaöccsére. De ezt a játékot fordítva 
is működteti, amikor is a tizenegy év u tá
ni találkozáskor Al-nek azzal henceg, hogy 
milyen nagyszerű felkérései és fellépései 
vannak. Szerethető nagyon ez morgó, sebe
it nyalogató, kicsinyes sérelmeit felnagyító, 
elhagyatott szerencsétlen flótás.

Az anyagilag is kecsegtető, de leginkább 
a nagy visszatérés lehetőségét rejtő aján

lat óhatatlanul azt vonja maga után, amitől 
évek óta retteg, de amit évek óta titokban 
mégis vár Willie, az Alfred Lewis-el való 
szembesülést.

A találkozást nem kis izgalom előzi meg. 
Ekkor lép színre a sokat emlegetett Al, aki 
Willie szerint egy kiállhatatlan egyén, és 
aki éveken keresztül bökdöste az ujjával, 
sőt még arcul is köpte partnerét. Szélyes 
Ferenc Alfrédje visszafogott, inkább fé
lénk, gyerekesen aggódó, lányába kapasz
kodik, aki saját autóval hozta fel vidékről. 
Kettejük kapcsolata tele van feszültséggel, 
amely azzal sem oldódik, hogy végre elkez
denek próbálni. Willie szándékosan m ár az 
első replikáját m ásként mondja, m int ahogy 
az a sok évig játszott jelenetben szerepel, 
onnan pedig m ár nem ju tnak  tovább, vélt, 
vagy valós sérelmeik gátat szabnak meg
romlott kapcsolatuk helyrehozásának.

A forgatásra mégiscsak elmennek, hogy 
a legendás háziorvos-jelenetet eljátszák. A 
jelenet a függöny előtt zajlik, a kabaréjele

‘TOf'EÁTfimí
netnek egy szexis nővérke (Szabó Enikő) 
és a Benny Hill -  showból ism ert kis, ko
pasz figura (Kiss Ernő) is része.

Az egyetlen kiút mégis járhatatlan , 
Willie nem képes sérelmein, felülemelked
ni, ezért a siker koronázatlan m arad, sőt a 
próbálkozás egyenesen kudarcba fullad. A 
két öreg állandó veszekedése m iatt a for
gatást leállítják, a tévétársaság nem ta r t  
igényt a jelenetre. Ezzel örökre elveszítik 
a nagy visszatérés esélyét, és Willie ezt 
követő szívinfarktusa a további játszási le
hetőségektől is megfosztja.

Mindenki egy kicsit elveszett ebben a vi
lágban. Bennek, a fiatal ügynöknek — aki 
valóban szeretettel gondozza nagybátyát 
-  remek kitörési és bizonyítási lehetőség 
lett volna, ha sikerül újra összekovácsol
n ia az egykor h íres komikus-párost. A nő
vér (Szabó Enikő), aki Willie-t ápolja, a 
szappanoperát néző, csokit majszoló, el
lentmondást nem tű rő  vénleány (szöges 
ellentétben a kabaréjelenetben megjele
nő csábító nővérkével) a nőiesség apró je 
lét sem m utatja. A látszólag reménytelen 
helyzetben -  Willie ágyhoz kötve, Alfréd 
kétségbeesve, miközben naponta v irá
got és csokit küld barátjának, aki látszó
lag ügyet sem vet rá  -  újabb esélyt kap a 
két öreg színész. Bár ez megint csak ke- 
serédes: m indkét család (Al lánya és Ben 
családja) a fölöslegessé vált öregeket öreg
otthonba „dugja”, mégpedig ugyanabba. 
A szerző itt is tartogat egy csavart, m ert 
persze, nem akárm ilyen otthonról van szó. 
Színész-öregotthon, ahol minden hétvégén 
előadást ta rth a tn ak , felléphetnek egymás 
szórakoztatására...

Az előadás végén egy p illanatra csak, 
megteremtődik a két bará t között az össz
hang. Ám a továbbiakat sejteni lehet: 
ugyanígy, egym ást piszkálgatva, egymás 
orra alá borsot törve, (bökdösődve és arcot 
köpködve), nagy egymástmegnemértésben 
telnek majd öreg napjaik a színész öreg
otthonban. M ert egym ásra talá lásuk  ép
pen ebben rejlik, ez a kapcsolat m ár csak 
ilyen: egymást elviselni sem tudják, de kü- 
lön-külön sem tudnak  létezni. Lételemei 
egymásnak.

A darabról gyakran elmondják, hogy 
nagyszerű lehetőségeket rejteget két egy
m ásra hangolódni tudó, ám karakterben 
eltérő színészegyéniség szám ára. Ám ez, 
akárcsak a darabbeli Napsugár-fiúk ese
tében, csak együtt, közösen valósítható 
meg. A bemutató előadás ritm usában ki
csit lassú lett, m intha még bizonytalanok 
lennének a szereplők. A két főszereplő kü- 
lön-külön te tte  a dolgát, hiteles figurák 
bontakoztak ki a szemünk előtt, ta lán  
egy-két előadás u tán  az „együttlélegzés” is 
megteremtődik.

PÉTER BEÁTA
Csíki Játékszín. Neil Simon: A Napsugár

fiúk. Szereplők: Fülöp Zoltán, Szélyes Ferenc, 
Kosztándi Zsolt, Szabó Enikő, Kiss Ernő, 
hangok: Kozma Attila, Puskás László, 
Parászka Miklós. Rendező: Parászka Miklós, 
koreográfus: Zaiba Anikó, díszlet-jelmezterve
ző: Sántha Borcsa.
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A szerelem  
Lángja
Nevek, terek, történetek — tele valóság

gal és képzelettel, felemelkedéssel és zuha
nással, szenvedéllyel és kiábrándulással, 
férfival és nővel. Láng Zsolt legújabb köte
te, a Szerelemváros és más történetek, meg
kíséreli életeken és tereken keresztül kör
bejárni a szerelem fogalmát, miközben a 
könyv valójában egy levetkezés, egy nyelv
elhagyás, egy másfajta nyelv keresésévé 
válik. Nem a megírt dolog válik igazán fon
tossá, hanem a folyamat, az általa valaho
va vezető út. Út a szerelemvárosba, de az is 
lehet, hogy a kételyfaluba, az emlékodúba, 
ezekhez hasonló mélyszerkezetekbe - úta 
tér architektúrájába, út önmagunkba.

A negyvenegy írásból kiderül, hogy egy- 
egy építészeti titok milyen viszonyban van 
az ember életével. Ehhez viszont, akár egy 
új helynél térképre, szükség van a megfe
lelő elbeszélői keretre. A sok hely ebben az 
esetben változatos műfajt eredményez: ta
lálkozunk hagyományos rövidprózával, kri
miszerű elbeszéléssel, de olvasunk szabály
talan egypercest, esszéisztikus memoárt is, 
sőt, az író olykor kibillenti helyükről az egy
értelmű műfaji határokat, s velük együtt az 
olvasót is. A narratív keretek az elbeszélt 
időt is meghatározzák, így megtörténik, 
hogy a történet egyetlen mozzanat emlékét 
írja le, míg máskor több éves eseménysort 
ölel fel a cselekmény.

Hogy miről is szólnak ezek a „csendből 
és nemlétből gyúrt mondatok”? (Eper) Láng 
Zsolt talán azt válaszolná, hogy elrohaná- 
sokról és kirohanásokról, hisz azok cso
mópontjainak hálózata a szerelem, mint 
ahogy azt találóan megfogalmazza a cím
adó novellában. Ezekhez az el-, ki- és visz- 
szarohanásokhoz pedig emberi kapcsolatok, 
férfi-nő viszonyok kellenek: szeretet, szere
lem, vágy, magány, hiány s még megannyi 
más. Hát ezekről szólnak az egybeváloga
tott írások: megcsalásról, elidegenedésről, 
diákszerelemről, szüzesség elvesztéséről, 
szerelmi háromszögről, szakításról, szen
vedélyről, gyászról, babanemzésról. Bizony 
hátborzongató szembesülni vele, hogy egy 
minnesotai törpemalac jobb társ, mint én 
(Endorfin), groteszk végigolvasni, hogy a 
szemétszállító céget üzemeltető Szoprából 
hogyan lesz gyilkos (Telihold), fájdalmat 
keltő, hogy a férje helyett harangot húzó 
özvegyasszony mennyire nem találja a he
lyét, minekutána a lelkész motort szerel
tet a harangba (Harangzúgás) és felkavaró, 
amikor azt olvassuk, hogy „(a)mióta nincs, 
azóta éjjel-nappal csak ő van.” (Vágy) A fér
fi-nő viszonyok legkülönbözőbb formáival 
találkozunk, miközben a másikra figyelve 
önmagunkat ismerjük meg jobban.

A témák hátterében meghatározóan ott 
vannak a terek. Budapesti utcák, erdélyi 
városok, székely falucskák teremtik meg 
a közeget, de nem hiányzik Róma, Bécs és 
a szeretett Berlin sem. Ezeken a pontosan 
betájolt helyszíneken másképp működik a 
szerelem. A mínusz 25 fokos falusi hideg 
vagy az erdei csend nem azt nyújtja, mint a 
Karolina tér. A novellákban így folyamato
san nyomon követhető, hogy miként befolyá
solja az érzelmeket, a döntéseket az utcák,

terek, épületek stílusa, állapota, hangulata. 
Ugyanakkor visszafele is működik a dolog: 
a szerelem módosítja a helyről való látásun
kat. így jönnek létre például Kolozsváron 
vallomásutcák, veszekedésutcák, szakítás
utcák. így tud egy-egy tér régi meghittsé
get őrizni: „A város ezernyi találkájának 
emléke vastagon lerakodott a köveken, be
ült a falrésekbe, meghúzódott az oszlop ár
nyékában.” (Szerelemváros. Kolozsvár)

Igaz, hogy sokszor találkozunk az írá
sokban csak a puszta férfi és nő szavak
kal, alapvetően sok a konkrét nevet vise
lő szereplő. A román Mirellától az olasz 
Giovannin keresztül a német Sebastianig 
színes a paletta, de gyakori a családneves 
változat is. Láng Zsolt természetesen ját
szani is szeret a nevekkel, ezért anekdoti- 
kus történetszövéseibe be-beépít egy névre 
irányuló játékot. Felbukkan például Jókai 
Móric (Ejtsd:szinematográfer), aki stílu
sában Mikszáth Kálmánhoz és Kemény 
Zsigmondhoz hasonlítható. A szerepjáték 
saját nevére is kiterjed, ugyanis a Láng 
Zsolt nevet átruházza időnként szereplő
ire is, alternatív jellemeket teremtve ezál
tal. A kötetnyitó novellában egyenesen há
rom ember viseli az író nevét, ami jócskán 
összekavarja az olvasót, de a kötet vége fe
lé kiderül, hogy valójában ez egy kimun
kált játék: „Engem szerencsére nem Láng 
Zsoltnak hívnak. Akár eső után a gom
ba, gyakori lett ez a név” (Babanemzés.hu). 
Ami érdekes, a látszólag névtelenek névte
lenségük ellenére is jól emlékezetünkben 
maradnak, hisz akcióba lépnek, akárcsak 
az Ölelőember.

A kötet történeteiben felbukkanó konk
rét helyek, nevek és idők összességében 
olyan eszköztárat jelentenek, amitől telje
sen életszerűvé válik a cselekmény. Talán 
ezzel is magyarázható, hogy az elbeszélői 
magatartás épp kettősségével győz meg. A 
novellák hol tömör, tudósításszerű, tárgyi
lagos regiszterben mozognak, hol lírai han
gulatú leírások vagy épp szellemes csatta
nók teszik olvasmányossá a szöveget, illetve 
az Örkényi humor sem hiányzik. Ami pe
dig Láng Zsolt korábbi köteteire is jellem
ző — az elbeszélői logika sokszor az elvárá
sok ellen dolgoz: k, az olvasó nem azt kapja, 
amire számít. Többször félbeszakad vala
mi, megbomlik íz ok-okozatiság, más szá
lon folytatódik a történetszövés, sok az uta
lásos és áthallásos szerkezet, de szinte idő 
sincs gondolkozni, ugyanis a rövid, köny- 
nyen áttekinthető mondatok gyors ritmus
ban pörgetik elő:-e a szálakat.

Ami a szerelem sokféle arculata mellett 
gyakran felbuk .anó motívum, az az írás 
mint életet tere, a tő aktus. Sok történetben 
a viszony épp az által köttetik meg két em
ber között, hog . felmerül a kiírni, megír
ni, leírni vágyás kényszere. „Azon töpreng
tem, hogy a szavak könnyed illeszkedése 
elindíthatja-e két élet összekapcsolódását?” 
(Hatvan kávészem) Vagy megjelenik a 
könyv mint tárgy, ami „megóv a valóságtól, 
ugyanakkor felkészít: egyszer mégiscsak 
érintsek meg valakit, nyissam ki a lapja
it, és olvassak bele.” (Testre írva) Láng Zsolt 
szereplői egy történetet keresnek, amit vég
re megélhetnek. Azt szeretné Szopra László 
s még sokan mások — talán mi is — „ha si
kerülne kitalálni egy történetet, amit kö
vethet, amibe beköltözhet, és elmondhatja, 
megtalálta az életet, akár egy elveszett ru
hadarabot.” (Telihold). Mindannyian törté
netre vágyunk.

\
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Szerelemváros
Ebben a történetkeresésben fogódzók a 

terek, a parkok, a havasi dombok, az odúk. 
Tér és ember egymást meghatározza, egy- 
egy városrészlet vagy utca hangulata befo
lyásolja a viszonyokat, a belső térképeket, 
az emlékeket. Szép példa erre a címadó no
vella, a Szerelemváros (Kolozsvár). Ebben 
együtt mozog a város feltérképezése az ön- 
megismeréssel, a visszaemlékezés pedig új
raértékeli a különböző időkből kiragadott 
kapcsolatokat, oszlopokat, helyeket, mi
közben választ keres a térben meghúzó
dó szerelmekre. Egy ilyen séta közben bele 
lehet szeretni a tér architektúrájába, a sza
bálytalan szabályosságokba, a titokba, mi
közben pedig a fogalmi nyelv lemarad egy 
kicsit a valóságtól. Talán épp ettől lesz sze
relem. Ettől lesz több, mint irodalom.

Láng Zsolt ötödik elbeszéléskötete min
den szempontból igényes, szép könyv, amit 
jó kézbe venni. Sejtető és kifejező könyv
borítója is, amelyen nem véletlenül a kék 
és piros színek uralják a kusza szálakból 
összeállt térképek Ezen a  térképnek, pók
hálónak tűnő felületen pedig két kis pont 
közeledik egymás fellé vagy éppen távolo
dik egymástól — nézőpont kérdése, de ön
magában attól, bogt vannak, történetük 
lesz. Velük együtt pedig története lesz a 
kornak, a helynek, az érzésnek, a szenve
délynek, a kimondott és a  bent rekedt sza
vaknak.

Testről és lélekről, se-vele-se-nélküle 
kapcsolatokról, rejtélyes Pálcikaemberről, 
szomszéd női kiről, világra nem kívánt 
gyermekről olvashattunk korábbi rövid- 
prózás kötetekben. E mostaniban megma
radnak a lecsupaszított mondatok, a Láng 
Zsolt-szerű világ, amelyben beteljesülés és 
elszalasztás, széttöredezés és összerakás, 
nyelviség és nyelvelhagyás egymás kiegé
szítőiként működnek. Bejárjuk a teret, a 
tér bejár minket, s közben egymásra rak
juk álmainkat, kételyeinket, titkainkat. 
Történetet írunk a szerelem architektúrá
járól.

Láng Zsolt: Szerelemváros (és más 
történetek). Pozsony, Kalligram, 2013.
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K irályi válogatás
Király László: Válogatott versek.
H argita K iadóhivatal, Csíkszereda, 2013.
Ha Király Lászlónak a 

Székely Könyvtár sorozatban 
megjelent Válogatott versei
ről szeretnénk beszélni, kétfé
le megközelítési mód is kínálja 
magát. Egyfelől vizsgálhatjuk 
a kötetet a költő életművének 
részeként, hiszen egy válo
gatáskötet azt jelzi, hogy egy 
költői/írói pálya eléggé az iro
dalmi köztudat részévé vált ah
hoz, hogy valamiféle „kivona
tot” lehessen készíteni belőle. 
Annál is inkább, mert nem ez 
az egyetlen, mostanság megje
lent Király-válogatás: hetvene
dik születésnapján a Kriterion 
kiadó a Nap hold kék mezőben

című reprezentatív kiadvány
nyal köszöntötte a költőt.

Reprezentatív ez a könyv 
is, csak másként. A Székely 
Könyvtár bevallottan azokat 
a szerzőket, műveket, értéke
ket igyekszik egy könyvsoro
zat keretein belül felmutat
ni, akik/amelyek valamilyen 
módon kötődnek a székely- 
séghez, Székelyföldhöz -  
Mikes Kelementől a szé
kely népballadakincsen át 
Tamási Áronig, Apor Pétertől 
Kányádi Sándoron át... Király 
Lászlóig. Egyfajta irodalmi
kulturális identitásközösség 
megteremtéséről van itt szó 
tehát — annak felmutatásáról,

hogy mit adott a székelység a 
magyar irodalomnak. Király 
esetében különösen indokolt 
ez, hiszen őt — annak ellené
re, hogy költői témavilágá
nak visszatérő eleme a csa
ládi örökség, a szülőföld, az 
otthoni táj -  alapvetően még
iscsak a kolozsvári irodalmi 
közeg emblematikus figurája
ként tartják  számon, akinek 
pályáját olyan intézményes 
irodalmi „csomópontok” jel
zik, mint a Gaál Gábor Kör, 
az Utunk vagy a Helikon.

A kötet válogatója és szer
kesztője, Fekete Vince jó ér
zékkel gyűjtötte egybe az 
életmű legjavát, a korai ver
sektől egészen a közelmúltig: 
afféle best of Király László ez 
a könyv, amelyből nem hiá
nyozhat A kővadászok klubja, 
Az almáskert, A hosszú költe-

Király László 

"ALÓGATOTT VERSEK

A
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mény, Az íróház berendezése 
vagy A Bassa-Masta Tóvidék. 
Megannyi versremek, mely 
segít megrajzolni egy nagy 
kolozsvári, székelymagyar, 
egyetemes poéta portréját.

PAPP ATTILA ZSOLT

Az erdélyi irodalom első krónikása
Kristóf György: Kritikai szempontok a magyar irodalomtörténetben. 
Tanulmányok. Válogatta, s. a. r. Gaal György. Kriterion Kiadó, 
Kolozsvár, 2013.

A magyar irodalomban mindig 
is voltak olyan írók, irodalomtör
ténészek, professzorok, akiket az 
utókor méltatlanul elfelejtett -  ezek 
közé tartozik Kristóf György is, 
akiről, figyelembe véve hatalmas 
irodalomtörténeti, művelődéstörté
neti munkásságát, méltánytalanul 
kevés szó esik napjainkban. Ezt a 
hiányt próbálta pótolni a Kriterion 
Könyvkiadó és a szerkesztő Gaal 
György, amikor régi-új tervként 
sajtó alá rendezték Kristóf iroda
lomtörténeti munkásságának egy 
szeletét Kritikai szempontok a ma
gyar irodalomtörténetben címmel 
(hiszen a négykötetes, 1923-1942 
között megjelent Kritóf-életmü ma

‘Jr'ÍÍLSZÖT,‘Eíj

már irodalmi ritkaságnak számit). 
Először 1982-ben merült fel egy 
Kristóf-tanulmánykötet megjelen
tetése, amely szervesen illeszke
dett volna a Kriterion Könyvkiadó 
Romániai Magyar írók sorozatá
ba. Az 1982-ben összeállított kötet 
megjelentetésére végül 2013-ig kel
lett várni, s jelen kiadás nem is tar
talmazza a teljes anyagot -  az így 
is vaskosra, több mint 450 oldalasra 
sikeredett könyv szerkesztőjének, 
egy további válogatás reményében, 
szelektálnia kellett az összegyűj
tött tanulmányok közül, így sajná
latos módon teljesen kimaradtak 
Kristófnak a Bethlen Gáborral fog
lalkozó tanulmányai, Kristóf publi
cisztikái, kritikái, recenziói, a kor
társakkal kapcsolatos portréi.

Ehelyett három nagyobb té
ma köré csoportosulnak a tanul

mányok, amelyek Kristóf főbb ér
deklődési köreit is jelzik. Az első 
nagyobb csoportot a klasszikus ma
gyar irodalommal foglalkozó tanul
mányok képezik, középpontban a 
19. századi irodalommal, Kristóf fő 
kutatási területével, a második kér
déskör az erdélyi művelődéstörté
neti viszonyokra reflektál a 17. szá
zadtól egészen a 20. század elejéig, 
többek között költészetről, sajtóról, 
tudományos intézetekről szóló ta
nulmányok kaptak így helyet a má
sodik nagyobb fejezetben. A har
madik részben a romániai magyar 
irodalom teoretikusa szólal meg, 
az írások a kibontakozó új irodalmi 
életre fókuszálnak.

A kötet végén névmutató és az 
egyes tanulmányokra vonatkozó 
jegyzetek segítik a részletesebb tá
jékozódást, s külön érdeme a ki
adásnak, hogy szerepel benne egy 
Kristóf-bibliográfia is, igaz, csak a 
szerző önállóan megjelent munkái
nak jegyzékét közli a szerkesztő.

Az erdélyi irodalom króniká
sának, teoretikusának is tartott

Kristóf György életpályája ösz- 
szefonódik az Erdélyi Múzeum- 
Egyesülettel. Az Erdélyi Múzeum 
idén ünnepli alapításának 200. év
fordulóját. Köszöntsük hát e kiváló 
Kristóf-kötettel.

DEMETER ZSUZSA

‘KÓfD'EX-
Arra a kérdésre, hogy mi a művészet, Erdély Miklós leg

tömörebben a Marly tézisekben válaszol, melyet az 1980-as, 
Párizs közelében, Marly-le-Roi-ban rendezett Magyar Műhely
találkozón olvasott fel. Tézisekbe sűrített válasza a paradoxo
nok felforgatóerejét használó gondolkodás letisztult, kikris
tályosodott összegzése. Tézisei alapján annyit mondhatunk 
biztosan: a művészet, a műalkotás — és egyben a szabadság 
-  úgy határozható meg, mint korlátlan, nem korrelativ, tiszta 
eldöntetlenség. Nem tudunk többet mondani róla, mert köze
lebbről csakis a semmit tudjuk elmondani róla.

Ahhoz azonban, hogy körbejárjuk, a művészet által felkí
nált üres helynek milyen vetületei vannak még Erdély élet
művében, néhány további gondolatát, a tézisektől eltérő, ám 
azokkal mégis egy irányba tartó megközelítését fogom egybe- 
gyűjteni. Ennek során pedig kiderül majd, hogy a „semmi” na
gyon is „valami”. Erdély teóriája szerint a műalkotással való 
találkozás a megcsontosodott gondolati sémák szétfeszítésén 
és a fogalmiság feloldásán át tarthat az üresség felé. Az üres

ség azonban — és ebben az írásban ezt szeretném bemutatni — 
csak ebből az irányból jelentésnélküli, meghatározhatatlan. A 
semmitől távolodva, ha visszapillantunk rá, láthatjuk úgy is, 
hogy ez volt minden jelentés legstabilabb kiindulópontja. [...]

[...] A műalkotás ideális esetben a „semmi” felé vezet. Ahogy 
Deréky Pál írja: „Nem született általános érvényű megállapo
dás arról — legalábbis én nem tudok róla —, hogy mi legyen a 
jelentéskioltás után, mi legyen a »hely« sorsa. Alighanem sze
rették volna függőben tartani, amíg csak lehet [...].” A füg
gőben tartáshoz finoman hozzátehetjük Erdély végtelenítő 
megjegyzését: „Kész van, ami készül.” Ám a „hely sorsát” für
készve Erdély gondolatainak mélyebb rétegei felé tarthatunk. 
A semmibe átnyúló törekvéseit láthatjuk úgy, hogy nem csu
pán az értelmezési raszterek, a látens világképek fokozatos 
lebontásáról szólnak, hanem az üres hely, a semmi érintésén 
át a folyamatos megújulás lehetőségéről is. [...]

KŐHALMI PÉTER: A semmi felől. TISZATÁJ. 2014. április

-  Uä£D‘EX
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Paralell stories
Ferencz S. Apor Csíkszeredái képzőművésznek 

Paralell Stories címmel nyílt kiállítása a közel
múltban a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs 
Művészeti Kiállítótérben, ahol a felsó' szint három 
különálló terében futnak a párhuzamos történek.

A vegyes technikával készült, a XIX.-XX. szá
zad fordulóján készített fotográfiák képregényes 
megközelítései, az úgynevezett zsánerképek, az 
ember önkényes természetrombolására reflektáló 
Óztörténet sorozat installációja és assemblage-a, 
valamint hegesztőmaszkos tágyai három különbö
ző' történtetet mesélnek, melyek Ferencz S. Aport 
az utóbbi időben foglalkoztatják, három sorozat, 
melyek önmagukban is párhuzamosságokat rej
tenek. Múlt és jelen, ember és természet, illetve 
emberek különböző történetei, melyek a killítás 
terében találkoznak, pop-artosan megszorzódva 
rendelődnek egymás mellé.

A zsánertémák precíz eleganciával kivitele
zett, finom humorral fűszerezett fotóalapú ké
pei egyerre nosztalgikus és álnosztalgikus múlt
idézések. Kompozíciós játékok, ahol az emlékezet, 
az adott múltról őrzött sztereotípiák, illetve sze
mélyes történetek, emlékek válnak főszereplővé. 
Objektivitás és szubjektivitás. A nosztalgia felül
írhatja a konkrét fotográfiákat, az időbeli távol
ság új perspektívákat eredményez, kiegészíti vagy 
éppen elvesz abból, ami akkor és ott jelentősnek 
tűnt. A közelítés átírja a hangsúlyokat, az arcok 
és tekintetek jelentőségüket vesztik az ismerős 
beállításokkal, a hétköznapok tárgyaival, kontex
tusával szemben. Egy vágyott gondtalan délután 
képregénye ez, súlytalanná vált ikonikus figurák- 
kal.

Az Óztörténet sorozat gondolatát az emberi fe
lelőtlenség okozta véletlen őzirtásról szóló híradó 
indította el, amely a gyergyószárhegyi Korkép 
alkotótáborban valósult meg. Egy gyűjtemény 
darabjából készült installáció és assemblage, nip- 
pekkel, igazi albínó őzkoponyával, gobelinnel és 
őzsípokkal, az őzről való gondolkodásunk repre
zentációi.

Minden tárgy, ahogyan a zsánerképek esetében is, 
tartalmazza a szerző kiegészítéseit, egyfajta távolsá
got tartó, mégis drámai közelítéssel. Tárgyilagosan, 
letisztult módon tálalja fel őz-objektjeit, szembesít 
bennünket az őz-lét ember alkotta torzképeivel. Ez 
a sorozat ugyanakkor természet és művészet kapcso
latának egy kortárs alternatívája, ahol a természet 
eszköz jellegét felváltja a természettel szembeni fele
lősség vállalása.

A Maszk modellek mindenkinek! Ferencz S. 
Apor legfrissebb sorozata. A maszkos fotók és 
maszk-objektek a különböző szerepekből adódó 
emberi identitás válságát érintő kérdésfelvetések. 
Ferencz S. Apor nem tesz egyebet, mint változato
kat mutat, megteremti annak lehetőségét, miként 
a fotók is illusztrálják, hogy bárki bármi lehessen, 
hős, harcos, férfi, nő, gyerek, Superman vagy pri
madonna.

A maszkok nemcsak azt teszik lehetővé, hogy 
egy-egy típus, új identitás mögé bújva akár szim
bolikus figurákká sokszorozódjon, de ezáltal 
megteremtik a távolságtartás, a kívülállás, a fe- 
lelősségmentes szerepjáték lehetőségét is. A hang
súlyok ugyanúgy átrajzolódnak, akárcsak a zsá
nerképek esetében. A személyes történetek válnak 
jelentőségteljessé a vágyott örök gondtalanság il
lúziójával szemben.

TÚRÓS ESZTER

Szentcím kés b eletévesztések
Mondták: zenei témájúakat! 

Úgy van, engedelmesen. De kér- 
dezetlen kérdések folytán homály
ban marad, ki mit vél zenein ér
teni. Nyugtalanító gyanú üti fel 
a fejét ilyenkor: csak nem hiszi a 
megrendelő vagy az olvasó, hogy a 
zenét rövidre lehet zárni a művé
szettel?! Igaz, a művészet ágai kö
zött fel szokás sorolni a zenét is, 
csak kísértésbe ne essünk, hogy 
azt gondoljuk: ami zene, az rögvest 
művészet. Mert hát ott van az al
kalmazott zene is, amelynek sok
féle célja lehet, csak épp a művészi 
kifejezés -  újat mondás, erudíció, 
önkiteljesítés, perfekcionizmus 
stb. — nem célja. Zene az utcazené
lés is, meg a klubok tudatmódosí
tó dübörgését is annak mondják. 
Vagy a táncparkettek vagy lag- 
zik muzsikája is zene... De mi kö
ze mindennek a múzsákhoz?!

Zeneművészet és alkalma
zott zene határterületén bóklász
va -  és eközben az egyházi zene 
aknamezejére tévedve -  fokozott 
óvatosságra van szükségünk. A 
meleg évszak beköszöntével (ami
kor tudniillik a vastag falak hűvö
se már jól esik) megszaporodnak 
a „musica sacra” címkével ellátott 
zenei produkciók, amelyek többé 
vagy kevésbé szervesen kapcso
lódnak ahhoz a térhez, amely ih
lette, megrendelte vagy csak befo
gadta a zeneirodalom tekintélyes 
állományait. Aki sokat jár-kel a 
világban és eközben templomokba 
is be-betéved, azt plakátok tömege 
győzi meg arról, milyen számolat- 
lan is a zenei tehetség. Tehetség 
és képzettség — ismeret és jóindu
lat — vállalkozókedv és ügyszere
tet -  bátorság és öntúlértékelés 
-  amatőrség és dilettantizmus. 
Mindenből van, egyenletesen.

A templom mára az a hely lett, 
ahol bizonyos közösségi elfogadás
sal a zeneművészet és az alkalma
zott zenélés csúcs- és hordalékter
melése egyaránt otthonra talál. 
És ez baj. A templom mint szak
rális tér, mint adott közösségek li
turgikus időélésének és ünnep
lésének helye valamikor annak 
a zenének volt az otthona, amely 
kizárólag az alkalmazott kategó
riába fért bele. Az egyház jelleg
zetes zenéje -  a bizánci, gregori
án, ambrózián, graduális-korális 
stb. ének — voltaképpen a litur
gikus szövegek, az istentiszteleti 
cselekvés szerves és elidegeníthe
tetlen része volt. Hiszen az isten
tiszteleten nem énekeltek, hanem 
e kultikus cselekményeket énekel
ték. Ez a zene szolgálta a szöve
get, a helyi és a nagyegyházi kö
zösség hitkonszenzusából eredt és 
oda tért vissza, kizárt minden in
dividualizmust, az egyéni nagy- 
szerűség csillogtatását, a művészi

öncélúságot és öntörvényűséget. 
Alkalmazott volt ez a zene abban 
az értelemben, hogy derűs-békés 
szerénységgel rendelte alá magát 
a liturgiái célnak. A zenetörténet 
évszázados fejleményei persze fok
ról fokra becsempészték a liturgi
kus, majd az egyházi zenébe is az 
„individuális” művészet jegyeit, 
amikor a kompozíció egyre inkább 
a szerzőhöz is kapcsolódott. És így
-  jó néhány stáció átugrásával — 
elérkezünk ahhoz, hogy a „musica 
sacra” varázscímkét kiemelkedő 
értékű és azon nyomban elfelej
tendő produkcióra egyaránt rára
gasztva az egyházak üde és au
tentikus zenei állományai mellett 
ott tolong-tipródik a hevenyész
ve összedobott, kidolgozatlan és 
a jó szándékon túl semmi továb
bi kvalitást fel nem mutató zené
lés, amelynek belterjes eredmé
nyeiből akár egész fesztiválokat 
is összerittyentenek, akiknek ez 
valamiért fontos. Emögött gyak
ran olyan „energiaforrás” húzódik 
meg, amely a lelkipásztori érde
ket -  közösségformálás és -egy- 
betartás, keresztény propaganda, 
csoporttevékenységi kényszer stb.
— érvényesíti az esztétikai előtt/ 
helyett. Ez magasztos és helyén
való, csupáncsak az elsődlegesen 
esztétikai funkciójú zenével nem 
volna szabad összemosni, illetve 
annak fő nyilvános megvalósulá
sával: a koncerttel. Ez épp olyan 
sunyi és balul elsülhető tévesztés, 
mint a „koncertmisék” városaink 
nagyobb templomaiban, amikor, 
ahol a liturgikus cselekmény va
lóságos ritmusát és lelkületét mo
numentális műzenei kompozíci
ók szakítják meg vagy épp zúzzák 
cserepeire, még ha kifogásolhatat- 
lan zenei-művészi minőségben is.

A „musicasacrázás” -  amely el
len a maga rendjén a liturgikus 
lényeg kiváló ismerője (és egy
házzenész!) Dobszay László is 
többrendbelileg kifakadt -  olykor 
épp úgy blaszfémia lehet, mint 
ahogy az volna rostirónnal kac- 
kiást bajuszt firkálni Szűz Mária 
szobrára, csak a tudatlanság szá
mítható be enyhítő körülmény
ként. Ilyenkor pedig épp a művé
szettel végzetesen összetévesztett 
zene hordozza a magasztossá
got megcsúfoló minőségtelensé- 
get. Lehet ezt ugyan jámborsági 
megfontolásokkal is körülkeríte
ni, de minek?! -  az alapvető hiba 
abban van, hogy az alkalmazott 
zene helyére betolakodott művé
szet-igényt nem támogatja szak
mai tudás, sem jó ízlés, sem sze
rénység, sem helyes önértékelés. 
Ha nem sikerül rögtön elfelejteni, 
megmarad a hidegrázás.

JAKABFFY TAMÁS
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HELIKON

HOL-
A  Literárium-sorozat keretében Szilá

gyi Istvánnal találkozhattak az olvasók 
április 14-én, a budapesti Művészetek 
Palotájában. A Kossuth-díjas íróval, a 
Helikon alapító főszerkesztőjével Veiszer 
Alinda beszélgetett. Közreműködött a 
Juhász Márton Trió. A Literárium-estek 
sorozatszerkesztője Keresztury Tibor, 
rendezője Harsányi Súlyom László.

A Szépirodalmi Figyelő Kolozsvár- 
számát mutatták be a kincses városban, 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadó
termében, április 15-én. A folyóirat szer
kesztőivel (Pápay György, Vass Norbert, 
Vincze Ferenc) Biró Annamária be
szélgetett. Az est keretében átadták a 
Szép-irodalmi Figyelő-díjakat László 
Noéminek és Király Lászlónak. A lap
számot április 16-án Nagyváradon is be
mutatták.

Szántai János A Jó, a Rossz, a Csúnya 
és egyéb mesebeli párbajok című könyvét 
mutatták be április 23-án, a kolozsvári 
Minerva Egyesület Pincegalériájában. A 
kötetet méltatta Papp Attila Zsolt, felol
vasott Szántai János és Szántai Kristóf.

Közreműködött Jánosi Andrea, a kiad
vány illusztrátora, a házigazda szerepét 
H. Szabó Gyula töltötte be.

A Látó szépirodalmi folyóirat Sha- 
kespeare-számát mutatták be április 
23-án a marosvásárhelyi G. Caféban. 
A születésnapi lapszámbemutatón el
hangzottak Shakespeare-sorra írt szo
nettek kortárs költők tolláiból, a Tompa 
Miklós Társulat színészeinek tolmá
csolásában, a jelenlévők ízelítőt kap
hattak a Shakespeare-borászat legjobb 
boraiból, valamint egykori Shakespeare- 
előadásokba pillanthattak bele, pia- 
kát- és fotókiállítást nézhettek meg. 
Közreműködtek: Kovács András Ferenc, 
Láng Zsolt, valamint Bartha László 
Zsolt, Berekméri Katus, Meszesi Oszkár 
és Tompa Klára.

AKolozsvári Televízió Erdélyi Figyelő 
című műsora idén is megrendezte a 
Versverseny díjátadó ünnepségét, ápri
lis 25-én, a Györkös Mányi Albert Em
lékházban. Az internetes szavazáson 
idén Markó Béla Csatolmány című ver
se (előadja Laczkó Vass Róbert és Szép 
András) kapta a legtöbb voksot, ezt kö
veti Visky Zsolt A halálos vers című köl
teménye (Farkas Loránd előadásában),

a harmadik László Noémi Édes-keserű 
dala lett (elmondja Kántor Melinda).

Farkas Wellmann Éva költői estjére 
került sor április 25-én a sepsiszentgyör
gyi Tein Teaházban. A szerzővel Szonda 
Szabolcs, a Bőd Péter Megyei Könyvtár 
igazgatója beszélgetett. Az esten bemu
tatták a szerző legutóbbi, Az itt az ottal 
című verskötetét.

A Helikon-estek sorozat keretében 
április 30-án Magánmitológiák címmel 
Egyed Emese költői estjét rendezték meg 
a kolozsvári Bulgakov kávézóban. A köl
tővel László Noémi beszélgetett. Az est 
házigazdája Karácsonyi Zsolt, a Helikon 
főszerkesztője volt.

A Communitas Alapítvány ösztön
díjbizottsága közzétette az idei alkotói 
ösztöndíjasok névsorát. Irodalom kate
góriában a következő fiatal szerzők ré
szesültek támogatásban: André Ferenc, 
Borbély András, Dimény Lóránt, Győrfi 
Kata, Márton Evelin, Láng Orsolya, 
Váradi Nagy Pál, Potozky László és 
Szabó Róbert Csaba.

- M I

B e k é p z e lte k
Utáljuk a beképzelt embereket, 

főleg, ... Vető József fenti gondolatá
nak folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
2. A folytatás kezdete. 10. Féltve őriz.

12. Egyiptomi isten. 13. Angol fiúnév.
14. Tüzei. 15. Súlyarány, röviden. 16. 
On ...; az a hír járja. 18. Buda „virá
gos” részén lakik. 21. A szén és a cir
kónium vegyjele. 22. Grúz férfinév. 24. 
Tetsző (étel). 25. Hull a hó. 26. Csavar, 
de nem sróf. 28. Középen ideáll! 29. 
Szlovák városka. 30. Empirikus. 34. 
Sakkdöntetlen. 35. Korpusz. 37. ... 
Ekberg; filmszínésznő. 39. Kies hatá
rok! 41. Belerázódó. 43. Óz nősténye. 
44. Szülőföld. 46. Török népcsoport. 
47. Csonthéjas gyümölcs. 48. Iskolai 
50 perc. 50. Rőde ...; Bengtsson re
génye. 51. Autonóm terület, röviden. 
52. A vas vegyjele. 53. Átló közepe!
54. Tubusban van! 56. Azonos betűk. 
57. Kabát ráadása valakire. 59. Dél
amerikai kukoricapálinka. 61. Éneklő

szócska. 62. A magyar főváros része. 
64. A folytatás befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Beckett hasztalan várt hőse. 

3. Az argon vegyjele. 4. Szobrot fa
rag. 5. Halk hangot ad ki. 6. Azt a 
helyet nézni tudja. 7. Becézett Ulrik.
8. Nagyobb kavics. 9. Sokszínű. 11. 
Szállíttat. 15. Kedveskedő megszó
lítás. 17. Porszívózó. 19. Kaik belse
je! 20. Pa-dö-...; popduó. 21. Többször 
ütődve erős hangot keltő. 23 Ráadás 
a menzán. 25. Száradva töpörödő. 
27. Margarinmárka. 29. Sept-...; ka
nadai kikötőváros. 31. Téli sport. 32. 
Az asztácium vegyjele. 33. Kisebb 
fémtárgy. 36. Martin Ritt film
je. 38. Éjszaka, franciául. 39. Ósi 
finn hangszer. 40. Intézménynél al
kalmazásban van. 42. Kezelés. 
44. Amennyiben. 45. Arrafelé! 48. 
Kolónia. 49. Gépkocsi tulajdonos. 52. 
Irányában. 55. Kisgyermek, franciául. 
57. Szögmérték. 58. Halkan mond. 60. 
Személyes névmás. 63. Drótdarab!

R . T.

A Helikon 8. számá
ban közölt A pillanat cí
mű rejtvény megfejtése:
... és kezedbe kapod az 
örökkévalóságot.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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