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PAPP ATTILA ZSOLT

A m űvészet örökös 
korszerűtlensége
Hányszor hallani egy-egy verssel, regénnyel, színpa

di vagy zeneművel kapcsolatban az el- és felismerő meg
jegyzést: „mennyire aktuális”; „ma is megállja a helyét”; 
„mintha a mának szólna”... És bár érteni vélem, mit je
lent és miből ered az effajta aktualizálási szándék, 
mégis bosszant a legtöbb esetben -  valami mély sport
szerűtlenséget sejtek mögötte, a fair play hiányát a ha
gyománnyal szemben. Mélységes mély a múltnak kútja, 
és azok, akik önkényesen halászgatnak benne, elfelej
tik, hogy mindennek megvan a maga ideje, az irodalmi 
műveknek is, és ez az idő lehet szűkre vagy tágra sza
bott egyaránt, de hogy nem kifejezetten egy másik, a 
megírást évtizedekkel vagy évszázadokkal követő kor
szak ideje, az bizonyos. Nézem a habzó szájú pártvezért, 
aki arról szónokol, hogy ő Ady Magyarországát választ
ja a Tiszáéval szemben, és frivol tiszteletlenséget érzek 
ebben a gesztusban: mintha Ady azért írta volna, amit 
írt, hogy ma bármely habzó szájú pártvezér hordóra áll
jon vele, és önnön céljai legitimálására használja. A ha
lottak persze nem tudnak védekezni, nekik nincs hor
dójuk, ezért azt sem tudják elmondani, hogy akarta a 
fene, és hogy nem látták, nem láthatták előre azt az ak
tualitást, amelynek nevében ma idecitálják őket. Hogy 
ők nem akartak aktuálisak lenni a száz évvel későbbi 
utókor számára, illetve pont annyira, amennyire a mű
vészet -  a jó művészet -  mindig is aktuális és korszerű 
marad.

Egy magasabb vagy mélyebb korszerűség értelmé
ben. Vagy korszerűtlenség értelmében, ahogy tetszik, a 
kettő végső soron ugyanaz, lényegét tekintve: ha vala
mi mindig korszerű, az mindig korszerűtlen is egyút
tal -  az örökös korszerűség (a szó köznapi értelmében 
legalábbis) önellentmondás. Hiszen egymástól radikáli
san különböző korok szellemének csak akkor lehet egy
aránt megfelelni, ha egyiknek sem felelünk meg telje
sen -  beleértve egy adott mű keletkezésének korát is. 
Ezért persze általánosságban igaz, hogy a jó mű aktu
ális -  bármely jelenidőben. Partikuláris értelemben vi
szont nem így van: egy kulturális teljesítmény vagy je
lenség nem attól igaz, mert igazságának épp most van 
alkalmas táptalaja, hanem mert nincs olyan táptalaj, 
amely igazsága számára ne lenne alkalmas. És ez az 
igazság sosem azonos a köznapi aktualitások „igazsá
gával”, a szövegkörnyezetükből kiemelt, falvédőre hí
mezhető citátumok világával. A hordóhoz, falvédőhöz, 
lózungokhoz sosem aktuális; az önigazolás konformiz
musához mindig korszerűtlen marad.

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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Angolkeringő 10.
A kellem etlen tanú
(Colm Tóibín: The Testament of Mary)
Mária, aki „bajkeverőknek” nevezi 

Jézus tanítványait? Mária, aki a megvál
tás nagy, misztériummal teli történetét 
idegenkedve szemléli? Mária, aki elmene
kül a Golgota alól, aki elhagyja kereszten 
haldokló fiát? Mária, akinek saját törté
nete van?

Colm Tóibín kisregényének (The 
Testament of Mary) Máriája nem az a 
kék kendőben tündöklő, szelíd mosolyú 
nő, akit a keresztény kultúrkörben Isten 
anyjának neveznek.

Tóibínnél egyébként az anyák általá
ban nem úgy viselkednek, ahogyan elvár
nák tőlük: nem feltétlenül csendes, önfel
áldozó, gondoskodó lények, hanem igen 
gyakran kiszámíthatatlanok, dühösek, 
elhagyják gyerekeiket, és sokszor gondot 
okoznak utódaiknak.

A konfliktusokkal terhelt szülő-gyerek 
viszony végigkíséri Tóibín többnyire a 
kortárs ír valóságot megjelenítő prózáját. 
Sorban negyedik (de az első ismertebb, 
utóbb meg is filmesített) regénye, a The 
Blackwater Lightship a családi összefogás 
erejéről, a nehézségeken való felülkereke- 
désről szól. Három nő, három nemzedék, 
három anya kell keresztül lépjen az akár 
egy életen át hurcolt fájdalmakon, előíté
leteken és csalódásokon, az AIDS-es, hal
dokló unoka, fiú és fivér betegágya mel
lett. 2006-os, Mothers and Sons (Anyák 
és fiúk) című elbeszéléskötete olyan szü
lő-gyerek viszonyokról szól, amelyekben 
megváltozik a gondoskodás, a felügyelet 
iránya: a gyermek az, aki különféle okok
ból gondoskodni, óvni próbálja az anyát. 
És szenved a törődés, a figyelem, a gon
doskodás hiánya miatt.

2012-es esszékötete a sokatmondó New 
Ways to Kill your Mother címet viseli (Új 
módszerek anyagyilkosságra), írók és csa
ládjaik bonyolult és fájdalmas kapcsolatát 
boncolgatja. Tolsztoj állítását demonst
rálva, aki szerint a boldog családok egy
formák, de minden boldogtalan család a 
maga módján boldogtalan, Tóibín James 
Baldwin, J. M. Synge, W. B. Yeats és má
sok családi életét követi nyomon.

Colm Tóibín, noha angolszász terüle
ten népszerű írónak számít, a magyar 
közönség számára meglehetősen ismeret
len. Számos regénye, esszékötete, kritiká
ja jelent meg, számtalan irodalmi díj bir
tokosa, három munkája (az 1999-es The 
Blackwater Lightship, 2004-ben Henry 
James regényes életrajza, a The Master, 
majd legutóbbi kisregénye 2013-ban) pe
dig a Man Booker-díj rövidlistájára is 
felkerült, a magyar nyelvű könyvkiadás 
azonban nem fedezte fel magának.

A keresztény vallásban betöltött sze
repe ellenére Mária alakja a születés ka
rácsonyi csodája után alig jelenik meg az 
evangéliumokban. Tóibín ezt a hiányt töl
ti ki a maga Mária-történetével, amely
ben egy feszültségektől terhes, tragikus 
véget érő anya-fiú kapcsolatot rajzol fel. A 
The Testament of Mary (Mária testamen
tuma) című kisregényt először színdarab

formában írta meg, ezután készült el a 
monodráma prózaváltozata. A címben ki
emelt „testament” szó részben a bibliai O- 
és Újszövetségre (testamentumra) utal 
vissza, részben pedig „végrendelet” érte
lemben használható. Ugyanakkor a szó 
latin gyökerei a „testőr”: nyilatkozik, ta
núskodik értelmű szóra vezethetőek visz- 
sza, és valóban Tóibín könyve nem más, 
mint Mária tanúságtétele azokról az ese
ményekről, amelyeket átélt, és amit ma 
megváltástörténetnek nevezünk.

Evekkel a Golgotán történt események 
után, egy efézusi házban magányosan 
és állandó megfigyelés alatt él Mária. 
A „legkedvesebb tanítvány” (bizonyára 
János, bár a név nem jelenik meg) mene
kítette el Jeruzsálemből, az üldöztetés és 
bujkálás időszaka lejárt, készül a negye
dik evangélium, épül egy új vallási rend, 
és ehhez szükség volna Mária tanúság
tételére is. Csakhogy Mária „kellemetlen 
tanú”, olyan részletekre emlékezik, ame

hetetlen igényeik közé, túlságosan rájuk 
telepedett a hajdan mindannyiunk által 
megtapasztalt rémület ahhoz, hogy ész
revegyék: mindenre emlékezem. Az em
lékek úgy töltik ki a testem, mint a vér 
meg a csontok.”

Mária kellemetlen tanú, mert „mindenre 
emlékezik”, mert nem hajlandó egy éppen 
megírás alatt álló üdvtörténet érdekében 
megmásítani az emlékeit, és mert ellentét
ben a tanítványokkal, akik valamiféle terv 
érdekében dolgoznak, mondhatni „karriert 
építenek”, Mária valóban gyászol. Gyászolja 
a fiát, akit még életében elveszített akkor, 
amikor A Fiú lett belőle. A fájdalom még 
mindig olyan éles, hogy képtelen kimonda
ni Jézus nevét, ha beszélnie kell róla, úgy 
emlegeti, hogy „a fiam”, „az, aki itt volt”, 
„akiről kérdeznek”.

A gondoskodásért cserébe (amelyre rá
szorul) hajlandó újra és újra feltépni a se
beket, felidézni a múlt egyes epizódjait, 
de nem hajlandó hazudni, még a kegyes 
hazugságokat, a múlt „kozmetikázását” 
is elutasítja.

„Ahogy nem lélegezhetem más helyett, 
vagy nem segíthetem más ember szívé
nek dobbanását, ahogy nem akadályoz
hatom meg csontjaik gyengülését, húsuk

lyekre senki más, viszont nem hajlandó 
megerősíteni más, az üdvtörténet szem
pontjából fontosnak vélt jeleneteket. Idős, 
kiszolgáltatott, magányos ember, aki rá
szorul az őt emlékei miatt felkereső két 
férfi segítségére. „Tetszik, hogy etetnek, 
kifizetik a ruháimat és védelmeznek en
gem.” Tudatosan alakítja a gyönge, meg
rokkant, saját emlékei közt tévelygő, idős 
nő szerepét, miközben nem kevés malíci- 
ával szemléli a bizonyságot kereső, meg- 
írhatóságra törekvő tanítványok tekinte
tében a kétségbeesést.

„Azt hiszik, nem értem, mi nő lassan
ként a világban, azt hiszik, nem tudom, 
miért kérdezősködnek, hogy nem veszem 
észre a kétségbeesés kegyetlen árnyékát, 
amely elfelhőzi az arcukat és megbújik 
a hangjukban, valahányszor valami bi
zonytalan ostobaságot mondok, valamit, 
ami sehová sem vezet. Amikor úgy tű
nik, nem emlékszem arra, amire szerin
tük emlékeznem kellene. Túlságosan be 
vannak zárva önnön hatalmas, kielégít -

aszalódását, úgy nem mondhatok többet 
annál, amit elmondtam. Tudom, mennyi
re zavarja ez őket, és mosolyra késztetne 
ez az őszinte vágyakozás az ostoba anek
doták és az egyszerű történet iránt, csak
hogy már elfelejtettem, hogyan kell mo
solyogni. Már nincs szükségem mosolyra. 
Ahogy már könnyekre sincs.”

A kisregény Jézus életének néhány 
fontosabb epizódját eleveníti fel a visz- 
szaemlékező Mária szempontjából, olyan 
reflexiókat és részleteket, amelyekkel 
a kanonikus változat szerzői nem tud
nak mihez kezdeni. Kimondatlan hatal
mi harc zajlik hát Mária és a történet 
rekonstruálásán fáradozó tanítványok 
között, ennek egyik feszült pillanatában 
Mária késsel fenyegeti a tanítványokat. 
Viszonyulása hozzájuk egyébként is el
lenséges.

Valahogy úgy beszél fia követőiről, 
mint a rossz társaságba keveredett gye
rekek szülei, „bolond, izgága, rosszfaj
ta hebegőknek” tartja őket, és egyre nö
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vekvő aggodalommal figyeli, hogyan lesz 
a fiából valaki más. Azokba az időkbe vá
gyik vissza, amikor Jézus kisgyerek volt, 
a Sabbath csöndjét, nyugalmát, a régi szo
kások biztonságát és a szeretett férj jelen
létét hiányolja. A felnőtt fiú céljait, elkép
zeléseit idegenkedve szemléli, úgy érzi, fia 
hangja hamisan, emelkedetten cseng, és 
inkább kimegy a szobából, csak ne hallja, 
amikor barátaival/követó'ivel beszél.

Jézus életébó'l Mária a keresztre fe
szítést megeló'zó' rövid időszakot idézi 
fel, néhány közismert jelenetet, mint pél
dául a víz borrá változtatását a kánai 
mennyegzón, vagy Lázár feltámasztását. 
Ezek kapcsán a csoda természetéről, va
lószínűségéről is szó esik.

Lázár a mindenki által szeretett, sze
líd, szép ifjú feltámasztása, Lázáré, aki 
„mintha mindig minden tette előtt mo
solygott volna”, Jézus apró emberi hibá
jaként jelenik meg: túlságosan szereti őt 
és nővéreit ahhoz, hogy ne éljen az ere
jével. A feltámadt Lázár olyan tudással 
tér vissza a túlvilágról, amely képtelen
né teszi őt arra, hogy visszailleszkedjen 
az emberi életbe, mindenki által rettegve 
szemlélt csoda lesz belőle.

A kánai mennyegzőre nem csupán tá
voli rokonként, hanem feladattal, kül
detéssel érkezik Mária, unokatestvére, 
akiről utóbb kiderül, hogy a farizeusok 
embere, korábban felkereste, figyelmez
tette a Jézusra leselkedő veszedelemre és 
kérte, menekítse el Kánából az immár ál
landó megfigyelés alatt álló fiát. A kánai 
mennyegző forgatagát tehát egy feszül
ten figyelő, mindenhol veszélyt gyanító 
ember szemszögéből látjuk, egy anyáéból, 
aki közben a tehetetlenséggel is szembe
sül, akit megtagad a fia. Mária a zajos, 
zsúfolt, vidám vendégség közepén egye
dül marad a közelgő vég előérzetével: 
„Megértettem, hogy nem szalasztottam 
el az alkalmat, hogy elvigyem onnan a fi
amat, megértettem, hogy voltaképpen so
sem volt ilyen alkalom, és mindannyian 
kárhozottak vagyunk.”

Mária számára tehát nem marad más 
lehetőség, mint figyelni az emberek reak
cióját, a körülötte hullámzó beszéd fosz
lányait. A víz borrá változtatásának je
lenetében a zűrzavar, a bizonytalanság 
megragadása dominál, úgy tűnik, a tö
megpszichózis hatására az emberek bár
mit elhinnének, de Mária azért pontosít, 
hogy noha nem tudni, mi volt a behozott 
kőedényekben, az elsőben, amit közelről 
látott, biztosan víz volt. Mária elsősorban 
fiára összpontosít, nemcsak Jézus fordul 
el tőle, a közismert szavakkal („Mi közöm 
hozzád, asszony?”), ha nem ilyen látvá
nyosan, de Mária is elfordul felnőttként 
idegenné vált fiától.

„Úgy eltávolodott a gyerektől, akire 
emlékeztem, vagy a fiútól, aki reggelente 
tűnt a legboldogabbnak, amikor bemen
tem hozzá, és beszélgettünk. Gyönyörű 
volt, finom, szükségletektől tiszta. Most 
nem volt benne semmi finomság, csupa 
látványos férfiasság, hangsúlyozott ma
gabiztosság és ragyogás, igen, ragyogott, 
mint a fény, tehát semmiről nem tudtunk 
volna beszélni azokban az órákban, mint
ha a csillagokkal vagy a teleholddal pró
báltam volna szót érteni.”

A kisregény feszültségektől terhes 
csúcsjelenete Tintoretto híres Golgota
festményét idézi, azt a képet, amelyről 
Tóibín egy interjúban azt nyilatkozta, 
hogy ez a festmény ihlette a könyvet, és 
ezt szemlélve gondolkodott el azon, ho
gyan lehetséges, hogy Máté, Márk és 
Lukács evangéliumában Mária nincs 
jelen a megfeszítés pillanatában, a 
Jánoséban viszont igen. Az író szerint 
János evangéliumának ezt a jelenetét a 
görög színház ihlette, a fia holttestét zo
kogva ölelő anya alakja elengedhetetlen 
volt a drámaiság fenntartásához. Ezen 
a ponton szegül szembe egymással a kis
regény Máriája, aki ragaszkodik ahhoz, 
hogy csak az igazat idézi fel, és a néven 
nem nevezett tanítvány, János, aki az 
evangéliumi üzenet minél hatásosabb 
megfogalmazásán dolgozik.

A Mária által felidézett megfeszítés-jele
net Tintoretto festményéhez hasonlóan ka
otikus tömegjelenet. A kereszten szenvedők 
körül embertömeg mozog, bámészkodók 
jönnek-mennek, katonák kockáznak, a fa
rizeusok beépített emberei, köztük a Mária 
által már a kánai mennyegzón megismert 
„fojtogatok” figyelik, kik lehetnek Jézus hí
vei, kiket kell letartóztatniuk. Tüzek gyúl- 
nak, étel készül, lovak robognak, kiáltás 
harsan, és a kaotikus zűrzavarban, a rémü
lettől szinte tehetetlenül álldogáló asszony 
az undortól megbabonázva figyel egy em
bert, aki egy kalitkában tartott hatalmas 
ragadozó madarat etet. Az iszákja félig te
le van élő nyulakkal, „vad, rémült energia
kupacokkal”.

Mária történetverziójában szó sincs 
piétáról, az anya és a kedves tanítvány 
nem várják meg Jézus halálát és a test 
keresztről való levételét, hanem egy óvat
lan pillanatban elmenekülnek, mert a 
farizeusok emberei őket is halálra ke
resik. Máriát élete végéi nyomasztja, kí
sérti „árulásának” emléke, holott már a 
Golgotán, Jézus kínszenvedései alatt ér
zi azt, amit kimondani csak jóval később, 
évek múltán tud.

„Eveken át vigasztaltam magam a 
gondolattal, hogy milyen sokáig ottma
radtam, mennyit szenvedtem. De ki kell 
mondanom egyszer, ki kell ejtenem a sza
vakat, hogy a pánik, a kétségbeesés, a si
koltozás ellenére, annak ellenére, hogy 
szíve és húsa az én szívemből és húsom
ból lett, a fájdalom ellenére, amely soha 
nem enyhült, amely elkísér a sírba, mind
ezek ellenére övé volt a szenvedés, nem az 
enyém.”

Mária és János harca a hiteles törté
netért nem vezet sehová, a két történet 
úgy viszonyul egymáshoz, mint a vágat - 
lan változat és a rendezői változat.

Tóibín könyvét blaszfémiát kiáltva éle
sen bírálta a The Catholic World Report, 
kiemelve, hogy a könyv nem Máriáról be
szél, hanem saját „nagyon szomorú és dü
hös szerzőjéről.”

Holott talán leginkább a történetmondás, 
vagy még közelebbről az igazmondás nehéz
ségeiről szól, arról, hogy az, amit az egyes 
szemtanúk átélnek, nem feltétlenül fogal
mazódik meg hiteles történetként, a szemé
lyesség egyszerre segíti és nehezíti az igaz
ság kimondását. A Pilátus-jelenetbe Mária 
olvasatában óhatatlanul belejátszik a lábát

szorító cipő, a Golgota-jelenetbe a nyulakat 
felhasító ragadozó madár, és az oktalan ke
gyetlenséget perverz gyönyörűséggel szem
lélő gazdája. A negyedik evangéliumot író 
János számára az a fontos, hogy a történet
ből a megváltás isteni terve rajzolódjon ki, 
ezért a retorikailag jelentős mozzanatokat 
emeli ki. János tanúságtételének célja az 
egyházépítés, Mária vallomásának célja ta
lán önmaga felmentése, a bűnbocsánat el
nyerése. Azé a bűnbocsánaté, amelyet sem
milyen külső hatalom nem adhat meg neki, 
és amelyet ő az igazság (a saját igazsága) 
kimondásától remél. Mivel egyetlen pilla
natig sem tartozott az új, keresztény vallás 
hívei közé, sosem volt Jézus követője, élete 
utolsó éveiben pedig a zsidó vallás szokása
it is elhagyja, és szomszédnójével Artemisz 
istennő templomába jár imádkozni. A vadá
szat és a termékenység szűz istennőjének 
templomába, egy gondoskodó, tápláló isten
ségébe, aki azonban nem anya. Mária szá
mára a megváltástörténet nem magyarázat 
semmire.

Hiába teltek el hosszú évek a kereszt
re feszítés óta, Mária továbbra is „na
gyon szomorú és dühös”. Dühébe némi 
férfigyűlölet vegyül, időnként búcsúzó
ul olyanokat vág a tanítványok fejéhez, 
hogy „egész életemben, ha kettőnél több 
férfit láttam együtt, akkor ostobaságot 
és kegyetlenséget láttam, de az ostoba
ság tűnt fel először.” Egy-egy fárasztóbb 
faggatózás után kiszellőztet, és arról pa
naszkodik, hogy hetekbe telik, míg a szo
ba levegője megtisztul utánuk. Nem tudja 
elfogadni azt a történetet, amellyé János 
formálja a kettőjük által átélt eseménye
ket, és amelyet nem hajlandó megosztani 
vele, amelyből kimaradnak a Mária szá
mára fontos dolgok.

Utolsó összecsapásában a tanítvá
nyokkal Mária kénytelen tudomásul ven
ni, hogy egy olyan történet hősnője lett, 
amelyben egyetlen pillanatig sem hitt, 
hogy az ő tanúságtétele immár fölösle
ges, és azzal búcsúzik a tanítványoktól, 
hogy: „Én ott voltam. Elmenekültem, mi
előtt vége lett volna az egésznek, de ha 
tanúkra van szükségetek, hát én az va
gyok, és ha ti azt mondjátok, hogy meg
váltotta a világot, hát állítom, hogy nem 
érte meg. Nem érte meg.”

A kisregény végén Mária körül ismét 
ugyanaz a nagy csöndesség honol, ame
lyet ifjúkorában a Sabbath-napokban 
szeretett. Besötétített efézusi házában 
szavakat suttog maga elé, „mert a sza
vak számítanak”, és arra vágyik, hogy az 
éjszakai álmok ne keveredjenek többé a 
nappali élettel.

Tóibín Máriája tehát nem Isten alá
zatos szolgálóleánya, nem a csillagko
szorús szelíd asszony, aki közvetíti imá
inkat a Fiú felé, sokkal inkább a görög 
tragédiák dacos tekintetű, összeszorí
tott ajkú hősnőinek testvére. Antigoné, 
Elektra, Medea, Kasszandra félreállított, 
semmibe vett rokona, aki hiába szólt iga
zat. A kimaradt, mert emberi, mert zava
ró, mert esendő történet megtestesülése. 
Egy anya, akit semmilyen történet, még 
a világ megváltásának ígérete sem tud 
megvigasztalni fia elvesztéséért.

V A LLA SEK  J Ú L IA
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Szavak képmása
Fodrozódó vízbe dobom 
halászhorgom, 
várok, várok, 
óriások,
fenyó'k árnya áll körül.

Árnyoszlopaik közt a víz
mélyén evez
horog, zsineg,
tükrén hideg
szellő' borzol, majd elül,

nyomot maga után nem hagy.
Homályos, nagy,
komor vizek
mélységének
árnyerdő bókra görbül.

így szól Juha Mannerkorpi hipnoti
kus erejű verse, A horgász. Valaha, fi
atal koromban olvastam, és örökre az 
emlékezetembe vésődött. Nem mintha 
halászattal foglalkoznék. Nem, én nem 
halakat fogok, de horgász vagyok ma
gam is: szavaknak vetek horgot, akár
csak Mannerkorpi. Az írás zsákmány- 
szerzés a nyelv mélységeiből. Ezt lehet 
kedvtelésből vagy hivatásszerűen mű
velni, vagy pedig kedvtelésből és hiva
tásszerűen egyaránt, de mindig a kö
rülményeknek és azok szeszélyeinek 
(belsőleg és külsőleg) kiszolgáltatva, 
akárcsak egy igazi halász.

Emlékszem, egyszer egy gyerekzsúron 
horgászosdit játszottunk. A vendég egy 
botocskát kapott a kezébe, az volt a hor
gászbot. Egy madzagot erősítettek a vé
gére horgászzsinórnak. Egy rögtönzött 
függöny mögött az ünnepelt édesapja 
vagy édesanyja kis meglepetésajándékot 
kötözött a zsinór végére.

A szó sem más, mint ajándékcso
mag. Jelentést rejt magában, jelenté
sek sokaságát akár, egész jelentésfelhőt. 
Magában, azaz EL is rejti őket. A nyelv a 
jelentések csomagolása. Minden ajándék 
címzettje a maga módján, saját tapasz
talatai segítségével nyitja ki a csomagot. 
Még ha mindenki ugyanazt az ajándé
kot kapja is, a csomag tartalma minden
ki számára más egy kicsit.

Mannerkorpi horgásza az árnyakon és 
tükörképeken keresztül horgászgatott, az 
írónak is hasonlóképp kell zsákmányul 
ejtenie a szavait. Minden kornak meg
vannak a maga sajátos árnyai és tükrö
ződései. Minden író saját csalit használ. 
A horog az emberiség közös tudásanyagá
nak és tudatlanságának mélyére merül. 
Am a zsákmány, melyet a horgász a mély
ből kiemel, kép is egyben.

Hisz a szavak nem csak képzeteket 
keltenek, hanem képek maguk is. Az 
anyag képei, ahogy Francis Bacon fo
galmaz. Emberi voltunk a képek, jelek 
és szimbólumok függvénye, kiszolgálta
tottja. A képek megelőzik és megelőlege
zik, jósolják a tetteket. Láthatatlanként 
is mindazon látható dolgok előtt járnak, 
melyeket az ember a földön létrehoz. A 
mindennapi emberi lét csodái közé tar
tozik az, ahogy a láthatatlan láthatóvá 
válik, a remény valósággá, a jelentések 
jelekké. A könyv csak a mű kedvéért lé
tezik, ahogy a jelek is a jelentések ked
véért születtek.

Folytonosan térképeket, órákat
hordunk magunkkal, akármerre já
runk. Saját sejtjeink órák, a nyelv és 
a matematika láthatatlan térképek.

. . sár* * , a

Szó'nyegporoló, 2014

Különbözőek, de nem különvalók, hisz 
az irodalom is számvetés, alapvető 
számtani műveletek folytatása, az em
lékezetet segítendő ujjal porba rajzolt 
vonalak kiegészítése. A tengerpart ho
mokjába rajzolták ezeket a vonalakat, 
abba az ősi tájba, amely minden utca
kő alatt ott rejtőzik. A világirodalmat 
olvasva az emberiség egyfajta szelle
mi és erkölcsi számvetésével szembesü
lünk. Ennek segítségével emlékezünk, 
ébrednek sejtéseink, jósolunk, sőt, 
valószínűségszámításokat végzünk. 
Csak annak alapján, ami volt, tudunk 
meg bármit -  még ha nem is biztosat -  
arról, ami ezután lesz.

Gyermekkorom óta foglalkoztat a 
hajdani Helsinki leányiskolában agyon
olvasott nyelvtankönyvünk kezdőmon
data: „A gondolat nyelvi kifejeződése a 
mondat.” Erre az a kérdés merül fel az 
emberben: mi a gondolat, ha nem nyelv? 
Talán kép, (agyunk által képzett) kép
zet? Vagy esetleg halászhorog, melyet 
a nyelv mélységeibe vetünk, hogy a fel
színre emeljünk vele egy-egy monda

tot? Az jut eszébe az embernek, hogy 
egy mondat bizony könnyen lehet gon- 
dolattalan, esztelen, illetve hogy más
képp is kifejeződhet, sőt ki is fejeződik, 
mint pusztán nyelvileg. Például cselek
vésként. No és mi a helyzet a mester
séges intelligenciával? Elvégre a szá
mítógépek következtetési képessége is 
egyfajta gondolkodás, még ha nem sza
vak alkotják is az alapját, hanem algo
ritmusok.

A mondat pedig különben sem az 
egyetlen nyelvi kifejezési forma, melyet 
a gondolat ölthet. Egészen más nyel
vi kifejezésmódok is léteznek. Az álla
toknak, sőt, a növényeknek is van sa
ját nyelvük, bár szavaik nincsenek, 
melyek mondatokká állhatnának ösz- 
sze. Kommunikációjuk bármilyen hang 
formáját öltheti a csiripeléstől a voní
tásig, a csettintéstől a susogásig, vagy 
hang nélküli kémiai kommunikációig. 
Mondhatjuk ebben az utóbbi esetben 
vajon azt, hogy a gondolat molekulákon 
keresztül fogalmazódik meg nyelvileg?

De térjünk csak vissza az emberhez. 
Kivételes faj, mivel szavai vannak, ké
pei és szimbólumai.

A szimbólum az emberi elme épí
tő, azt evolúciósán előrevivő hajtóere
je. A biológiai és szintetikus mellett egy 
ilyenfajta evolúció létezésében is lehet 
tán bízni. A tudásvágy, az együttérzés 
és az önvizsgálat képességei mellett a 
szimbolikus funkció az egyik legsajá
tosabban emberi tulajdonság. A nyelv, 
melynek szavai vannak, az emberi el
me szüleménye, és az emberség előfelté
tele, azaz közös minden ember számá
ra. A gondolatok nem az egyén sajátjai. 
A szavak sem. Érzékelésünk a fajunkra 
jellemző érzékelés, és fajunk nyelvén fa
junk gondolatait gondoljuk.

Bár az állatok és a gépek is képesek, 
legalábbis bizonyos értelemben, gon
dolkodni, vajon van-e képzelőerejük is? 
Vagy úgy áll a dolog, hogy pont a nyelv, 
a szimbólumokon alapuló kommuniká
ció a képzelet előfeltétele? Képzelőerőre 
elsősorban nem fantáziaképek létreho
zásához van szükségünk, hanem azért, 
hogy kezelni tudjuk a közös valóságot és 
annak tényeit. A képzelet nem lényünk 
irracionális oldala, mint gyakran — 
ugye-ugye -  képzeljük. Ellenkezőleg, a 
racionális gondolkodás egyik feltétele. 
A képzelőerővel megáldott ember látja 
a választási lehetőségeket, összehason
lít, előrelát, villámgyorsan számol a va
lószínűségekkel.

Képzelete segítségével az ember lé
nyeges információkhoz juthat, olyanok
hoz, amelyek nélkül nincs megértés. 
Értékekről és jelentésekről, saját tet
tei lehetséges következményeiről tájé
kozódhat. Képzelet nélkül bizony rövid 
lenne az eszünk, és morálról aligha le
hetne beszélni. Hisz egy másik élet va
lóságosságának felismerése a képzelet, 
nem a józan ész műve.

Nincs gondolkodás, legalábbis emberi 
gondolkodás, képzelőerő nélkül. A kép-

Leena Krohn finn író 1947-ben született, Helsinkiben. Számos regény, novel- 
láskötet, gyermek- és ifjúsági irodalmi kötet szerzője. Művei angol, német, francia, 
orosz, olasz, lengyel, svéd, norvég, magyar, észt, lett, litván, bulgár, japán és ko
reai nyelven is olvashatók. Munkásságáért finn állami irodalmi díjat, Finlandia 
Díjat és Pro Finlandia díjat kapott. Kedvelt témái közé tartozik ember és mes
terséges intelligencia viszonya. Magyarul olvasható művei: Emberruhában, Donna 
Quijote és más városlakók, Tainaron.
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zelet hiánya esztelenség, a szó legmé
lyebb értelmében. A képzelet összetartó 
ereje nélkül, mely összefüggést teremt 
az ész és az álom között, nem születhet
nek irodalmi alkotások. Enélkül az ösz- 
szekötő kapocs nélkül e két terület túl 
messze sodródna egymástól.

A beszéd és írás révén a láthatat
lan és hallhatatlan gondolkodás látha
tóvá és hallhatóvá válik. így lesz a sze
mélyesből nyilvános. így vonulnak be a 
személyes gondolatok, emlékek, sorsok a 
szélesebb köztudatba. Megosztják őket, 
nyilvánossá válnak, beszivárognak a 
társadalom tagjainak közös életteré
be. Nem lenne többé olvasó, de író sem 
egyébként, sőt, a társadalom és annak 
tagjai sem lennének, ha nem létezne ez 
a nyilvánosság. Az irodalom tőkéje -  az 
anyagi javakkal ellentétben -  nem fogy 
attól, hogy szétosztják. Épp ellenkező
leg. Csak ha megosztjuk, így vagy úgy 
nyilvánosságra hozzuk, akkor válhat az 
írás irodalommá.

A 90-es évek művészei és írói tu
datipari munkások voltak, ma 
tartalomelőállítók, persze gyakorta 
tartalmatlanságtermelők inkább. Az 
irodalom a virtuális valóság egyik al
faja, tudatunk valóságához, az eredeti 
minthaországhoz képest másodlagos. A 
könyvek olyanok, mint egy-egy külön vá
ros, lehetnek szegények vagy gazdagok, 
visszataszítóak vagy végtelenül vonzóak.

Világegyetemünkben vannak olyan 
bonyolult rendszerek, melyek nem tér
hetnek vissza soha egyszerűbb állapo
tukba. Az emberek világában az irodal
mat nevezhetnénk ilyen jelenségnek, 
univerzumnak. A világirodalom befeje
zetlen, nyitott, nem hierarchikus, min
den irányba elágazó rendszer, jövőjével 
kapcsolatban éppoly nehéz jóslatokba 
bocsátkozni, mint a globális felmelege
dést illetően.

Az irodalom minden műfaja és szint
je, a legjobb és a legrosszabb, de a közép
szerű irodalom is, még azok a könyvek 
is, amelyek már rég elpusztultak, azok, 
amelyeket olyan nyelven írtak, hogy 
senki nem képes immár elolvasni őket, 
mind-mind ugyanannak az egyetemes 
könyvtárnak a gyűjteményét gazdagít
ják, s ez a könyvtár nőttön nő. A könyv 
olyan találkozóhely, mely nem igényel 
az emberi agynál nagyobb teret.

Az egyes művek az emberi tudat el
szórtan megmutatkozó nyilvános meg
jelenési formái -  ahogy a fejüket felütő 
gombák is csupán csekélyke látható há
nyadát jelentik a fonaltelep titkos erő
tartalékainak. Nem léteznek egymás
tól teljesen független, különálló művek. 
Nincs könyv, melyet egyetlen ember 
hozna létre, még ha egy írója van is csu
pán. Nincs könyv, mely egyedül saját ko
rának terméke volna, hanem ugyanak
kor minden azt megelőző koré. Paradox 
dolog, hogy bár az irodalom nyilvános
ság, hatása a nyilvánosságtól távol, az 
emberek tudatában él és növekszik. 
Egyénileg, magányunkban találkozunk

vele, még ha népes közönség körében 
ülünk is.

Az irodalmi művek -  ellentétben a 
könyvekkel -  nem kopnak anyagi érte
lemben, az idő kikezdi őket mégis. El 
kell ismerni, az idő legtöbbjüket bizony 
felemészti, és talán így is van ez jól.

A Datura című regényemben így fogal
maztam: „Az írásról gondolkodom, álta
lában is, a könyvről, a könyv jelentésé
ről, létezésének módjáról. Rákérdezek, 
mi is az írás valójában. Hogyan lesz a 
személyes nyilvánossá, és miért kell az
zá lennie.

És vannak pillanatok, amikor min
den újnak tűnik, mintha először látnám 
vagy hallanám, még a nyelv, azok a sza
vak is, melyeket ezerszer olvastam. Az 
emberek, a tájak, a tárgyak, a köny
vek is. Egyszer-egyszer megtorpanok 
olvasás közben egy-egy ismerős szónál. 
Annyira meghökkent engem hirtelen. 
És olyan, mintha először ízlelgetném. 
Egy másodperc töredékrészéig kétségek 
töltenek el: vajon mire utal, jelent-e egy
általán valamit?

Ezek azok a pillanatok, amikor olyan 
vagyok, mint egy újszülött. Olyannak 
látom ilyenkor a világot, mint a kert
ben szedett és vázába rendezett virágot. 
Ilyenkor minden könyv olyan számom
ra, mint a Voynich-kézirat: titkosírás, 
kriptográfia, minden értelmezésnek el
lenálló szöveg.”

„Nyomot nem hagy maga után”, ír
ja Mannerkorpi. De ő, aki ezt írja, arra 
kényszerül, hogy különféle betűjeleket, 
feljegyzéseket és jelentéseket hagy
jon maga után. Nem az ő dolga tud
ni azt is, vajon meddig őrződnek meg, 
mi marad belőlük, s mikor tűnnek el. 
O csak horgászik és horgászik. Neki is 
türelemre, csendre van szüksége, arra, 
hogy kilépjen az örök rohanásból, hisz 
a halászathoz hasonlóan, az írás is ki
tartáspróba.

Ideális esetben az irodalom -  és az 
írás — segít az embernek csökkenteni lé
te és múlandósága terhét. Örömöt sze
rez, gyönyörűséget, mely új dolgok fel
fedezésének és a szépség meglátásának 
hatására fogja el az embert. A szépség 
pedig nem a német esztétika találmá
nya, hanem a természet és a matemati
ka egyetemes alapelve.

De a művészet több, mint szórakozta
tó társ. Végtelen nyílt víztükörként te
rül el előttünk, sötéten hullámzik, el
nyeléssel fenyeget. „Csapkodj feneketlen 
tenger, kék mélység, csapj fekete hul
lámoddal!” Ez Mannerkorpi feneketlen 
mélysége, melynek felszínén a fenyők 
árnyai reszketnek. Soha nem lehetünk 
biztosak abban, hogy mi történik a fel
szín alatt, mi lakik ott. Zsákmány vagy 
ragadozó?

Rettentő tükrébe dobom halászhorgom...

JANKÓ SZÉP YVETTE
fo r d ítá sa

BENŐ ATTILA 

(tűnő lá tvány)
Fénylő színezékben 
tűnő látvány lódít.
Belső látás, vezess 
képtől a valóig; 
mámor és káprázat 
helyett adj valódit.

Add látnunk világot 
műkeretek nélkül, 
hogy fölöttünk az ég 
végtelenbe kékül, 
hogy minden ködhatár 
oszladozik végül.

Emeltessen föl a 
lehajtott tekintet 
látni: mi tűnőben, 
újra megérinthet; 
hogy éljük elásott, 
félt életeinket.

(kóristák)
A jegyzeteket és hangsorokat 
a kottát meg énekeskönyveket 
a vihar elsodorhatja könnyen, 
de a dallam testközelben lebeg. 
Elfojtva, elhallgatva is éled.
Romok alatt búvó-fényként villan, 
hogyha belső hallás élesedik, 
ha borda alatt gyorsul az iram.

Mélyből suttog, lélegzik a dallam; 
hangzavar alatt is ott araszol. 
Elnémulhat az ütlegek alatt, 
de ha magány megbillen, újra szól. 
Dallam: sorsod belső összhangzata, 
a halk rejtjelek ismétlődése.
Húr szakadhat és billentyű törhet: 
hangjegyeit sejtjeidbe véste.

Ha vonat zakatol, el-elakad, 
de könnyed álruha neki a csend.
Csak divatos hangzavar változik, 
nem a derengő dallam odabent.
Szél ritmusára omlik a látszat, 
erőtlen állvány, színjáték ha hull. 
Konok értelem magával telten 
összhangzatot még nehezen tanul.

Minden más csak forgács, mesterkedés, 
a visszafénylő dallam a lélek.
Szólít, bizsereg és sugall a hang, 
az elfojtott, ha fölszakad érted .
Elég, ha hallod az ismétlődőt, 
a főhangsúlyt, a megtörténhetőt. 
Nézzed, milyen ismerős ritmusra 
vonulnak és süllyednek a felhők.

(késztetések)
Jobb oldalt
a világos angyal szobra éled.
Bal oldalt
az örvénylő, sötét szárnyú lélek. 
Nem állhatsz
már egyensúlyban, kétkarú mérleg.
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BODA EDIT

S ü v ítő  h an g  m argó já ra
Féltem a megszületéstől, 
anyám méhében féltem.
Féltem az élettől, 
a világ tágasságában féltem.
Ember teremtette tárgyak és 
isten teremtette lények között 
szaladgáltam, hogy szabaduljak.

Tudatlan meteorit.

Árvák a tárgyak, ha kezünk nem 
érinti őket, szétszóratnak, megtöretnek. 
A természet nem árva, nem óhajtja 

közelségünket,
sőt, nélkülünk érzi jól magát 

csak igazán.
Az ember a legárvább.
A világegyetem magházában 

rimánkodik,
érinteni akar és 
érintés kell neki.

Tudatlan meteorit.

Mit számít az idői
Egy fa halálán zokogunk-e?
A mi életünk sem különb.

Tudatlan meteorit.

Az élet pusztuló kalász.
Kinek kiáltsunk? Csak a szélnek. 
Úgysem hallja más.

Tudatlan meteorit.

Mindent tudunk, amikor megszületünk. 
Mért feledjük el a békét?

Tudatlan meteorit.

Nem mondom ki, és úgyis eljön, 
nem írom le, és úgyis eljön.
Gondolok rá. És úgyis eljön.
Úgyis eljön. Mindig váratlanul fog érni.

Tudatlan meteorit.

Ameddig élek, 
vígan zenélek, 
nem sérthet semmi, 
csak a lélek.
Mocsok kis lélek, 
miért bántasz?
Folyton tudatod: 
sehol sincs támasz.

Tompán tudom, 
hogy nincsen támasz.
Testünk ártatlan, 
akár az állat.

D iéta

Földdel töltött kalács.

Fekszem  va lah o l
Arcon lőtt és otthagyott az utcán. 
Folyékony csend volt életem, 
hittel párnázott fogház.
A sötétből kihívott engemet.
A fényből kihívott engemet.
Igazán szeretett, arcon lőtt és 
otthagyott az utcán az isten engemet.

M erülő  ra k é ta

A fájdalom csak belülről látható, 
belülről,
ahonnan üveglapon át egy ismerős szempár 
bámul kifelé. Nézi.
Tekintetével felméri a víz alatti várost.

Á tlá tszó  réteken

Árnyéktalanul az átlátszó réteken.
A fény felzabált. Örök tavasz van: 

üvegszilánkeső.
A vér csak a múltból néz, éberen figyel, 
de nincs többé velem.

Női akt, 2014

M iféle törvény

A semmiből fúrtam át ide magam, 
és nem ismerem azt, ami valaha

voltam.
A végtelenen préseltem át magam, 
nem tudom, miféle törvények azok, 
miket magam mögött hagytam.

Itt: tűzben sercegő nyers hús,
siket vizekben merülő bogár, 
földet nyeldeső csecsemő.

Most: vonatát a táguló völgyszorosban, 
tengerre kúszó halovány sínek, 
és ott, a semmi végtelenben 
virágnak tetsző döglött delfinek.

SIMONFY JÓZSEF 

zö ld

házam öreg falai mire 
átmelegszenek a nyárnak vége 
semmi újat nem teremtek 
már csak bütykölöm életemet 
napjaim teljesen elnéptelenednek 
úgy el tudok szomorodni 
kié vagyok ördögé istené 
néha örülök boldog sosem 
körülöttem minden mozog 
kering funkciói szerint 
énjeim a csillagképeim 
valaki dörömböl bennem 
tele vagyok csordulásig 
tele vagyok félelemmel 
kockasötétben sírkő fekszem 
mint aki évszázados álmából 
ébred nem tudja ki 
s benne ki ébred 
állok üres kézzel szavak 
nélkül több vers nincs 
fűszál amivel fényre 
írtam kifogyott a zöld

ez lennék

megint nélküled alszom el 
nem akarok meghalni még nem 
egy kéz nyúl felém nem a te kezed 
borzasztó ahogy most vagyok 
körmöm feketedik el 
állok a földig érő tükör előtt 
nem mutat semmit megyek 
a fényképészhez képen a semmi 
ez lennék jelenemhez viszonyítva 
ez a legsikerültebb fénykép

p a r to t

messze sodródtam a születéstől 
nem találkozom szembejövőkkel 
éj-nap éj-nap azt sem tudom 
merre kelet nyugat dél észak

csónakom szétrohadt kezemben csak 
két evező csapkodom a vizet 
eszeveszetten félőrülten 
fönn dögkeselyűk köröznek

partot nem látok rég

am erre

mennyi út 
felét sem jártam 
be ahogy kenyeremre 
méz csöpög az 
éjszaka csöndje 
hold óriás
bogyójából csipegetek 
egy fűszálat 
tartok kezemben 
arra megyek amerre 
kileng a zöldje.
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LÁSZLÓFFY CSABA

Jelenések -  John Donne
Folytatás előző számunkból

(A mester térképről másolja át
Európát, Afrikát, Ázsiát:)
„...ha egy göröngyöt mos el a tenger,
Európa lesz kevesebb,
éppúgy, mintha egy hegy fokot mosna el.”

A felfedező új földrészbe kapaszkodik; 
már nem a vak szerencsével -  más szemmel 
néz a térképhártyán átütő világra.

...Uram, fogam vacog, lehunyom a sze
mem, mint az az elárvult papírsárkány a 
frissen gyalult koporsók felett! -  fohászko
dott kissé hevesen John, ki utoljára talán 
akkor volt boldog, mikor jeget szagolt az 
Indusokon.... Habár rég elmúlni látszott a 
sötét éj, a szörnyű felhőszakadás, lecsende- 
sültek az áradás mindent elsöprő hullámai. 
Elég volt szeméhez emelnie a messzelátót, 
hogy meggyőződjék róla: világos selyembe
öltözött, kenceficéit hölgyek sétálnak a föl- 
magasított gyalogjárón.

S hímzett kabátban feszítő uracsok kí
sérik őket, miután órákon át fensőbbséges 
pózban tubákoltak az utcaszögletben meg
gyűlt holdsugárnyaláb alatt.

Egy nyúlszájú, fura emberpalánta öblös, 
halványkék-csíkos erezetű óceáni kagylóba 
rejti egy kendermagos tyúk tojását, melyet 
nemrég a keresztanyja varázsolt elő terebé
lyes köntöse alól.

„Kifogyott a kétszersült” -  suttogja a 
pecsenyesütő neje. „Megkeféltem egy né
ger kölyköt”, henceg a segédkormányos a 
még enyhén füstölgő, törött árboc tövében. 
Egyszóval béke van, átmenetileg.

*
„Vétkeimmel, lásd, pőrén állok teelőtted én is.”
A holdfényben habzó patakban fürdést 

mímelő kacér bakfís-idomok (egyiküket jól 
tomporon harapta, még a szeplők is táncol
ni kezdtek pofikáján a kíntól), de főként a 
fiúk varkocsként lógó sötét ostorai...

„Poklok pokla vár rám, ha rajtakapnak.”
Gatyája nyirkos lett a gyötrelemtől, de ő 

a sárba nyuvasztás fullasztó sikolyától s a 
fosszagtól sem utálkozott. „Némelykor egy 
ármánykodást vagy füllentést leplező fintor 
is megteszi, hogy «derék fiúnak« tartsanak, 
holott még az önkielégítés átka is blőd una
lom.”

A nagytestű s főleg délceg termetű pros
tituáltak nem csupán gyarlóságát dédelget
ték a vékonydongájú ifjúnak, de a földhöz 
ragadt, fantáziátlan lét kritikus (végzetes!) 
határvonalán a skolasztikus fegyelemhez 
szoktatott, rendszerező természetű John 
előtt ők testesítették meg az égi manna
ként (el)fogadott isteni matériát. Rajtuk ke
resztül jutott el letagadhatatlan infantilis 
ösztönösséggel -  még hogyha egyik-másik 
csók az undor leküzdésével járt is -  a disz
harmónia csodálatáig. Visszaemlékezve: 
klastromi békességnek tűnt számára a si
kátorban kevert nyelven szövegelő szajhák 
nemegyszer andalító zsongása.

Különben is: legtöbbször passzív megfi
gyelő volt; ritkán sikerült hinnie a cselek
vések előrevivő szerepében.

Látta magát, mint egy visszatérő álom
ban, a változások köldökzsinórján kapálóz
ni -  egyfajta tiltakozás volt ez is a látszat 
uralma ellen.

Fodros nyüzsgés, áramlik a piaci nép. 
Visszatérő panaszszavak: a kőszéntelep ki
gyulladt!... A hegység nagyapáinkra sza
kadt. ..

A kősziklák repedéseiben érctellérek. Ha 
fölforrt a mindenség, s te rejtett nemesfé
met pazarolsz, ércesen zengi a sors: tulaj
don életedet pazarolod.

(Azt hittem, könnyen átverhetlek, Poézis! 
Hiszen még a dallamosan zengő verselés
ben vájtfülű mestereket is -  jóllehet gyarlón 
alázatos, pohos férjnek születtek -, ha ked
vem szottyant, pórázon vezettem.)

„Aktusaid nem erőszakosabbak, 
mintha az Eke köves földbe szaggat?”

A lélek és test viszonya semmivel sem 
ocsmányabb, mint az Isten teremtette -  
gyötrelmes? gyönyörűséges? -földi lét...

*
A nagy titok mindazonáltal a csatorná

ba veszett.
(„Egy férfi takarónak” azért mégsem 

elég.)

Volt-e náluk sebezhetetlenebb?... („Más 
vidékre, földrészre költözni — tudtuk: a 
hűség próbája ez is —, ha szólít az óceán. 
Halálunk után úgyis tengerár lesz énköztem 
s teközted).”

Akad-e szebb kőszikla, székesegyház, hol 
kedvére élhet majd?... (,pirulánk csak egyi
künk lehet”)

Tompa zsibbadás kínozza. A kétkedésbe 
hajszoló gondolatok. „Életem mögött min
denütt megfeketült romok. Magam égettem 
föl minden fölöslegest.”

A farsangi úri népség közti — kintor
násoknál, törpéknél, kerítőnőknél alatto
mosabb indulattól fűtött — csetepaték (a 
fennen hangoztatott: „kívánatosabb orosz
lánként meghalni, semmint szamár mód
jára bőgni!”, nagycsaládok által űzött divat 
— elég volt, hogy a gyertyát elfújja a szélhu
zat, s a terem sötét szögletében valahol egy 
cinkos kézben simuló tőr (nem fénylő bajví
vó szabja) -  tett az esendő húsban »isteni
nek« kikiáltott igazságot... S a gyásznap
ok, midőn a serdülő John a sártól fröcskölt 
hintó mellett lovagolva, atyja lehorgadt fe
jét látta maga előtt, emésztő bánatától a fiú 
kedélye is végképp elborult. A nagy idő az 
idegekben zuhogott, s ő hasztalan kísérelt 
meg bármilyen vigasztalást.

Elszántan lép a fény felé, feltépi az ablak
szárnyakat. Kint a káprázat, s lelkében a 
meghiúsult remények. Kudarcai. Fullasztó 
önvigasztalás-tudat.

Nincs fehér vitorlaszárny; a vaksi zugból 
semerre nincs kiút.

A hazug szívélyességet, fölös kedveske
dést kellene érzésteleníteni valahogy. S a

sznob-körökben bámult, megcsodált jelen
téktelen (triviális!) valóság-töredékeket, 
melyek az italnál könnyebben elzsongít- 
nak. Százszor inkább a nyugtalanság kihí
vása vagy a nyíltan lealázó félelem.

.. .Öklözz csak eszelős bikaszarv, s ne fe
ledd, hogy amarra /rútul rémítgetve setétlik 
az őszi idő, a (nyálkás, undoritó. És bárha 
te, alamuszin fin-/torgó csonk, ki a foglya 
vagy s olykor durva kezeddel) isteni orcát 
érintsz, képzelgés s hiúság, hogy /bárki gyö
nyört kaphat még tőled e földi latyakban.

A kijózanító ókori hexameterek; lassan 
már azok sem segítenek... A rácsok mögül 
is kicsap a gyehenna lángja.

Leissza magát az öregedő férfi, fáradtan 
egy hangra figyel.

„Honnan e fény?” — és beleborzong.
*

Az elmaszatolt szürkeségben most egy 
szótár jegyzéke fölé hajol. -  „Újra tanulás
ra éhes gyermek vagyok!”

Istenkép, a falra szegezve (lelkiismereté
ből ennyi maradt).

Az országutak pora — bizakodás vagy fé
lelem?

Mintha angyalszárnyak ütemes csapko
dása hallatszana; az emlékezet így akarja, 
tisztán, megőrizni és felmutatni a lábadozó 
utas viszontagságait?

A fiúcska rojtos ingujja fehérük, ujjhe
gyével a billentyűkre koppant keményen, 
s képzeletében valahol lúdbőrözni kezd a 
halastó. Az egerészölyv csőre a fáradt té
li levegőt tépi, ünnepi párát hasogat; las
san a súlyos némaság is felszakadozik. Ki
ki a képzeletbelibe: képtelen lehetőségekbe, 
vagy csak a ragyogást váró pillanatnyi 
nemlétbe kapaszkodik.

(Fogékony gyermek, mondja a kóruslép
csőn lefelé tartó pap a szülőknek.

S minden bizonnyal szorgalmas is. Kint 
elállt a hóesés, semmi kockázat; váratlan 
meleghullám s szeretet fut fel a gerincve
lőn, s mint aki kissé elkalandozik: a serdü
lőkorú magasban felejtett keze lila árnyé
kot ír a falusi oltár fölé.)

Valami különös varázs átölelni tánc köz
ben partneredet, hatással van az érzelmek
re, felizzik a ritmus, a vágy és a vétkek 
kevert ingere, zűrzavara — ajóa rosszat át
karolja —, minden valamilyen másság ígére
tét sugallja...

Miért tiltják a lányoknak az önfeledt 
táncot? (A válasz: ezért.)

Hívők, sarlatán alkimisták, szolgák, 
nagyságos fejedelmek — halljátok, hogy’ 
surrog a hó a talpatok alatt?...

*
Sár, haszontalan sártenger az idő, rúttá 

tesz mindeneket.
(»Sellő az örvényben, siralomvölgy az el

mémben! -  Tisztesség, vitézség, ha száll 
még nevemre. P(m)állott lélekkel ősvadon
ra vágyva: utolsó esélyem a hírnév«...)

Ettől egész lénye fulladozni kez
dett. (Hideg álom izzasztó fullánkja...
»Denevérszőr, gyíkfarok.«)
> > > > >  fo lyta tás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról

S h á th a  még: éppoly sú lyosan  esik  la tba  
az á r ta t la n s á g  és a  gúny?

M ielőtt (végképp) fölébredne, jó  lenne 
tu d n i legalább, hogy k i felel az é r té k re n 
d é rt odaát?

Egyszer, ta lá n  észrevétlenül, szükségét 
é rz itek  m ajd  a n n a k , hogy fe lk u tassá to k  és 
m eg értsé tek  az elveszett lélek m etam orfó
zisát, m in t hóolvadáskor hallelu jázó p á rá é t 
a  h a jd an  nyom asztónak  tű n t  té l u tán .

A te rm észe t kusza , önkényes -  pogány!
K inyú jto tt keze a  végsó' egyszerűségre 

bazíroz. (Mi jöhet még, am i a  lem eztelení- 
té sn é l jobban  kínoz?)

Indázó  m érgek, gyüm ölcserjedés -  sze
szélyes szag lászások  ro h ad t v ilág ra , v ér
re , v io lára. H arm atcsep p  bugyorba fojtva
-  id e á k b a ... É s m inden  új eszm étlenség  á l
szen t zavarosság; po lgári gőggel kevert po
gányság.

A szélzúgásban  m ennyi dóré és v ak  v er
gődés, p a z a r  hazudozásba  m enekülés.

(Könnyebb fé lreá lln i a  k ilő tt nyílvessző, 
m in t Lady M acbeth  m esterkedései elől.)

S az akadály?... „Át kell ug ranom , m ert 
u ta m b a n  áll.”

T ársaság o t toborzó s ö ssze ta rtó  rém 
képek. („Mi az, lordom, m ind ig  csak  egye
dül?”)

A veszély és a  gyűlölet féltekéje m ég le
ta k a rv a . A vétek  n y ito tt szem ű bölcs b a 
goly, nem  vérm es fenevad.

*

U n alm as r ím ek tő l „elgyötörve”. É s jö n 
n ek  m ég sz ám ta lan  zsen ik  (a harácsoló  höl- 
gyem ények o ldalán  pőre pökhend iségük  
m it sem  ér!) —; a  »kicsinyesség« erényét nél
külöző, gyilkos vagy  m eggyávult Győzőt 
hizlalja  i t t  m inden. O tovább elél, a k á r 
h á n y  a la k b a n ...

L á tja  őket: eg y ik ü k  kettő s  a lm á t t a r t  a 
m agasban , a  m á s ik  h á rm a s  jo g a r t . ..

S az ud v ari csőcselék, a  ta lpnyalók  h a 
da?

É pp idejében té r ít i  észre  az éhkopp, m i
közben erdőségeket ta ro lt a  kor. „Vagy 
k ih ű lt há ló jába  r á n t  a  tehete tlenség . 
(A honnan  jö tté l, m enedék  csak  o tt van). Ne 
a  bosszú t ak a rd !”

H allja-e v a lak i a  sebzett óraütéseket?...

Ö rökség: te le  ta b e rn ák u lu m . H a  o rd íta 
n i kényszerítenek , a z t ordítod: ezt a világot 
én nem ismerem!

S ö té t h á t té r  e lő tt (m ondjuk  egy te 
á tru m  d íszletei) se n k i sem  azonos az 
zal, a m in e k  m u ta tja  m ag á t. S a  sz ilá rd 
n a k  h i t t  szá raz fö ld -sz ig e tek en  u g y a n a z  a 
m eg n ev ezh ete tlen  szorongás, m in t a  h u l
lá m s írb a  ta sz ító  k eg y e tlen  kalózkéz  te n 
g e rszo rosa iban .

Is te n  m in d en  n a p já n  h a lá l  v á r  va laho l
— ez a  v ilág  le h e te tle n  rendje . A  tav asz  év
s z a k á t élve is  ja jg a tu n k  n éh a , hogy ez m ég 
m in d ig  té l . .. O lvadozó hókupacokon csúsz
k á lv a  tü lek ed ő k , hogy m in é l előbb e lhan - 
to lva lá s su k , tu d ju k  az  előzm ényeket. (A 
h a lá ln a k  az  a lv ilá g b a n  b e fű tö tt k a z á n já 
ból m ely ik  k e lta  is te n n ő  seg ít n e k ü n k  k i
em eln i az  örökké v esz té sre  álló  E urópát?)

Az élet esélyeit ezek u tá n  szám ba venni 
nem  több, m in t botor, gőgös férfiálom .

(„H atgyerm ekes özvegyem berként nyo
mós okként em líthetném , m ié rt is  nem  
h ab o z tam  m egpályázni a  m ag as egyházi 
m éltóságot?1 S legalább te r í te t t  a sz ta lt k í
n á lh a to k  a  Londonba lá togató  külföldi d i
ák o k n ak .”)

M ennyit é r vajon a  sö té t so rsú ak a t, m i
k é n t a  lep rások  á rn y ék á t is, m essze e lk e rü 
lő, a  p ró fé tah acu k á ra  nyeglén köpködő m ű 
k ritik u s-  és m űértő -had , h a  -  m it h a jd an  
a  legalsó ércm űves m este r is tu d o tt és be
csü lt - a z  a r á n y t  el nem  ism erő szakm a, 
m a  e rény t is veszítve, kapkod és v a k tá b a n  
döfköd? (M int vérhabos to ro k k a l vergődő 
v a d k a n  -  légü res térben!)

K orábban  u n o k ah ú g á t v e tte  feleségül; 
m ire  tö rvényesíthe tte  kapcso la tá t, h á ro m  
év bö rtön re  íté lték . A kalózcim boraságot 
ezú tta l h ag y ju k ... (H abár: »patáját az ör
dög sem  d u g h a tja  el«.)

*
A te n g e rá r  időnként szelíden k ö rü ln y a l

dossa a  Szigetországot, a h o n n a n  épp oly 
m essze v an  az É den  kapu ja , m in t m ondják, 
bárhol is legyél a  Földkerekén. M égsem  
p u sz táb a  k iá lto tt szó (ezt a  vénülő, az ön
k ívü le t m élységeit m eg já rt prófétából le tt 
á jta to s p réd ik á to r  sem  cáfo lhatja  — m ég h a  
a szerelem  gyengítené is a  lo g ik ára  épü
lő tudást), hogy a  sze re te tt nő  te s te  »édes 
Térkép«, am elyen m in t v án d o ru tas  gyö
nyörrel bolyongott egykor. De té rképpé  lesz 
sa já t te s te  is, m időn be teg ág y án  e lte rü l
ve, a  láz ten g erén  á t  fedezi fel ú jra  a  dél
nyu g a ti á tjá ró t, a  ha lá lh o z  vezető  szorost. 
(„Egy felé visz Gibraltár, Magellán /  s min
den szoros mindegyik földtekén.”)

M ár nem  szennyezett tengeröbölben 
vagy  szirtfokon. S írjához láncolva, sa já t 
undok ü rü lékében  ü l a  m ogorva rem ete!... 
F á jda lm a is juhászodik ta lán .

„Egymásba futunk a halál meg én,
s a gyönyöreim már mind tegnapok....”

A  nők  m isz tik u s könyvek, igaz. K épzelt 
szen tségük  m en tesít b en nünket. S am íg  
a  k íváncsiság  u jju n k  begyével ra jtu k  el
időz...?

C sak  az h a lh a t  meg, am i m á r  m egun t.

H A LÁ L hencegése ellen (ak á rcsak  
Seneca vagy  M ontaigne) n incs m ás mód, 
m in t b á tra n  szem benézni vele: „S Te nem  
leszel. M eg fogsz h a ln i, Halál!...”

(A korrekció esélye)
M időn a  toll karcolva k u tak o d ik  a  betű- 

füzéreket elnyelő h á r ty á n . C sak  a  h a lan d ó  
habozik , vagy  hajszolja m ag á t ő rü le tbe  -  a 
h a lá l  (ezú tta l szem élyesebben veszi lencse
végre) sose hazárd!

H arácsoló d ü h  fo rrt benne végig (me
rész gondolatok boltíve a la t t  a  té r  m ind ig  
kikövezetlen) -  később m á r  csak  dohog: 
H alm ozni könnyű, h a ta lm i á lm ot álcá- 
zón... á lnok  k azam a ták tó l, hen tesv ilág tó l 
távol!...

(Ez a  vég?)

K épzeletében m inden  a  helyére k erü l. A 
pohárszék , a  gyertya, a  k isz á ra d t k a la m á 
ris , a  kőedények ... A  v ad k a n  párolgó ben- 
sőségei, az orr, a  nyelv érzék i lakom ája; az 
égő gaz, a  bársony  b íbo rán  is á tü tő  vérfolt.

H am is m áz és zom áncos visszfény. H iú  
dolgok ra n g já n á l m aradandóbb  forradás, 
szentség, á to k ...

Bőkezű a természet.
-  Ami megvillanni látszik a hó és jég 

vastag takarója alól...
-  Fehér és kék ibolyaszirmok.
-  A tűzvész méltóságteljes lassúsága!...
-  A heves szél, amint gyantás faágakat 

hajt maga előtt!
-  A lámpa sugarai egy penészes szélű 

képen...
-  A festmény barna patinája. A nedves 

mennyezet alatt mérgesgomba-vész pettye- 
zi be a remekműveket.

-  Elindulni a hímszarvas csapásain.
-  Szökellő formák, bicegő verslábak.
-  Minden metafora sántít valahol...
(„És minden hasonlat sántít, amióta el

hagytál. Csak egy-egy kurta álom hoz visz- 
sza, s a fölismerés-kényszeréből fogant 
rádismerés olyankor is iszonytató: szemöl
dököd habzó, bűzös árok, verejtéked fénylő 
gyöngysorát keresem arcodon -  de csak mint 
az éhínséges sancerre-i vész alatt abált cipő- 
s bakancs-penész.

Vagy bármi, amiből a zsírt leszűrték...”)
-  Virágtanulmány?
-  Dehogy... Egy nyakig-gombolt-pánt- 

likázott hajadon áll az erdei tisztáson.
Kár, hogy csak a kristálytiszta levegő 

mezítelen.
„Hogy élhettünk, te meg én, mielőtt 
szerettük egymást? Hortyogtunk-e rég 
mint a hétalvók, vagy mint csecsemők 
szoptuk vidéki örömök tejét?”

Egy elnyűtt ruháskosárban foglyok vol
tak, s hajnali órán kirepültek. Szürkés bar
na pilinkéző tollak, s közben mintha a pia
ci utcazajjal feleselő, bizarr zene hangzott 
volna fel váratlanul, hisz ezek nem éne
kesmadarak!!): a kudarcba fulladás rekedt 
himnuszaként...

Minden haszontalan dolog miatt nem ér
demes bánkódni.

Az öregség mennyiben viszketés és 
mennyiben viszketegség?...

Csúszós mennyei talpak csúzos nyakcsi
golyámon — a palotaormok ellen még nem 
kerekedett föl az árnyak tábora.

(A nyugati orkántól: napkeletitáltos- 
iszony. A téli világhálón a határok hóba fúl
tak. Bevallani a múltnak a memóriavesz
tést. ..

Ezt a légüres estét add meg neki, Uram!)
„Midőn még kettesben, más-más mezs

gyén haladva, de az emberiség és a tudás 
sorsáról képzelegtünk virradatig. S én, bal
ga férj: »Amerikám! Frissen fölfedezett föl
dem...aranybányám, országom!« — ilyesmi
ket duruzsoltam.

»Hol mohó kényúr vagy, egyeduralkodó« 
-  turbékoltad hízelgő sóhajtással, illó ola
joktól kényesen epekedőn, vagy vadul, fa
kón.

Zamatos csókomtól hajad illatárárjába 
vegyítve a hegyaljai szerzetesbor aromája. 
(Ügyetlen, dilettáns-csók volt az, egy pá
ratlan értékű ősnyomtatványon.)”

Gyöngyházkagylóban fogant tajtékzó 
bujaság, hánykolódó hűség... Borzasztó for
róság önti el (még ma is) kedvese csupasz 
bőrére és tisztulást áhító lelkére gondol-
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va; sajgó selyem  és h iú  cifraságok elő tt nem  
borzongott soha.

„A lélek úgy teljes, ha testtelen, 
s a test akkor egész, ha meztelen.”

(Ez m ind  h an d a b a n d á zá s ... Ilyen későn 
nem  cukrosodik  m á r a  kedély.

L ecsüggeszti fejét. L e tt új tan y á ja  és fek
helye. K ellem esen tá rsa lgó , m űvelt ú rhö l
gyek és nag y szám ú  hívő gyülekezet ve
szik  kö rü l -  k ik  közt ak a d n a k , persze, nem  
kevesen fölös jó szág a ira  irigykedők  is s 
m ind  hódo la tta l adóznak  n ek i (I. J a k a b  
őfelségét is beleértve), h a  nem  is igaz ta le n 
tu m á n a k , m ég h a  tá n  m eg-m egérin tette  is 
ők e t n y ájassága  és nyelvi ínyencségeinek 
szentjánosbogárfénye. C sak  m eg ne környé
kezze -  m indegy, m ilyen irányból: északról, 
délről, keletrő l, vagy  a  szen te ltv ize t elnyelő 
poros p ád im en tu m  alól -  O kicsinységüket- 
N ag y ság u k a t a  p letyka, hogy: volt idő, 
am ikor a m a  szem élyről, ak i m a  a  Szent 
Pál-székesegyház főesperesi szószékéből 
p réd iká l, m in d en t el leh e te tt m ondani, k i
véve az t, hogy p u r itá n  m ódra  élte világát.)

„...a tenger / dagálya úgy is olyan köny- 
nyen elnyel

(Nem  perzsel tűz , csak  holm i k im éra. 
M áglya-fröcsök2, mely ten g eri hab tó l is 
üszkösödik.)

(Téli látomás)
M etsző hideg. L ehuny ja  szem ét, m in t 

a k it  zavar a  v ak ító  fény. M ég eljátszadozik 
a  gondolattal, hogy a  H óvár-bércek h a  m ajd 
egyszer összedőlnek, á lm a in a k  képzelt kő 
rak ása ib ó l s a  m egfoghata tlan , ködsűrűség- 
bó'l m i m a ra d  vajon?... C sak  ez az izzasztó 
fu llad ásérzés  és ü re s  porhó? Szózuhatag!

A n éh a i m este rek  n é lk ü l h iáb a  lü k te t  — 
és vajon m eddig? — a  m e g b ám u lt (növényi
rozsda patiná jú ) idő ...

„Olykor v itá ra  ingereltél, Istenem . A v i
lág  bősz rom lása , eszm ényeinek to rz u lá sa  a  
Te tú l  n ag y  tü re lm ed , közönyöd szám lá já ra  
írandó. S ajá t m orális v á lságom ért v iszont a 
felelős m agam  vagyok... Végül egyezségre 
ju to ttu n k . C sak  ab b an  nem , hogy m eddig 
leszel kegyes k ésle lte tn i a  végső percet.”

T ek in te tében  m ost u g y an az  a  m etsző, h i
deg k in ti fény -  a  k ím életlen  kételyé.

„A lélek álma a test felébredése. s de én 
rég  tudom  m ár, hogy n incsen  új hajó, n incs 
több k iú t.”

(Az elszállt Lehelet... örök)4
Az öreg kéziratos könyvek áporodott s a 

g y ertyák  faggyúszaga. K étség és aggoda
lom helyett csak  szipákoló orrok és foghíja 
aggastyán-nyögdécselések. A kanonok-utód 
h iggadt h ivatalos h an g ja  (közben ravasz 
és alattom os bólintások), m iszerin t szám os 
egyházfi-társ cseppet sem  reste lkede tt vol
n a  elcsodálkozni m a azon, hogy am ennyiben 
létezik  a  m ienkkel összehasonlítható  m ás
világ, o tt ő közönséges gazfickónak érezhe
t i  m agát... (m árm in t a  la to r halott). Az u tó 
dokat -  ilyenkor jobb m inden  eshetőségre 
szám tan i -  erkölcsi felelősség nem  terheli. 
Ellenben, m iu tán  az egész (John Donne)-ügy 
„konkrétabb form át ölt” m ajd, m á rm in t m o
rá lis  szempontból, m inden  bizonnyal meg
fontolandó lesz B en Jonson őszinte „külön
véleménye”: a  fe lravatalozásra  váró ha lo tt 
m indenképpen  m egérdem elte volna -  m á r 
korábban  - ,  hogy felakasszák!... No persze, 
nem  a n n y ira  a  közszem érm et sé rtő  sza tírá i

m ia tt, vagy m e rt a  konvenciók ellen m aga
m utogató szélm alom harcot vívó lovag pózá
b an  nem  m indig  sik erü lt b e ta r ta n ia  a  vers
m értéket, han em  mivel h ite t váltva, h a lá la  
órájáig éppolyan á lszen t céllal kapaszkodott 
bele (és: meg!) az an g lik án  egyházba, m in t 
am ilyen h azá rd  e lha tá rozással ve tte  volt fe
leségül titokban  1601 te lén  S ir George More 
leányát, szin túgy  a  k a rrie rje  s a  tá rsad a lm i 
em elkedés rem ényében.

A tá rg y ilagosságo t m egkérdőjelező m él
tó sá g tu d a tá b a n  a  kanonok úr, később ír á s 
b a n  is kifejtve, m ég hozzátette: „Testének 
b ő rzsák jában  üszkösödnek m á r tö r t  csont
ja i, v a lam in t a  ka lóz tő r és az égő puskapor 
okozta rozsdaszín  sebhelyek ... H a  kérd itek : 
ő kell-e nek ü n k , a  dicsőség m ezején galop
pozó A ngliának : ez a  „szabados n a tu ra liz 
m u s t” propagáló  -  a  m i éber, b á r  le sü tö tt

Asztal alatt, 2014

szem eink  eló'tt lem ezte len íte tt á llap o táb an  
leleplezett bom lasztó  elme, ak i m indenfaj
ta  pogány: m u zu lm án  és ten g erek en  tú li 
v ad in d ián  erkölcsű és h itű  idegen közössé
geket to lerálva, m agával a  Fő Ördöggel in 
cselkedett, m i több összeesküdött vele el
lenünk?! Egy közm egbotránkozásnak  és 
-u tá la tn a k  örvendő „vadem ber”, a k i nem  
á ta ll ta  sa já t m ag á t te jképűnek , tö rékeny
n ek  sőt d e lik á tn a k  nevezni?... SOHA!”

Fényes -  pom pás -  tem etésre  készültek  
viszont a  Jo h n  D onne hívei főleg. A m in t el
képzelték, a  vonósnégyes-gyászm ise k ísé re 
te  m elle tt az álm osító őserdei h an g u la tb an  
a  púpozott tányérokkal és te li boros fiaskók
k a l besu rran ó  cselédek h a n g ta la n u l lejtenek 
tova, hogy a  tá rsa lg á s t m eg ne zavarják .

A h a lá l  súlyos r itm u sá tó l fö lzak la to tt 
v á ro sb an  csak  m éltó ság ta rtó  kedély, sehol 
együgyű , h a lá lfé lő  nyüszítés, m ég a  sin té r- 
k ézre  váró  kóbor k u ty á k  közt se a  k ih a lt 
te re k e n ... (A k á rh o za to t tú lh a rso g ó  papi 
in te lem n ek  és a m erev u d v a ri m odornak  
az ellenkező előjelű cenzúrá járó l való gon
doskodásban  e z ú tta l ny ilván  egy üveg v a 
lódi g in  is seg ítségü l jöhet!) N em  nehéz k i
ta lá ln i, hogy a  válasz  e rre  p ro tokollrészró l 
m i leh e te tt: é rte tlen ség , h a ra g  és zavaros 
indu la to k . (M ert nem  á r t  „szigorú b ű n b á 
n a to t t a r ta n i  m in d en k in ek  az  ö n m e g ta r

tó z ta tá s  földi p u rg a tó riu m á b a n ... a  szep
lő telen  erkölcsű, m a k u lá tla n  egű  örökélet 
rem ényében!”)... S a  k é te ly  m á r  ém elyegte- 
tő n  g y ű rű z ö tt felfelé a  csőcselék lelkében, 
a k á r  a  m érges kígyó. A udiencia aud ienc iá t 
köve te tt a  püspök i p a lo táb an  a m ia tt, hogy 
a  m egboldogult f ia ta lk o ri e ro tik u s kö lte
m ényeit ism erő  és te r je sz tő  ifjak  -  k ö z tü k  
szám os ta n ítv á n y  — titk o s derü ltséggel, gú 
nyosan  csillogó te k in te tte l  fogad ták  a  kö
zös á jta to ssá g ra  és ren d k ív ü li bö jtre  szó
lító  k anonok i »hadüzenetet«. Több d eák  a 
földig hajolva, s a jk áv a l az  im aszőnyeget 
vagy  a  csupasz pad ló t csókolva, n evetésre  
ingerlő  vagy  tú ljá tsz o tt d rá m a i pózban  s u t
to g ta  a  p illan a to k ig  ta r tó  sü k e t csendben, 
hogy: „A llah!” Ez főképpen  a z u tá n  tö r té n t, 
hogy rav a ta lh o z  odaren d e lt vénségek  sira tó  
k ó ru sa  a  vezeklés elsöprő  e re jé t bizonygat
v á n  („a fájdalom , lám , m ind en n é l h a tá so 
sabb n a rk o tik u m !”), igyekeze tt ö n m arcan 
goló buzgalom m al k ite n n i m ag ért. F ekete  
kendős fejüket rá z v a  — szem ükből c sak  úgy  
p a ta k z o tt a  könny - ,  nehézkes szuszogás- 
sa l va lósággal h a d a k o z ta k , m in th a  zsom- 
békról zsom békra  j á r t a k  volna, hogy a  v é t
k es  te tem b ő l k iűzzék  a  G onoszt. K eserű  
m ak a c ssá g u k  fo ly tán  a  m á sv ilág ra  szen- 
d e rü lt szem ély tek in té ly e  és sejte lm esen  
b iz a rr  em lékezete  (m elyet felsőbb p a ra n c s 
ra  pórázon  h ú z ta k , m in t v a lam i veszett 
ku ty á t) m in d  távo libbnak  tű n t  -  így  a z tá n  
végképp s ik e rü lt elnyom niuk  a  m egbocsá
tá s t  sugalló-ígérő  evangélium i tex tu so k a t. 
S ápogásuk , úgy  te tsz e tt, a  Föld leg távo lab
bi s a rk á b a n  is h a llh a tó ...

A  következő ó rák  m in th a  á lom ban te ltek  
volna. A térdep lő  sokaság  viszonylag n agy  
része a  kötelező zsolozsm ázás he ly e tt a  köl
tő  is ten  tud ja , h o n n an  e lő k erü lt k é z ira ta i
n a k  foszladozó töredékeiből c itá lva  énekel
te: „Gyilkos ném ber, h a  te s tem  elro h ad t... 
k ísé r te t leszek  s ágyadhoz jövök!” Vaskos 
ízléstelenséggel v a la k i be lek iabált a  pil
la n a tn y i csendbe: „Csoda tö rtén t!” (Az á r 
nyékváros imbolygó, z ivataros hom ályában  
egy obsitos pecsenyesütő  m in th a  lá t ta  vol
n a  is, ködben imbolygó já rá sá ró l fö lism erni 
vélte  a  főpapot, és m ankó jával persze spic
cesen in te g e te tt is neki.)

A költő  fe ltá m a d á sán a k  nap ja , különös 
módon, így  e se tt egybe e lhalálozásával.

K in t az isten íté le t-időben  az ázo tt v ito r
lá k  ó riás falom bként r in g ta k .. .  B eszélték  
később a z t is, hogy tem etése  n ap ján  a  k á t- 
rán y szag ú  ó ceán p art haldokló cápák tó l 
hem zsegett.

Törékeny, vézna, igénytelen  k e resz tek  a 
p a ró k iak ertb en .

Szép csurgó p a ta k  közelében „trónszé
ked” m ohos kő, dús tö rzsű  b ü k k  vagy  kő ris 
fa a la tt. A lpesi szé lv ihar elől o tt lészen  a  te  
örök m enedéked ... *

(M egkönnyebbülhetsz -  ám  előbb
m eg kell halnod.)

2012. jú liu s

Jegyzetek
1John Donne. Anglikán teológus és lelkipásztor. 

1597-től m agántitkárként arisztokrata családok alkal
m azásában állt. 1601-ben elveszítette állását és a kö
vetkező évtizedet állandó munka és patrónus nélkül, 
nagy szegénységben töltötte. 1611-ben egyházi szolgá
latba lépett, négy évre rá az anglikán egyház papjává  
szentelték. 1621-ben a Szent Pál székesegyház kanono
ki stallum át nyerte el, és élete utolsó éveiben I. Jakab és 
I. Károly angol királyok bizalm át is élvezte.

2fröcsköl, fröcsög, fröccsent
3Paracelsus
4K avafisz

9



HELIKON

225. Km

KilomctriK
irányítja és ̂ zerJtessti S l

CSEKE RÓBERT befejezetlen szerzők 
könnyfehér

e bankszámla a senkié itthoniassága
harasztok vagy ugyanaz a tenyéridő

amióta megrökönyülve fényesítem 
mint gránitot 
szlovák higannyal 
egy afféle szobor mellizmait 
orosz gyöngyöket
a káposztalapuk közé döfődötteket
s a kapaszkodást
a hátranéző színészlányokat
a játék bakelit mint egy torokfertőzés
és akár egy határtalan tér görbületében
a havazó megbolondulások
mert mi ledőlni sehol sem tudunk
bolygón kontinensen
elveszített bájú ragadozó fajok vagyunk
odvakban kunyhókban és kriptákban
mint lágerekben görnyedünk akár egy sikoltás
melyből kivonták a pinalilaságot
az elengedő állomások súlytalan hajlékát
lessük s ha felénk indul
a részeg-álmos megszületés csörrenő raja
szurokfekete a szem
fehérebb mint a megszűnés
az elhagyó távolság karmai között

tudhatatlan kenyérszelet 
otthagyva a hangban

és teljesen megkenetlen

ennyi légy csupán
képviseletien 
instant isten

amint nappal írsz 
a tintafolyam megkondítja 
az eget

parányi órák
épp hogy eldönthetetlen

ritmusvágy kibontakozás 
csecsebecse

a ökó-univerzum 
amint reakcióba lép

s az ízlelőbimbók elzarándokolnak 
a szeszben rendületlen mozgású 
izomkötegek

és önfeledt hentergőzés 
voltaképpen a tehénfosban

egyre gyakrabban
egyre inkább magánúton 
egyre szerelmesebben 
és bizonytalanabbul 
egyre inkább összehúzva 
a közép-európai szappanlenyomatban 
majd könnyű hassal 
a szinte látatlan levesek 
kúszóillatában
a némán elszakított szupergalambszárnyak
a hajlékony derék
és elixírtorok
csattanó dallamai között
a bevégzés
egyre inkább
és kevésbé befogadóan
egyre borzadalmasabb
vagy egyre inkább semilyen
emberfölötti seb
a kudarc
az ígért önfelismerés 
delfinálom
korinthoszi halhatatlanság 
megmotozatlan
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BENE ZOLTÁN
Áram
Bertold, a jóarcú, úrifiú-külsejű egyén 

mélyen lógatta az orrát egy korsó habos sör
be. Hosszú orra volt, akár Pinocchiónak, ho
lott sohasem hazudott, legalábbis Tünci, 
a vaskos ajkú, vékony bokájú pultos lány 
szerint, akivel óvodába, általánosba és 
gimibe is együtt jártak, s akiben Bertold 
csaknem valamennyi végtagja megfor
dult már az évek folyamán.

-  Egy hete nem jártál erre -  lövellt 
szemrehányó pillantásokat Bertoldra 
Tünci.

-  Az életemben permanens káosz ural
kodik — panaszkodott a lógóorrú vendég. 
— Az anarchia most aktuális állomása 
úgy kezdó'dött, hogy vettem egy új tűzhe
lyet, mint talán tudod, mert az előző több
ször fölgyulladt. Azt mondták az értok, 
ereszti a gázt. Ezért elektromos készülé
ket vásároltam, abban bízva, az nem fog 
oly könnyedén ereszteni, s kóbor elektro
nok nem száguldoznak majd kis lakásom 
szűkös légterében. Nos, nem is szágul
doznak, abban hiba nincsen, viszont ez a 
gépezet meg feszt levágta a biztosítékot, 
vagy mit.

-  Kismegszakítót -  mormogott Rozsda, 
a kricsmi tulajdonosa, miközben a pult 
alatt kuporogva egyik kezével a sörcsap
pal, a másik kezével a vaskos ajkú, vé
kony bokájú Tünci csúnyájával babrált. 
Olyan volt, mint Napóleon: apró terme
tű legény, aki egyszerre többfelé képes fi
gyelni.

-  Az — hagyta rá Bertold. — Hívtam egy 
villanyászt, nézné meg a szerzeményt. 
Kiderült rögvest, úgy szar a lakás villa
mos hálózata, ahogy van. A szaki vállal
ta, hogy megcsinálja. Eredetileg úgy volt, 
múlt hét hétfőn kezdi. Alakítottam az éle
temen, fölszabadítottam azt a napot, ám 
a hétfőből kedd lett. Sebaj, gondoltam, 
legalább nyertem egy napot a semmitte
vésre. Világéletemben kedveltem tenni a 
semmit.

-  Az már biztos! -  vágott közbe Tünci, 
a vaskos ajkú, vékony bokájú pultos lány 
fintorogva. Azon igyekezett, hogy elterel
je gondolatait főnöke, Rozsda kellemetlen 
kezéről, s minden idegszálával Bertoldra 
és a történetre összpontosítson.

-  Azt is mondta a jó villanymester -  
folytatta a jóarcú, úrifiú-külsejű, ám ló
gó orrú, Bertold nevezetű személy, ügyet 
sem vetve a közbeszólásra -, ketten meg
csinálják pár nap alatt, de hogy mennyi 
az a pár? No, azt nem árulja el azóta se. 
Múlt kedden ketten jöttek, a rá következő 
reggel óta viszont már csak egyedül dol
gozik az ürge, a másik fószernak el kel
lett mennie. Ma, ugye, szerda van?

-  Szerda -  helyeselt a pultos lány.
-  Tehát mindez egy hete történt -  von

ta le a konzekvenciát Bertold.
-  Egy hete bíbelődnek abban a ki

csike kégliben? — csodálkozott Rozsda, 
aki egyszer, egy részeg éjszakán aludt 
Bertoldnál, s a másnapos reggelen, két 
hányás között jól eszébe véste a harminc 
négyzetmétert.

-  Nyolc napja kezdték -  pontosított 
Bertold, majd hozzátette:

-  Bár volt három nap szünet. Nem tu
dom, miért, amint azt se, vajon hány pau
za lesz még... Mindenesetre az anyagkölt
séget és a munkadíj oroszlánrészét már 
kifizettem.

-  Mert hülye vagy — állapította meg 
Rozsda. Kihúzta a kezét alkalmazott
ja bugyijából, fólegyenesedett, leporol
ta a térdén a nadrágot. Tünci megköny- 
nyebbülten ült a mosogatóra, eligazgatta 
a szoknyáját a combján, közben hatal
mas rágógumi-buborékot fújt. Bertold el
fanyalodva sóhajtott, ivott. A korsó gyor
san kiürült, ezért fejének alig észlelhető 
mozdulatával jelezte, töltsék újra. A vas
kos ajkú, vékony bokájú pultos lány kel
letlenül engedelmeskedett.

-  Nem tagadom, valóban említésre ke
rült az is a legutóbbit megelőző vasár
nap -  mesélt tovább a csalódott vendég, 
Bertold nevezetű - , amikor megegyez
tünk, szóba került, hogy lesz egy kis vé
sés, rombolás. Ugyanakkor arról is biz
tosított a szakember, hogy mindennel, de 
mindennel együtt úgy háromszázezerbe 
beleférünk. S ennyiért a villanyom jobb 
lesz, sőt, faszább, mint valaha. Hát, az
óta kiderült, hogy ama bizonyos kis vésés, 
az gyakorlatilag a közfalak szétverését 
jelenti, a mindennel együtt való elkészülés 
pedig azt, hogy a kivésett lyukak, csator
nák, labirintus-alaprajzok, falra hányt 
terepasztalok úgy maradnak, kivésve. 
Vagy falra hányva, akár a borsó.

-  Ilyen ez, tesó -  dünnyögte Rozsda 
mélázva, a slicce környékét dörzsölve kü
lönös gonddal. -  Ne tudd meg, itt is mit 
műveltek tavaly, mikor fölújíttattam a 
kocsmát!

-  De itt legalább vakoltak maguk után, 
nem?

-  No, hát vakolni éppen vakoltak.
-  Nekem viszont azt találta péntek 

reggel mondani az én mesterem: ügyes 
gyerek vagy te, Berti, majd behúzod. Hát, 
basszus, nem, nem vagyok. Ügyetlen gye
rek vagyok, nem tudom behúzni a kb. tíz 
centi mély vályúkat, amik a falaimon tá
tongnak! Nem én húzok be, engem húz
nak folyton. A csőbe! Fél szombat délelőt- 
töm azzal telt, hogy egy festőt szerezzek. 
Szereztem, s némi extra pénzért tegnap
előtt behúzta, amit be kellett, meg ami
hez hozzáfért. Én eközben a kisszobában 
dekkoltam, ahol mintegy három, uszkve 
négy négyzetcentiméter szabad hely van. 
Több, mint egy hete ott szorongok. Hát 
csoda, ha elmenekültem?

-  Annál is kevésbé, mivel nem kell ne
ked semmiféle fölfordulás ahhoz, hogy 
ide menekülj -  mosolygott Tünci, a vas
kos ajkú, vékony bokájú pultos lány.

Bertold eleresztette a füle mellett a 
megjegyzést, csak a magáét hajtogatta:

-  Úgy indultam neki ennek a rém
álomnak, és csakis azért vágtam bele, 
mert joggal hittem, a múlt hét végére 
kész lesz. így szólt a (kétértelmű, sok
értelmű, mély értelmű) ígéret. Hát, nem 
lett kész...

-  Hol tart? Azért csak halad, nem? -  
kérdezte Rozsda. A hangján érezni lehe
tett, hogy lezárná már a témát.

— Legutóbbi információm szerint a vil
lany ma estére, legkésőbb holnapra el
készül -  válaszolt Bertold -, ha közbe 
nem jön valami. No, de attól még a la
kás olyan, mint bombatalálat után! A fes
tő ugyanis, akit szereztem, csak egy na
pon ért rá, következésképpen amit azóta 
rombolt a szaki, az úgy marad, míg nem 
találok egy újabb hozzáértő javítót. Újabb 
pénzekért, naná!

— Látod, ha ügyesebb lennél... -  jegyez
te meg Tünci, a vaskos ajkú, vékony bo
kájú pultos lány.

— Elmész a fenébe -  kedélyeskedett 
Bertold. -  Nem elég nekem, hogy nem 
csak a falaim lyukasak, de poros is min
denem? Ha elhúz a szaki, takarítha
tok hetekig, törölgethetem a bútoraimat, 
moshatom föl ezerszer a parkettámat! És 
nem csak azt, de mindent. Holott én csak 
hajat szeretek mosni, azt is módjával. De 
már ott tartok, hogy nem csak hajat, de 
tüdőt is kéne mosnom. Ki kéne cibálni a 
tüdőlebenyeket a számon-orromon által, 
kisuvickolni jól a kádban, aztán kiakasz
tani száradni az erkélyre, amin most 
mintegy négy mázsa sitt honol. Az a sitt, 
ami egykor a falamban volt. A lakásom
ban nincs levegő. Csak szálló por. Finom, 
fojtogató por. Azt szívom. Tüdőre, májra, 
vesére, belekre. Élvetegen, olvatagon, bá- 
vatagon...

— Elszívok belőle egy keveset, ha föl
hívsz — búgta Tünci, a vaskos ajkú, vé
kony bokájú pultos lány, s közben ar
ra gondolt, valahányszor Bertold hozzá 
ér ott, mintha áramütés érné, s önkén
telenül elmosolyodott. Mennyire más az, 
mint Rozsda ujjai...!

— Majd megbeszéljük — vonta meg a 
vállát Bertold, ez a jóarcú, úrifiú-külse
jű, ám végtelenül elkeseredett egyén, az
zal fölhajtotta a sörét, fizetett és távo
zott. Rozsda rosszalón ciccegett utána. A 
szeme villámokat szórt, mikor az alkal
mazottjához fordult.

— Nincs dolgod?
Ekkorra Bertold már a lépcsőházban 

járt. Mire betoppant a lakásába, a mester 
elpakolta a szerszámait.

— Kész vagyunk, Berti! -  jelentette.
— Már maga meg még kicsoda?
— Na, ne viccelődjünk! Elkérném még 

azt a kis pénzt, aztán húzok is!
Bertold fizetett, akár a katonatiszt. 

(Az hogyan is teszi?, villant át rajta.) 
Ahogy a villanyszerelő kifordult az ajta
ján, nekifogott összesöpörni a törmeléket. 
Estig söpört, zsákozott, törölgetett, pa
kolt. Mikor már alig látott, fölkattintot- 
ta a villanyt.

Három nap múlva Tünci, a vaskos aj
kú, vékony bokájú pultos lány talált rá. 
Port szívni (és egyéb reményeket táplál
va) érkezett, sikoltozva távozott. A rend
őrség megállapította, hogy a halál oka 
áramütés. Egy ideig kutatták a villany- 
szerelőt, mivel azonban szerződést nem 
kötöttek, számlát nem adott, s Bertold 
senkinek nem említette a nevét, hamar, 
alig pár nappal a temetés után lezárták 
a nyomozást.
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PETHO LORÄND 
nem én vagyok..
nem én vagyok 
egy újabb állat bújt belém 
nem én fekszem a töltésen 

mint hajléktalan 
áldva prodvinalcol istenét

a betonfalak nyirkos arcai mögött 
nem én vagyok

nem én vagyok
láttam mint egy sovány alak
elbolyong
leül
majd szivarra gyújt

nem én vagyok
ha ajtódnál valaki kopog
és beengeded
hát nem én vagyok
nyelved alatt a felvizelt borsalak
a kezdet
és
a vég
a szárnycsapás 
az áradás 
a
tét
nem
én
vagyok
a szárítón a rongy 
a bibliában 
a tetszhalott 
a folt
a szarkacsőrből lógó reggeli 
ha a monostor zúzza homlokod 
nem én vagyok

nem én vagyok a horgonyod

a tejszag amit felböfög 
korgó gyomor & nyomor

nem én vagyok fogad között 
a köldökzsinór

nem én vagyok 
egy újabb állat bújt belém 
nem én fekszem a töltésen 

mint hajléktalan 
áldva prodvinalcol istenét

a részegek
a város alszik 
bőre szétrepedt 
omló ködszakáll 
testére estek

a részegek 
az állomás alatt

szonettek között 
habzó pohárnyakak

mint apró istenek 
a bádogasztalon 
könyökük árnyékát 
légyszaros neon

tördeli majd 
némán elalszanak 
a részegek 
az állomás alatt

Graviton
mert mi vagyunk azok akik 
a csodaszarvast kergetik 
kik munkát keresve hontalan 
álmodják mások álmait 
kiknek homlokuk merev 
kiket az isten nem szeret

kiket az isten elhagyott 
s mint ágról falevelek 
potyognak
és csak a holdkorong 
szemében emberek 
szemedben vadállatok 
kiket a számlák&kölcsönök 
etilbe mártott
kik állnak mint a foggyökér 
ha bántod
szemedben vadállatok 
kiket a metróállomás 
zümmögő' zaja altat 
kik éhesen rontanak 
a pirkadatnak

szemedben vadállatok 
kiket az állam eldobott 
kiket a pap majd nem temett 
mert nem fizettek egyházadót 
vadállatok
kik gyermekük farzsebében laknak
mint kis papírmanók
kik a csillagtalan égre lógatnak
könnycsillagot
szemedben vadállatok

mert mi vagyunk azok akik 
a csodaszarvast kergetik 
kik munkát keresve hontalan 
álmodják mások álmait

átkozom párizsod
átkozom párizsod 
átkozom kolozsvárt 
kronoszt a gonoszt 
a cseresznye utcát

az air france-t 
ha csíkozza a reggelt 
a szerelmeseket 
kik egybekeltek

a retina mögött 
kucorodó álmot 
a szivart a tárcát 
a gégerákot

átkozom párizsod 
a skype-ot ha jelzel 
átkozom kolozsvárt 
mert soha nem ereszt el
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Természetes
mítoszok
Interjú Papp Zakor Ilkával
— Honnan veszed te a történeteidet, Ilka?
-  A való életből, természetesen.
— Mesélj magadról valami érdekeset 

(nem muszáj igaznak lennie)...

-  Nem sokkal azután, hogy megismer
tem a mostani férjemet, megmutattam ne
ki az írásaimat. Azt mondta, a kapcsola
tunknak nincsen semmi értelme.

— Honnan tanultál a legtöbbet (a teljes
ség igénye nélkül)?

-  Inkább leírom azt, hogy milyen köny
vek jelentettek számomra a legtöbbet. 
Persze ezt is a teljesség igénye nélkül.

Gyerekkoromban legtöbbet Gerald Dur- 
rellt és Konrad Lorenzt olvastam (utóbbi
ról egyébként még nem lehetett tudni, én 
legalábbis nem tudtam, hogy elkötelezett 
náci volt). Durrell és Lorenz persze nem 
szépirodalmat írtak, de sikerült egy élet
re meghatározniuk a világhoz való viszo
nyulásmódomat.

A következő, aki nagyon fontos lett, 
Joseph Heller volt. A 22-es csapdája ak
kor került a kezembe, amikor tízéves vol
tam, és emlékszem, a szüleim sokáig di- 
lemmáztak, érteni fogok-e belőle bármit 
is. Nem értettem és ez felbőszített. Két év
vel később újraolvastam, és kezdett vilá
gossá válni előttem, miről szól. Aztán még 
két évvel később megint elővettem. Olyan 
volt, mintha minden alkalommal más 
könyvet olvasnék. Az esetből sokat tanul
tam a saját határaimról, meg az irodalom
ról is.

Hrabal,  ̂Kafka, Llosa, Borges, Grass, 
Rushdie, Capek közhelynek számítanak, 
de mit tegyünk. Itt a helyük.

Az utóbbi időben Danilo Kis, Pavel 
Vilikovsky, Jurij Andruhovics és Georgij 
Vlagyimov voltak nagy hatással rám. Meg 
Michal Viewegh, akinek a prózáját külö
nösebben nem szeretem, viszont nagyon 
érdekesen tud beszélni az irodalomról.

— Mit csinálsz mostanában?
— Helsinkiben élek a férjemmel és két 

patkánnyal. Finnül tanulok, be szeretnék 
iratkozni az egyetemre, biológiára. A pat
kányokat idomítom. Olvasok, ha van időm, 
írok is.

— Milyen nyelveken beszélsz?
— Magyarul, románul, angolul, oroszul, 

lengyelül, csehül, szlovákul és finnül olva
sok. Ezek közül pár nyelvet nagyon gyen

gén beszélek, főleg a szlovákkal vannak 
gondjaim (a szláv nyelvek annyira hason
lítanak egymásra, hogy ez a szövegértés
ben nem akadályoz). Nyelveket mindig 
azért tanultam, hogy olvashassak. Ez egy 
ideig jó ötletnek tűnt, most viszont úgy ér
zem magam, mint Mlaika, az elefánt, aki 
megtanult teherautóul, csak hogy ne le
gyen annyira egyedül.

— Elképzelhető, hogy a mese teremtett 
minket és nem fordítva?

-  Nem. Én legalábbis nem tudom elkép
zelni, mert nálam ez nem így volt. Nálam 
minden az állatok, a természet iránti ér
deklődéssel kezdődött, arról olvastam 
a legszívesebben. Szerencsémre túl fia
tal voltam ahhoz, hogy különbséget tud
jak tenni szépirodalom és egyebek között, 
ezért könnyen jutottam el egyik könyvtől 
a másikig. Nagyon érdekes volt megsejte
ni, mi is az, hogy irodalom. Annyira érde
kes, hosszú ideig ez foglalkoztatott legin
kább. Jóval később elvégeztem a filológiát 
is, és ettől kiéheztem az állattanra. Az el
múlt évben legtöbbet etológiáról, geneti
káról, neurobiológiáról olvastam.

Nem vagyok benne biztos, hogy jó öt
let szétválasztani azt, ami „reál” meg ami 
„humán”. Az eredmény számomra ste
ril, nem feltétlenül működőképes. Nem hi
szem, hogy az ember által kialakított kul
túrát megérthetnénk biológiai ismeretek 
nélkül. Még az olyan magasröptű dolgokat 
sem, mint az irodalom. Az állattanra vo
natkozó alapvető tudás szükséges az önis
merethez.

Azt hiszem egyébként, hogy nem csak én 
gondolom így. Az ember lassan belátja, hogy 
nem elzárt szigeten él. A mítoszokba szép 
lassan visszalopakodik a természet. Bohumil 
Hrabal macskái, Janusz Giowacki teknősbé
kája, Amos Oz majma jó példák erre.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
A résekkel való bánásmód
Véres villámkritika
Papp Zakor Ilka novellái különböző fo

lyóiratokban jelentek meg. E szétszórtság 
ellenére amellett fogok érvelni, hogy olyan 
egységes érzékelésmódról és nyelvhaszná
latról árulkodnak, amihez a kötetbe ren
dezés kevéssel járulhat hozzá. Igaz, erről 
majd csak az első kötet alapján szólhatok 
teljes meggyőződéssel. Gondolom, hama- 
rost.

Más szempontból sem teljesek a meg
győződéseim. Ezért a véres jelző nem is fé
lelemre, hanem inkább fanyalgásra sze
retné felkészíteni az olvasót. Félelemre 
nincs idő, fanyalogni még akad. Azért 
nincs idő rendesen félni, mert a civilizáció 
számos eszközzel szolgál, hogy betömjük a 
réseket, amiken keresztül a félelem belo- 
pódzhat. Az ezekkel való bánásmód csak 
egy rétege a novelláknak, mert például az 
önreflexivitás és a szociális érzékenység 
kérdését együttesen veti fel.

Sok kisprózához egyfajta útmutató le
het a Sakk című. Egy fogorvos házaspár 
a páciensek fogaival játszik egy sakkhoz 
hasonló játékot. A logikus-kombinatori
kus rendszeresség kiegészül azzal az ele

mi érzékekre való hatással, amihez csak 
egy szadista foghúzás hasonlít. A házas
pár tetszés szerint nevezi meg a bábukat, 
csatáik kihangosítva folynak, hogy aztán 
este legyen mit mesélni a gyereknek.

Nem is a jól komponált, váratlan fordu
latok, hanem a plasztikus leírások csigáz- 
tak fel igazán (Pedig volt már úgy, hogy 
egy könyvből leírásokat gyomláltatott ki 
velem a düh.). „A zöld a fű színe, a végte
len, néma rété, a rété, ahol nincsen, aki út
ba igazítana, a rété, amelyről nincs kiút. A 
rété, amely magába temet minden hangot 
és mozdulatot. Ilyen helyeken kell a fűre 
tenyerelni, ha meg akarjuk tudni, milyen 
a tapintása a rettenetnek.” (Aludjjólkák)

Ha a novellák szereplőinek alaposabban 
a körmére nézünk, azt látjuk, hogy van 
köztük: nagyszülő, mániákus könyvgyűjtő, 
kerekesszékes kislány, nem-állatkínzó gye
rek, angyalvadász, „balfaszkodó” kisfiú, 
megerőszakolt cirkuszi artista, a magára- 
hagyottságtól megőrülő anya, hajléktalan 
pár. Papp Zakor Ilka novelláiban az elbe
szélők sokszor olyanok, akikről azt mond
hatni: nem tudják, mit beszélnek. Nem árt 
hozzátenni: azt tudják, hogy kinek. Annak, 
aki nem félt még, csak fanyalog.

Persze, narrációs fogás: gyermeki, ún. 
naív nézőpontból kell írni, hogy az ol
vasó többlettudásában lubickolhasson. 
Mégsincs lubick, csak félés vagy fanyalgás.

A szereplők a rettenetből jönnek, és meg
próbálják azt élhetővé tenni. Vagy halha
tóvá. Ezzel kísérleteznek a mesék, ezzel 
kísérletezik a mágikus realizmus. A kü
lönbség az, hogy a realizmus újabb réseket 
üt. Számol azzal, hogy az angyaloknak, de 
a gonosznak tartott lényeknek is, ideigle
nes tartózkodási engedélyük van. Egyik 
ábrándból ki, másik ábrándba be, mind 
valóság. A fanyalgónak mindegy. Például 
a Nagyapó Kesztyűcskéjében: „nagyapó 
azt mondta, hogy ez a természet muzsi
kája, én pedig nem akartam kiábrádítani, 
úgyhogy inkább nem árultam el neki, mi 
a véleményem a természetről, aminek kö
szönhetően nincsenek ujjaim a kezemen, 
és ami véleményem szerint csak arra vár, 
hogy valahol elpusztuljak, oszlani kezd
jek, ő pedig birtokába vehessen és legjobb 
belátása szerint felélhessen.”

Papp Zakor Ilka szövegei a világ dol
gainak rendes kerékvágását úgy viszik 
színre, hogy felmutatják a réseket, ellehe
tetlenítik a fanyalgást. A könyvektől va
ló függőség is függőség. Azok is félnek, 
akiknek voltak rendes karácsonyaik. A 
megerőszakolt cirkuszi artista és varrónő 
mondja: „Csak én nem szokok meg itt sem
mit. A félelem felülete megtanulhatatlan.” 
(Aludjjólkák)

GONDOS MÁRIA-MAGDOLNA
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A reneszánsz ember szakm ája
„Az időt csak a könnyebb eligazo

dásra találtuk ki, de ha nem fontos, 
mi után mi következik, akkor felesle
ges foglalkozni vele. Márpedig neki a 
tegnap, a ma, a tegnapelőtt, a holnap 
ugyanazt jelenti, önmaga és minden 
más folytonosságát, semmi mást, csak 
ezt az egyet.” -  írja Vathy Zsuzsa 
Ignácról, Cserny József Kossuth-díjas 
formatervezőről (1939-2009) mintá
zott regényhőséről. Szociográfia és 
szépirodalom sajátos összhangjából te
remtődik meg egy olyan fragmentált, 
kronológiát felbontó korrajz, melynek 
fejezeteit (tizennyolc, egymáshoz nem 
szoros ok-okozatiságban kapcsolódó, 
sajátos körképet kibontakoztató feje
zet) az Ignác és az általa képviselt esz
mék tartják össze.

Ignác rendkívüli személyiségként 
és tehetségként jelenik meg: diszlexi
ás autodidakta, formatervező, művész
telepek alapítója, öntörvényű, intuitív, 
foglalkozik történelemmel, filozófiával, 
matematikával, vallással, művészettel. 
O áll az alkotóházakban tartott beszél
getések, baráti összejövetelek közép
pontjában, de hiányában is mindig rá 
terelődik a szó.

Korunk egyfajta polihisztora, aki 
olyan művészet- és tudománytörténe
ti, emblematikussá vált személyisé
gekkel rokonítható, mint a regényben 
többször említett Leonardo da Vinci, 
Michelangelo vagy Born Ignác, a világ 
első nemzetközi tudományos társaságá
nak alapítója. Vízimádatának és az ál
tala tervezett vízi járművek sikerének 
legitimitását görög ősök meglétében fel
tételezi, Odüsszeusz világjáró szenve
délyét véli önmagában felfedezni.

A hajónak — mint egyik legerőtelje
sebb kulturális toposznak — és a hajó
tervezésnek a kapcsolata olyan interp
retációs lehetőség, amelyet a mű ugyan 
nem tesz explicitté, de összehangolható 
a természet, az értékek megőrzésének, 
a menedéknek, alkotásnak, életútnak 
a regényben fellelhető gondolatával.

Ezek a párhuzamok azonban nem 
csupán Ignác rendkívüliségének il
lusztrálását szolgálják; Vathy fino
man munkál ki egy olyan emberideált, 
amely az idő/történelem folytonosságá
ba illeszthető, amelynek értékei, kezde
ményezései nem elszigeteltek, hanem 
folytatható hagyományt teremtenek. 
Ennek a hálózatszerűségnek a konkre- 
tizálódása a regényben az alkotóház és 
a szimpozion, azaz a „közösség, baráti 
kör, a szakma elitjének vitahelye”, a gö
rögök asztali beszélgetéseit, a Mátyás 
udvarában tartott conviviumok hangu
latát és a Bauhaus-mozgalom törekvé
seit idézve.

Ezeknek az alkalmaknak egy-egy 
mozzanatát: egy-egy részbeszélgetést, 
ötletezést, előadástöredéket hallgat

hat ki az olvasó amolyan in médiás res- 
módon, az egyes szám harmadik sze- 
mélyű, inkább távolságtartó elbeszélő 
vagy éppen Ignác spontánul kibontako
zó visszaemlékezései által közvetítve. A 
kisregény szinesztéziás címe ezt a váz
latjelleget, kávézós-beszélgetős han
gulatot és hangnemet ígéri, de -  bár a 
„kávéillat” a költői képek révén mind
végig megmarad -, nem egy könnyen 
átlapozható olvasmány kerül a befoga
dó kezébe.

Amiről ezeken az együttléteken szó 
esik, az a kisregény fő témáit, kérdés- 
felvetéseit adja: a művészet mint kozmi
kus energiaforrás, tervezés-művészet - 
etika viszonya, a véletlen szerepe, 
tudomány és művészet, a rossz szoci
alizmus átalakulása rossz kapitaliz
mussá, súlyos kihívások az ezredfordu
lón, tömegtervezés és tömegtermelés, 
rendszerváltás és besúgók, ökodesign, 
„glokális” (globális-lokális) jelenségek. 
Mindezek összefüggésbe kerülnek az 
idő kérdésével, az alkotó személyével és 
a közösséggel, amellyel együtt és amely 
számára tervezni lehet.

A legtöbb résztéma a felvetés szintjén 
marad, például a regény elején Ignác ol
vasni kezdi (s vele együtt a befogadó is) 
egy régi előadásának írott változatát, 
majd hirtelen abbahagyja, nem ismer
jük meg a folytatást. A beszélgetéstöre
dékek is azt sugallják, hogy ezek a kér
dések nem zárhatók le, nincs végleges, 
megnyugtató megállapodás. Ennek el
lenére definíciószerű kijelentésekkel 
telített a szöveg, s ez sajátos feszültsé
get kelt.

A nagy mondatok Ignáctól származ
nak („... a művészet az emberi lélek sza
kadatlan ünneplése”; „Az ipari forma- 
tervező (...) munkája közösségi te tt”). A 
többi szereplő hűséges tanítványként a 
mű elején csupán felidézi az általa ko
rábban mondottakat („Azt mondta, ez 
olyan szakma, hogy reneszánsz em
bert igényel.”; „Arról is beszéltél, hogy 
az uniformizált világ ellen csak a ter
vezőművész tehet?”), majd fokozato
san önállósul az ő gondolkodásuk is, 
de úgy, hogy az „ignáci eszmék” hatá
sa állandó marad minden alkotó, terve
ző szólamában.

Ezt a minden időkben vágyott ha- 
gyományozódási folyamatot a mű nem 
didaktikusán, hanem mintegy észre
vétlenül jeleníti meg a szereplők be- 
széltetése (olykor könnyed, tréfás cse
vegések, legtöbbször azonban súlyos, 
gondokkal terhelt párbeszédek) révén, 
s ezzel egyidejűleg megrajzol egy ideá
lis szakmai közösséget is, melyben nem 
feltétlenül a hierarchia határozza meg 
az új ötletek terjedésének irányát (el
ismerik például, hogy az amatőröknek 
ugyanúgy lehetnek zseniális gondola
taik, mint a szakembereknek).

«fia*lathatatlan . . .
sgBBwg critical 
M g  rovata^

É lrtis

v a t h y  Z S U Z S A

um «»

Úgy tűnik, hogy a regény egyfajta 
köztességet vagy határátlépést tart 
az egyén, a kultúra, a fejlődés létálla
potának, s ez megnyilvánul mind te
matikus szinten (a részterületek ösz- 
szehangolásának igénye, művészet és 
technika „összeházasítása” a forma- 
tervezésben), mind a különféle diskur
zusok egymásmellettiségében: rövid 
lírai hangvételű leírások és szakmai 
szövegek, epikus töredékek, egy nap
lószerű fejezet, Kosztolányi- és Szabó 
Lőrinc-versrészletek, baráti csipkelő
dések integrálódnak egy leltárszerű 
fiktív életrajzba (a regény első fejezete 
azzal indul, hogy Ignác addigi munká
inak leltározását szeretné elkezdeni).

Az életrajz azonban nem követ kro
nológiai sorrendet, és nem a teljesség 
igényével, tényékhez és eseményekhez 
ragaszkodva íródik, hanem impresz- 
szionista művészekre emlékeztetőn, a 
személytelenség illúzióját megtartva 
választ ki egy-egy helyzetet, beszél
getést. Ezért tud túllépni a személyes 
szférán, tudja akarva-akaratlanul át
hagyományozni egy szakmai közösség 
innovatív és ösztönző eszméit.

A szakbarbárság, széttagoltság, túl
zott specializáció, részigazságok kora
beli és mai világából egy újféle össz
hang megragadásának igénye emeli ki 
a „telhetetlen” polihisztort.

V athy Zsuzsa: K ávéra jzok . H e li
kon  K iadó, B u d apest, 2013.
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A fra n c ia  csip k e
Hirtelen ment végbe az életében a vál

tozás, fizice nem öregedett meg, hanem 
levált a világról, a szív üressége állt be 
nála. A nó' nem mutogatta nó'i báját, dísz
telen volt. Van az úgy, hogy a halál több
ször elmegy mellettünk, nem üt le, csak 
úgy megérint. Állatias közönyt hoztak 
rá az évek, még nem volt öreg, de lelkileg 
megroggyant. Ez az újfajta élete akkor 
kezdődött, amikor az emlékeit meghá
mozta, a múltja beköltözött a tárgyak
ba, s attól azoknak szaga lett. Mintha 
élet előtti életet élt volna. Az is eszébe ju
tott, hogy az anyja nem kívánta őt, nem 
akarta megszülni, de a bába és az orvos 
elodázta a beavatkozást. S a nő embrió
ként szépen növekedett az anyja hasá
ban. Világos, hogy az anyja őt sose sze
rette, már magzat korában is viszolygott 
tőle, s ő ettől függetlenül szépen fejlő
dött. Aztán betoppantak hozzá az apja 
húgai, akiknek mind szerepük volt a so
ha be nem következett abortuszban. Ezek 
a nők kiadták az anyját, akit sose szeret
tek, s ezt végleg megjegyezte magának.

A krízisben lévő nő szobahőmérsék
leten éldegélt, melegben, mértékletesen 
evett, csukott szemmel ülve a fotelban, 
zenét hallgatott, s a zene nem álmosítot- 
ta el, nem nyugtatta meg, sőt, felizgatta, 
éberré tette. Kijárt a Botanikus Kertbe, 
a melegházba, ahol pöttömnyi cserepek
ben kis kaktuszok voltak kiállítva. A ja
pánok bonzanjára gondolt, amit napon
ta kell nyesegetni, ne nőjön, csak éppen 
fennmaradjon. Itt ismerkedett meg a fér
fival, aki nem volt se csúnya, se szép, de 
volt kedély benne, ami szinte a miszti
kumot érintette. Azon a napon, amikor 
megismerkedtek, az asszony arra gon
dolt, hogy az Isten valahol figyelmez rá. 
A férfi meghívta egy kávéra. A növények
ről beszélgettek, hogy ők, ketten otthon 
nem tartanak növényeket, de elmen
nek gyönyörködni bennük. Mert az élet
ben vannak szerencsés találkozások, szé
pek is, mármint akkor, ha te ezt idejében 
észreveszed. És akkor ettől kezdve gyak
ran kapott halálhíreket, viszonylag fiatal 
nők és férfiak hirtelen fáradtak bele az 
életbe. Ami megesett vele, az füstös sza
gú volt, pórias, mintha mindig ősz lenne, 
s feltette magának a kérdést: vajon, köze
leg a vég? Az ismeretlen férfi telefonálga
tott neki, s a nő felmérte, hogy egy másik 
ember ráhatásától leszünk olyanok, ami
lyenek vagyunk. A fájdalom a hétköznap
okban csak úgy széttöredezik, nem tudod, 
hogy hol kezdődik és hol ér véget, egyet 
tudsz; ezt teneked túl kell élned. József 
Attila írta Kosztolányiról: testvérünk vol
tál és lettél atyánk, Esterházy: és lettél 
bátyánk, Weöres Sándornak pedig úgy 
tűnt föl, hogy a nagybátyja volt. Olvastak 
verseket, újra és újra visszatértek ked
venc költőjükhöz. Kis kételyek szösze tör
te el a nagy gondolatokat. Mióta Rilke be
költöztette a poézisba a filozófiát, azóta 
a versek lehetőség-filozófiák lettek. A nő, 
hogy helyet adott maga mellett a férfinak, 
aki építész volt, s az ő világa megváltot
ta, hogy továbbra is szobahőmérsékleten

romladozzon, a belső szervei elfelejtet
tek leállni, így hát tovább fungált. Aztán 
egy vasárnap a férfi lehántotta a nőről a 
ruhát, a fehérneműt, s amikor beléje ha
jolt, azt ismételgette: ne féljen, ne féljen, 
s amikor a forró sperma elöntötte a nő 
vagináját, erős orgazmusa támadt. Soha 
életében nem érzett ilyesmit. Azt kér
dezte a férfitől: ez meg mi volt...? A férfi 
megnyugtatta, hogy bízza csak rá magát. 
A nő már tudta, hogy mitől jó a szeret
kezés. Almatlaság kínozta, éjszaka csak 
járkált a sötétben, és újraélte a magömlés 
pillanatát, óriási, sárga szemek meredtek 
rá a sötétben. Ezt viszont sose mondta el 
a férfinak. Mindig a férfi volt a kezdemé
nyező, szavak nélkül ő látott hozzá a vet- 
kőztetéshez, s miután belehatolt, az is
mételgette: ne féljen, ne féljen, bízza csak 
rám magát.... A tegezésig nem jutottak 
el, ez valahogy nem illett az ő korukhoz. 
Egyik szeretkezésük után a férfi az any
járól kezdett el mesélni, kinyitott egy kis 
kaput maga felé, Köröskisjenő felé, ahol 
az udvarház állt. „Az olyan szép, hogy 
még a gondolat is lecsúszik róla”, ahogyan 
Goethe írta... Később, a férfi meghívta a 
nőt Köröskisjenőre, még azt is hozzá fűz
te, hogy eddig soha senkit nem mutatott 
be az anyjának. A férfi azt mondta, hogy

Aradon, az állomáson fogja várni őt.
Mindebből a nő felfogta, hogy a férfi

nak komoly szándékai vannak vele. A né
met irodalomban a szeretetet és a szerel
met egyetlen szó jelöli: Liebe... Amit a nő 
érez a hatvan felé járó férfi iránt, ilyen 
nemtelen érzelem, rövid és kurta szeret
kezéseik nem bogozták eggyé őket, a nem 
létező szerelemből szeretet fakadt.

Egyik nap, amikor a nő hazatért a 
munkából, a postafiókjában lezárt borí
tékot talált, a borítékban egy intercitire 
szóló, első osztályú jegy volt, és ötszáz 
lej. Se látogatás, se telefon, se semmi. 
Némaság. A nő lelkére furcsa nyugalom 
szállt. A nő lökött magán egyet, kilök
te magát a XXI. századból, vissza a XX.- 
ba, amikor egészen kislány volt, s az ut
cán keményített főkötőjű apácákat látott, 
a nagyon öreg nő, akire a kupéban talált, 
szintén apáca volt. Sötétszürke ruha, pici, 
centinyi fehér gallér, s a fején ugyanolyan 
anyagból főkötő, szintén fehér pánttal. 
Teréz anya óta már világiasodott az apá

carendek egyenruhája. A nő dicsértessék- 
kel köszönt, s az apáca azt felelte: mind
örökké. A fülkében minden napos volt és 
misztikus. Egy ideig még várniuk kellett, 
amíg a régiesen kiejtett szavak az öreg 
apáca és a nő között a helyükre kerül
nek. Az hamar kiderült, hogy az apáca is 
Aradra utazik. Az apáca nagyon vékony 
tűvel, nagyon vékony fonalból csipkét hor
golt, a terítő súlyos, nagy és tömött volt. 
A nő megkérdezte, hogy ez miféle kézi
munka, mert ő még soha nem látott ilyes
mit. Az apáca azt mondta, hogy ez bizony 
francia csipke, amikor kislányként beke
rült a Notre Dame de Sion zárdába, oda 
Franciaországból jöttek fiatal apácák, 
volt egy Matild nevű francia tanárnő, aki 
a normandiai Bayeuből jött, tőle tanult 
meg csipkét horgolni. Ezt a várost Matild 
királynő építette, s az ottani nők gobe
lint varrtak, csipkét horgoltak. A máso
dik világháború végén itt szálltak part
ra az amerikaiak, s a plébános biciklivel 
elébük ment, arra kérte őket, hogy kerül
jék meg a várost, nehogy a templomnak 
s a régi házaknak bántódása essék. Az 
amerikai nagyvezérkar ráállt. Nos, ebből 
a városból jöttek az apácák Aradra és ne
kifogtak csipkét horgolni.

A nő hallgatta az öreg apácát, úgy is, 
mint hírvivőt.

Az öreg, most 
már lezseren öl
tözött apáca fel
mondta a híres 
zárdát, a Notre 
Dame de Siont, 
ahol őt még ke
ményített főkö
tőbe öltöztet
ték be. Nehéz 
viselet volt, sú
lyos és meleg. 
A zárdában na
pokon át fran
cia szöveg folyt, 
még énekelni 
is kellett a ta
nárnőnek, való
di, francia mód
ra, mert ahogy 
a beszédben a 
szózáró e betűt 

nem szabad kiejteni, az énekben viszont 
ezek az e betűk hosszan, szinte jajgatva 
előtörnek. Evangélina nővér őt kicitálta 
a tábla elé, ott függött Párizs térképe, a 
tanárnő pálcával rábökött egy pontra, s 
ő onnan el kellett jusson a Szajna-partra, 
a Notre Dame katedrálishoz. Francia af- 
fektáltság, hogy a híres írók nevét franci
ásan ejtik ki, Goethe egyszerűen Göt, és 
így tovább. Az apáca panaszkodott, hogy 
az esti imához, botra támaszkodva képes 
letérdepelni az ágya elé. Szerinte az ima 
csak így ima.

Az apáca végzett a horgolással s a nő 
odabátortalankodott hozzá: adná el neki 
ezt a csipkét. Az apáca azt felelte, boldo
gan, mert nevetségesen kicsi a nyugdíja. 
Az állam nem herdál pénzt egyházi sze
mélyekre. A nő fogta a borítékot az ötszáz 
lejjel, és átnyújtotta az apácának. Az apá
ca volt olyan szegény, hogy sebtében meg
számlálja a pénzt, kijelentette, hogy még

» > > >  folytatása 16. oldalon
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soha nem volt horgolásért ilyen jól megfi
zetve. S a nőben rögtön beért a gondolat, 
hogy ezt a csipkét fogja a férfi anyjának 
ajándékba adni. Direkt neki horgolta. 
Az öreg nők meghatódnak az ilyesmik
től. „Nekem a kérés nagy szégyen / adjon 
úgyis / ha nem kérem” (Nagy László).

Az aradi állomás impozáns, vajsár
ga épület, az amerikaiak a második vi
lágháborúban alaposan megbombázták 
a környéket, de az állomást nem talál
ták el, még az inasiskolát is letarolták, de 
az állomás épen maradt. A nő, ahogyan 
megállt az állomás kijárati lépcsőjén rög
tön meglátta a férfit, közel két méter ma
gas, enyhén hullámos, búzaszőke hajszín, 
fehéres kékbe játszó, finom ing. A férfi ki
rítt a tömegből. Felemelte a karját és in
tegetett neki. A férfi rögtön észrevette és 
sietett feléje. Semmi bizalmaskodás, a 
férfi beérte ceremóniás kézcsókkal.

A férfi autója ott volt a parkolóban, s a 
nő nehezen mászta meg a küszöböt. A ko
csi „újszagú” volt, s a nő azt mondta:

-  Ezt az autót én nem láttam eddig...
A férfi elfészkelte magát a volán mö

gött.
-  Hogyan láthatta volna, hiszen teg

nap vettem itt, Aradon, valódi Honda.
A nő nagyot szusszant.
-  És mennyit kóstál egy ilyen 

Honda...?
-  Nem túl sokat, 37.000 euróba ke

rült. ..
Amíg a férfi indított, a nő felsóhajtott:
-  Jézus, Mária...
Ezt az elcsodálkozást a férfi direkt 

nem vette észre, de az is meglehet, hogy 
számára ez az összeg nem volt sok.

A nő arra gondolt, hogy a vonatban egy 
ideig várnia kellett, amíg az apáca régie
sen kiejtett szavai a helyükre kerülnek. 
Valamikor a nő rokonai is így értekeztek 
egymással. És a nő itt, az aradi állomáson 
döbbent rá, hogy ő, mielőtt megismerte 
ezt a snájdig férfit, holmi állatias közöny
ben élt, tengődött. Már a saját életkora se 
izgatta. És akkor jött a sors váratlan be
avatkozása ennek az építész-művésznek 
a személyében.

A férfi azt mondta, mielőtt Körös- 
kisjenőre érnének, bemutatja a nőnek 
a magyar pusztát. A nő vihorászott: hol 
van innen a magyar puszta! Az építész 
azt válaszolta: itt, a talpunk alatt, enge- 
met Trianon nem érdekel, a nagy magyar 
puszta Aradnál kezdődik. A pusztaságot 
az égről lehet felismerni, sehol olyan nap
felkelte és naplemente nincs, mint a ma
gyar pusztán, és sehol nincs közel hozzád 
az ég, mint a pusztán. És egy dologra fi
gyeljen ez a nő, aki már bent van a kor
ban: sehol úgy nem zenél a szél, mint a 
magyar pusztán. Egyedül kell megindul
nod és menned előre, előre, s akkor a fü
ledbe belemuzsikál a szél, a pusztai szél. 
Ezt aztán nem felejted el életed végé
ig, csak annyi szükséges hozzá, hogy ön
testedben egyedül legyél. A nő kiürese
dett énjébe a férfi beköltöztette a magyar 
pusztát.

Köröskisjenő nem volt metropolisz, 
nem volt még csak kisváros se, híres 
volt fácánosáról, ugyanis ide jöttek fá
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cánt lőni a gazdagok, a pártaktivisták és 
az államférfiak. Egyszer ott voltam te
repen a hatvanas években és éjnek évad
ján Hruscsov és kísérete ide érkezett 
meg, fácánt lőni. A szovjet államfőnek 
a fácán meg a ponty volt a kedvenc éte
le. Reggel ott voltak a verandán sorjáz
va a lelőtt madarak. A nő kacatolódott, s 
ezt elmondta az építésznek, aki azt vála
szolta, hogy soha életében nem vadászott, 
nem volt lelki ereje állatok életét kiolta
ni. S ez a titokzatos akaratátvitel átszállt 
a nőre is. A férfi váratlanul kijelentette, 
hogy mindjárt otthon vagyunk, s a nő eb
ből felfogta, hogy a bárhová menés ideje 
lezárult. Arra gondolt, addig morzsolom 
le rólad a múltad felhámjait, amíg elérek 
hozzád. A várakozása a férfi szülőházá
nak a megpillantására felért holmi titok
zatos akaratátvitellel. Az a rövidke idő a 
szülőházig kiterjedéstelen semmi volt. A 
lappangó szövegek elcsitultak, a férfi át
hajtott a Körös-hídon, masszív híd volt és 
jobboldalra kanyarodott, ahol egy mélye- 
déses gübbenő állt. Ez volt a nő számá
ra a személyesség és a személytelenség 
dilemmája, egyenlő az önlefokozással, 
mert a szülőház nem akármilyen épü
let volt, hanem kicifrított, vidéki udvar
ház, emelettel. A teraszon egy nagyon so
vány és nagyon magas nő állt, nyilván a 
férfi édesanyja. A férfi felkapta a nő kis- 
bőröndjét, belekarolt, és szinte ölben vitte 
felfelé a lépcsőkön, az öreg nő felé.

— Isten hozta, drágám...
Ezzel túljutottak a bemutatkozáson.
Amíg leültek az ebédlőben, a nő arra 

gondolt, ezt a jelenséget aztán nem lehet 
keresztnevén hívni, arra szánta rá ma
gát, hogy legjobb lesz, ha ónagyságának 
titulálja, s ezt rögtön ki is fejtette az idős 
nőnek. Az öreg hölgy azt mondta, hogy ő 
viszont Magduskának fogja a nőt szólí
tani. Az érzelmek idomtalansága, ez volt 
jellemző, amit a nő ezen a napon a fér
fi iránt érzett. A Liebe nem a papok pré
dikálta szeretet volt, hanem az anyáké, 
ahogyan ez az öreg hölgy szerette Ernő 
névre keresztelt fiát.

A nő kikattintotta a táskája zárját és 
elővette a francia csipkét, elmondta, hogy 
ezt hónapokon át, éjszakéként ő horgolta 
Ernő édesanyjának.

Az öreg hölgy a francia csipke lát
tán egészen halkan felsírt, valamikor, 
az aradi Norte Dame de Sionban a fran
cia honból ide telepített apácák horgol
tak ilyesmit, vékony szálból, egyes tűvel. 
Ha a csipke kész volt, jó pénzért elad
ták. Onagysága a barátnői születés- és 
névnapjára vásárolt ilyesmit, addig, ad
dig adogatta el, amíg neki egyetlen darab 
sem maradt. S lám, ez a Magduska nevű 
idegen nő neki most horgolt egy francia 
csipkét. Ez volt a nagy ajándék.

Csillagok gyúltak ki az ósdi szobá
ban, a nagyasszony e csipke láttán szí
ve mélyéig megrendült, s ez nyolcvanon 
túl már ritkán fordul elő az emberekkel. 
A nagyasszony magyarul beszélt, de más 
hanghordozásban, mint ahogyan manap
ság szokás. Ebben a korban az embernek 
a napi hollétén felül vannak magángon
dolatai. Nem szégyellte, hogy lelkesedjék, 
kikeljen magából, megfeszüljön. Ezt a sű
rű francia csipkét rengeteg idő és gyötre

lem meghorgolni, ahogyan kerekedik a 
csipke, úgy nő a súlya, úgy húzza le a ke
zedet, ami csuklóban már sajog.

A nő, ahogyan hallgatta az anya és a 
fia párbeszédét, felmérte, hogy akinek 
még él az anyja, az mindvégig gyerek 
marad egy kicsit, nem ismeri a magányt, 
az árvaságot. Ha a férfi meghívta magá
hoz, az udvarházba, az anyjához, ez azt 
jelenti, hogy kettőjük számára van jövő. 
Goethe tragédiában, a Fausztban a köl
tő felteszi a kérdést: „Kicsoda vagy te
hát?” A válasz: „Az erő része, mely örökké 
rosszra tör és örökké jót mível...” (Jékely 
Zoltán fordítása) Könnyed fölény kell, 
hogy ezt így ki tudd mondani.

A nő sorsa itt, az udvarházban irányt 
változtatott, pompás lett. A falakon 
blondell rámákban portrék függtek, ez 
különös volt, mert aki portrét ül, az az 
arcát mutogatja, azon meg a szemével 
együtt rajta van az egész lénye. Ott ül
tek hármasban az udvarház ebédlőjében, 
a nagyasszony ölében a francia csipke s 
akkor a fiatalabb nő egyetlen segítő moz
dulattal a nagyasszonyt visszaemelte az 
életbe, időt adott neki. Amikor később, 
az esti búcsúnál az anya magához húz
ta a fia fejét, azt suttogta neki: „Na vég
re megtaláltad az igazit...” A férfi ezen 
az éjszakán arra gondolt, vajon a nő mi
kor horgolhatta ezt a gyönyörű csipkét, 
mert sose látott se tűt, se cérnát nála. A 
nagyasszony közös ágyat vetett nekik, s 
a férfi, mielőtt lefeküdt, megcsókolta a 
nő kezét. A nő a nagyasszony ebédlőjé
ben felfogta: igenis életben fog maradni, s 
ha a férfi anyja meghal, ő úgy fog itt élni, 
mint a saját házában, itt aztán semmit 
sem kell változtatnia. Amíg a férfit nem 
ismerte meg, nem élt, hanem takarékon 
égett. Fungált, de nem élvezte az életet.

A következő napok ónagysága megfi
gyelésével, tanulmányozásával teltek. A 
nő, miután belépett a régi udvarházba, 
idegen család szaga csapta meg. A na
gyon öreg arc felett sima, fénylő homlok, 
mögötte egy emberi élet titkai, az egész 
kacifántos történelem.

A nagyasszonyról lerítt a test pusztu
lása, az arc halhatatlanná lett, bőre sár
ga, redős, mintha papírral lenne bevonva. 
S ez az öreg arc megérezte a másik nő, 
a vendég korát, ettől aztán már nem kell 
féltenie az egyetlen fiát.

Egy ilyen hely, mint ez az udvarház, a 
Nagy Gyógyító. A nagyasszony félig le
hunyt szemmel vizslatta a másik nőt, ki 
képes rá, hogy francia csipkét horgoljon: 
nesze, vedd, vidd a fiamat, legyen a tiéd.

Az Ernő nevű férfi kapott Aradon egy 
jó állást, egyik reggel elment a nővel a 
városházára, és összeiratkoztak. Az ara
di cég valutában fizetett, a nőnek nem 
kellett többé dolgoznia.

Ónagyságánál hetente kétszer bridzs- 
partit rendeztek. A francia csipke leke
rült az asztal közepéről, az öreg hölgy 
odapottyantotta a menye ölébe. Egy szép 
napon a nő gondolt egy nagyot, vett egy 
egyes horgolótűt és három gombolyag 
makramészálat. S amíg folyt a kártya
parti, a nő tanulmányozta az apáca hor
golta csipkét, és elkezdett horgolni. De ez 
már egy másik élet kezdete volt.
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SZŐCS ISTVÁN

„Az út előre csak visszafelé vezet”
Kátay Mihály: Etruszk sugallatok I.
Kátay könyve1 majdnem hogy enciklo

pédia-regény. Néhány lehetséges címszó, 
például: — Az olasz reneszánsz művésze
te Róma latin korszaka eló'tti idejében és 
kultúrájában gyökerezik. -  A táj kitöröl
hetetlenül magához alakítja az ember ar
cát, a nép arculatát és művelődését (Föld 
és lélek; Jung). — Az emberi lélek több 
emeletes, ahogy Egyiptom tanította. -  Az 
emeleteknek külön léte is meg-megszó- 
lalhat. -  Az emberi lélek „árnyék-héjak
ból” áll össze; árnyékból szőtt lélek, mint 
a hagyma, legbelül az van, ami rajta kí
vül. — Amint Szindbád kisvárosainak to
ronyórái olyan időt mutatnak, amely ta
lán soha sincs, Kátay olyan időben járkál, 
amely talán sohse múlik.

Kerényi Károly szerint minden szűz
ben lakik egy istenség, aki visszaköltözik 
a magasba, mikor a lány asszonnyá válik 
(Koré). Kátay szerint a lélek isteni része, 
a Fénylélek mindenkinek megadatik az 
elején; ha becsülni tudjuk, velünk marad 
a végső pillanatig. És keletkezéskor akár 
közösen használt lelke is lehetett egy fér
finak és egy lánynak? A szerelemben er
re szeretnének emlékezni?

Kátay szerint a legújabb kori művész- 
képzés, sőt művészet hibája, hogy a mo
dellről, sőt egyáltalán a valóságról képet, 
azaz kitalált látványt festet, elhárítja a 
részletek visszaadását, holott az a mon
dás, hogy az ördög a részletekben lakik, 
talán még érvényesebb fordítva: az isten
ség is a részletekben lakik! Minden em
ber egy álruhás isten, s ezt kellene meg
tartani, vagy felébreszteni?

Nem lehet e meglátásokat sima prózá
ra fordítani. Úgy is meghatározhatnánk, 
hogy Kátay egy „kollektív énregényt” írt. 
Ám ez a kollektív én, mondhatnám úgy, 
csoportos én nem azonos Jung kollektív 
tudatalattijának kivetülésével. A régi 
költőket ez gyakran foglalkoztatta. József 
Attilát kis erőltetéssel talán még kapcso
latba is lehetne hozni Jung ideájával, „az 
ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám 
s anyámmá válók ... az ős sejtig vagyok 
minden ős...” s a konklúzió: „lelkes eggyé 
így szaporodom”. S közeledtünk az alap
vető gondolathoz: „a kettő csodája az egy
ben”, s „az egy csodája a kettőben” — ám 
Szabó Lőrinc már könnyedén félrehárítja 
az Egy és a Több ellentétét, a játszó gyer
mek fantáziájának zsenialitásával:

A
En, egymagám: nép, 
király és ló...
A múlt század hatvanas éveinek a kö

zepén, amikor a harmincéves művész ta
nulmányútra Olaszországba érkezik, s vé
gigszáguld Itálián, Velencétől Szicíliáig, 
egyre erősebben, egyre izgatottabban ér
zi, hogy neki az ismerős táj, ország, haza, 
hogy valaha járnia kellett itt!

„Nekem útam van, nem művészetem”, 
írja könyve elején. „Az út nem fejlődik, 
nem növekszik, csak van, él és éltet”. De

mi jelöli ki az út irányát? Ami „a föld erő
vonalán halad, észak és dél között”... „A 
vadlibák útján járok magam is, — ki tud
ja mióta és meddig?... Az én szent mada
raim délről jöttek és dél felé szálltak visz- 
sza... Belső parancs kényszerített, rájuk 
kell figyelnem. A föld és az ég őstörvényei 
kényszerítették őket, de onnan áradt fe
lém is a hívás. A vadlibák, »lillik« kiáltá-

... „akkor azok az em berek m ég tudták, hogy a ter
m észet lelkeit hordozó lények valójában az ó' eló'de- 
ik, egy m ég régebbi em beriség.” (R észlet az E truszk  
sugallatok  II. kötetéből.)

saira emlékcsiráim szárba szökkentek”... 
„Földi vándortársaik, az észak és dél kö
zött oda-vissza bolyongó lények testetlen 
árnyai is hozzám kapcsolódtak időnként 
gondolat-áramkörükkel”... „a szétrombolt 
életkör visszaépítésének titáni akaratával 
átitatott, megszállott individuumok nem 
adják fel céljaikat”... „Nimfám a PÁRKÁK 
kezeire bízott, akik sorsfonalaimra fűzték 
vágyaimat”... „Ő, VILÁGOM VILÁGA, 
. . . a  kútból felemelkedő ŐSERŐ magával 
visz szentélyébe — délre — mint mindazo
kat, akik nekem a sugallatokat küldték. 
Ó, RHEIA anya, az Ős Boldogasszony né
pe. Ók Tür-asszénisz, az Etruszk asszony 
fiai és leányai”...

Ám még hosszú az út hozzájuk Kátay 
térképén, még végigszáguld Itália föld
jén és művészetén, s ahol bírjuk, lépést 
kell tartanunk vele. És végigküszködi 
Szkülla és Kharübdisz örvényes barlang
jaiban a Nimfa szerelmét, amiben magá
ra hagyjuk...

Mindjárt az útirajz elején azonban egy 
olyan állomás helyszínét mutatja be, ma
ga is nagy elámulással, sőt megdöbbe
néssel, ami nemcsak művészettörténeti- 
leg izgalmas, hanem művészeten kívüli 
gondolatáramlást indít meg! Velence ha

tárában egy Torcello nevű, alig lakott ta
nyabokorban van egy hatalmas és magá
nyos, az elhagyatottság, a mellőzés, az 
elkendőzés szembeötlő jeleit viselő külö
nös székesegyház. Egy valaha itt viruló, 
harmincezres város temploma volt, de la
kosai nyilván beköltöztek az idők folya
mán Velencébe, vagy máshova széledtek 
el, s ezért itt évente csak egyetlenegyszer 
miséznek, Nagyboldogasszony napján, 
olyankor meg is telik hívekkel. Érdekes, 
hogy noha az idők folyamán többször át
alakították, módosították a díszítménye
it, láthatólag egyház-ideológiai szempon
tokat követve, régi, gótikus, sőt román 
kori vagy talán még azelőtti stílusjegyek 
ütköznek ki az épület eltussolt eredeti 
szerkezetéből -  de nem bontották le. Nem 
merték?

(Erdély-szerte ismert jelenség, lásd „el
némult harangok”: egy magyar templom 
évekig elhagyatott, az oltár mögött ott lóg 
még a poros reverenda, az oltáron a mise
könyv be sincs csukva, a padláson százá
val denevérek, de sokáig senki sem nyúl a 
templomhoz, mert úgy tudják: Átok alatt 
van! ... aztán, aztán, lassanként...)

Az olasz nyelvű ismertetőben a szer
ző rábukkan, hogy valaha e templom ma
gyar (ungherese) birtokban volt. És a csat
tanó: a templom előtt egy kőtrónus, rajta 
a trón gazdájának neve olaszul, „Trono 
di Attila”. Attila trónja. A magyar nyelvű 
útikönyv szerint a mélyen vallásos olasz 
nép egy püspöki trónust nevezett ki Attila 
trónjának. Csakhogy „Ismerős a min
den nemzettudatot gyanús megnyilvánu
lásként támadó Kárpát-földi, idegenség- 
imádó tudományosság krónikus Attila 
iszonya. Csodálatos, hogy egyáltalán elis
merik élő történelmi személynek”.

E ponton azonban meg kell toldanom 
Kátay méltatlankodását, olyasmivel, 
amitől az említett „tudományosság” nem
csak hányingert kap, hanem, beidegzett 
szokása szerint rendőrért telefonál!2

Attilának olasz földön különösen rossz 
híre lehetett, többek között a királynak 
Leo pápával való zavarosan előadott ta
lálkozása is erre vall, akkor hogyan ta rt
hatta tiszteletben a nép egy ilyen gonosz 
ellenségnek beállított személy emlékeze
tét?

Magyarázatért megint az elcsépelt 
Thomas Mann-idézethez kell fordulnunk: 
„Mélységes mély a múltnak kútja”. És 
előfordul, hogy e kútban egy ismert mi
tikus személyiség alatt, mélyen-mélyen, 
egy másik ugyanolyan nevű személyiség 
rejlik. Ábrahám alatt egy sokkal régebbi, 
másik Ábrahám. Elképzelhető, hogy léte
zett egy sokkal régebbi Attila is?

(Folytatása következő számunkban)

Jegyzetek

’K átay M ihály György M unkácsy-díjas fes
tő, szobrász, iparm űvész (tűzzománc), te rm é
szetfilozófus. (Karcag, 1935) Etruszk sugalla
tok I. Dél kapuja é.n. (2014)

2A sajnos oly korán elhunyt történész, 
Szűcs Jenő is szóvá tette egy tanulmányban 
(Valóság): „vitafeleimet a hatóság elhallgat
tatta”.
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Rivaldafény a színfalak mögött %i9{tm {m o g % á 9 r
M ozdulatlan kam erával felvett, kom

m entár nélküli hosszú beállítások m u
ta tják  több m int két órában a kije
vi tün te tések  néhány eseményét tavaly 
novembertó'l idén márciusig. H iába lá
tu n k  azonban rengeteg apró részletet a 
M ajdan té r  m indennapjairól, az in fra
s tru k tú ra  m űködtetéséről vagy éppen a 
harcokról, valahogy m intha mégis végig 
homályban m aradnánk. Az utóbbi évek
ben itthon is bem utatott és cannes-i ver
senyprogram ban szerepelt filmjei révén 
inkább játékfilm esként ism ert Szergej 
Loznyica valójában a kétezres évek ele
jétől különleges, hallgatag, visszafogott 
megfigyelésről tanúbizonyságot tevő do
kum entum film jei á lta l kerü lt be a szak
m ai köztudatba. A Majdan címet viselő 
legújabb dokujában Kijevben élő fehér
oroszként egyértelm űen a tün te tők  ol
daláról m utatja  az eseményeket — illetve 
leginkább azoknak a hátoldalát. Ugyanis 
szinte soha nem azt látjuk, am it egy ren
des híradófelvétel m utatna: hiába halljuk 
a háttérben  a nagy szónoklatokat, közben 
a teaosztást vagy az ide-oda igyekvő em
berek ődöngését látjuk; h iába zajlanak 
ak á r tűzpárbajjal fűszerezett harcok, mi 
a téren  meglehetősen kaotikus rendben 
keresztülhaladó csoportokat nézegethet
jük. És ha  véletlenül a színpad felé fordul 
a kam era, akkor ott leginkább olyan fűz
fapoétákat látunk , ak ik  borzalm asan le
butíto tt hazafias versekben éltetik  a tü n 
tetőket. A nagyon tudatosan  kiválasztott 
beállítások révén folyam atosan az az ér
zésünk, m intha nem tu d n án k  oda nézni, 
ahova kellene, és a kom m entárok híján 
egyszerűen nem értjük, mi tö rtén ik  a sze
m ünk előtt. A Majdan különleges ha tása  
abból fakad, hogy Loznyica kam erája ré 
vén m intha a lényeget nem látnánk: nem 
látjuk á t az eseményeket, nem ism erjük 
meg a mozgatórugókat és nem fogjuk fel 
az egym ással szemben álló álláspontok 
és a megoldási lehetőségek közti lényegi 
különbségeket, nem világos, hogy honnan 
szárm azik az a mégis jelentős anyagi erő, 
am i az egész gépezetet m űködteti.

Tekin thetjük  ezt persze felületesség
nek, hiszen a rendező nem végzett ok
nyomozó, tájékoztató m unkát. Csakhogy 
Loznyica nem újságíró, hanem  kreatív  
dokum entum film es, ak i a form ai válasz
tások  révén pont az t a tájékozatlanságot 
segít újraélni, am i valószínűleg a tü n te 
tők  körében is uralkodott. Külön é r té 
kelendő, hogy b á r teljesen egyértelm ű 
Loznyica tü n te tő k  m elletti elkötelezett
sége, nem lehet nem  észrevenni az egé
szet finom an belengő iróniát. A kam erát 
kiszúró gitáros a lak  önjelölt h im nusz
éneklése a perform anszba spontánul be
csatlakozó a rra  járókkal igazi abszurd 
színházba illő p illanat. Az egyetlen 
gond, hogy ez nem színház — illetve ha 
az, akkor különösen aljas és gonosz ren 
dezők írják  a szövegkönyvet.

Az idei cannes-i fesztivál nagy film je
irő l és a díjazottakról szám talan  k ritik a  
jelent meg — éppen ezért m ost a fentebb

bem utato tt loznyicai a ttitűdö t m ásolva 
inkább a hátsó  trak tu so k ra  figyelnék, 
azokra a figyelemtől távolabb eső bem u
ta tó k ra  és alkotásokra, amelyek egyéb
ként egy ilyen fesztivál valódi értékét 
képviselik, és ahonnan a következő évek 
„sztárja i” fognak kinőni. Olyan kivételes 
m űvekről van szó, am elyek m indegyike 
ta rta lm azza  alkotója zsen ia litásának  je 
leit, de vagy nem á llt még össze a nagy 
form átum ú rem ekm űhöz szükséges m in
den apró részlet, vagy egyszerűen csak 
a  „világ” még nem áll készen a befoga
dásra.

Aprófüves, köves fennsík  közepén egy 
vízzel teli term észetes mélyedésben, 
pusztán  díszes katonai fejfedőt viselő 
meztelen, középkorú, tes tes  férfi masz- 
tu rbá l, és a h á tté rb en  álló, nagybaju- 
szú, teljes katonai öltözetben pompázó 
Viggo M ortensennel beszélget. L isandro 
Alonso nevét nem sokan ism erhetik, pe
dig a csak szűk körben rajongott a rgen
tin  rendező ötödik játékfilm je ez. A m int 
a film eleji feliratból m egtudjuk, Jauja 
(ez a film  címe is) egyfajta Eldorádó, a 
gazdagság m itikus földje, és ezt kere
si egy kisebb katonai egység. A fentebb 
m egidézett jelenetből is nyilvánvaló: a 
vágyakról szól a film, a paradicsom i táj 
és az em beri késztetések esendősége ke
rü l egyetlen képkockára.

I tt  kell m egem líteni az Alonso á lta l 
a lkalm azo tt szokatlan  form átum ot: nem 
elég, hogy a  széles vászon helyett 4:3- 
as képarány t használ, de a kép sarka i
— régi képeslapokra em lékeztető módon
— le is v annak  kerekítve. Ez a vizuális 
megoldás azért találó , m ert a kellékek 
és öltözetek alap ján  a 19. századra te 
hető  tö rténet ko rának  m édium át (a ko
ra i fotót) idézi meg, ráad ásu l m indezt 
színes mozgóképként m egjelenítve m e
seszerű jelleget kölcsönöz neki. A szto

r i középpontjában egy hosszú, keserves 
bolyongás áll, ugyanis hősünk lánya, a 
leginkább porcelánbabára em lékeztető 
Ingeborg, szerelembe esvén egy katoná
val, elszökik. Idős apja hegyen-völgyön 
á t k u ta t u tána , főleg azért, m ert a h írek  
szerin t egy m egőrült/m egvadult valam i
kori tábornok garázdálkodik  odakinn — 
egyértelm ű u ta lá s  a rra  a bizonyos K urtz 
ezredesre. A film  igazán a végén válik  
komplexszé: egy m ost el nem árulandó 
fordulat révén egyértelm űvé válik, hogy 
a térben  lezajló u tazás közben az apa va
lójában időbeli dim enziókat is átlépett.

Alonso olyan m agával ragadó egyszerű
séggel, visszafogottsággal fonja egybe a 
kettő t, hogy nem tud juk  kivonni m agun
k a t az utolsó képek k a ta r tik u s  érzéki 
és in te llek tuális  h a tá sa  alól. A Jauja az 
idei fesztivál egyik leggyönyörűbb, ám 
b á r kissé rejtve m arad t kincse volt.

Valószínűleg csak a legnagyobb rende
zők képesek a rra , hogy egy teljesen egy
öntetűen tejfehér vagy koromfekete kép
ben is olyan feszültséget hozzanak létre, 
am elytől a körm ünket lerágjuk. A svéd 
Ruben Ö stlund első filmje (a Play) tavaly 
m egnyerte a T itanic fesztivált, m ostani 
m ásodik m unkája Turist címmel azt bi
zonyítja, hogy milyen m agas szinten é rti 
és érzi a filmes kifejezőeszközök m űkö
dését. A francia Alpok egyik luxus sí
terepén  vagyunk, ahol egy kétgyerekes 
svéd családot lá tu n k  ötnapos vakációján 
-  ez az öt nap tagolja fejezetekre a fil
met. Első nap egy ijesztő esemény tö r
tén ik , amely során az — előzőekben m ár 
nagyon elfoglaltként ism erte te tt -  apa 
inkább saját bőrét m enti a veszély elől, 
m in t családjáét. A következőkben a film 
részben jó skandináv módon pszichologi- 
zál ezen a helyzeten, az elfojtás, tagadás 
és a kibeszélés fázisain  haladunk  végig

18

Lisandro Alonso: Jauja



HELIKON
férj és feleség között, majd bevonódnak a 
gyerekek és az ugyancsak ott lazuló ba
rátok.

Mindeközben azonban a realisztikus 
jelenetek a la tt végig meghúzódik egy el
vont szál, am i egyrészt a napokat pateti- 
kus nagyzenekari aláfestéssel elválasztó, 
lélegzetelállító hegyi felvételekben nyil
vánul meg, hiszen egyfajta m inden fö
lött lebegő narrá to ri pozíciót hoz létre. 
M ásrészt időnként felbukkan egy furán  
viselkedő karban tartó , akinek a jelenléte 
egyre nyomasztóbbá válik, pedig látszó
lag semmilyen konkrét ha tása  nincs az 
eseményekre. Végül a film utolsó jelene
te  egyenesen bunuelien szürreális fordu
latot eredményez. A Turist (vagy eredeti 
címén Force majeure) két okból emelkedik 
ki a némileg hasonló skandináv mozik kö
zül. Az egyik a m inim alista  eszközhasz
nálaton alapuló felfokozott vizualitáshoz 
kötődik, a m ásik pedig az a komolyan vé
tel és irónia közötti finom billegés, am i az 
egész film et átszövi. Legyenek bárm ilyen 
súlyosak is a lelki drám ák, a rendező re 
mek színészvezetéssel éri el, hogy rendre 
kívülről is látn i tudjuk a szituációt, m int 
am ikor például a feleség leleplezi a meg
gyötörtén sírást szimuláló férjét.

A versenyprogram  egyik leginkább 
m éltatlanul figyelmen kívül hagyott da
rabja volt Tommy Lee Jones m ásodik ren
dezése, aki a 2005-ös Melquiades Estrada 
három temetése u tán  szinte egy évtized
del újra w esternnel jelentkezett. A The 
Homesman (m agyarra szinte lehetetlen 
lefordítani, ta lá n  A mi emberünk) azért 
számottevő alkotás, m ert bár több szem
pontból is újraértelm ezi a műfajt, közben 
teljes értékű  m űként funkcionál, tehá t 
nem csupán referencialitásában é rté 
kelhető. Az újraértelm ezés egyik legfon
tosabb eleme az, hogy női főszereplőnk 
van, H ilary Sw ank játssza az t a kemény 
hőst, akinek az eseményeket a kezébe vé
ve meg kell oldania a problémát. Ezen k í
vül Jones m agát a problémát is kiheréli: 
nagy világm egváltás helyett pusztán  az 
a gond, hogy a faluban ta lá lható  három  
őrült nőt annyira  nem bírják  m ár elvisel
ni férjeik, hogy el kell őket szállítani egy, 
az akkori viszonyok közt irda tlan  mesz- 
sze lévő menhelyre. A banális alaphely
zetből egy szinte m inim álisra redukált 
tö rténet bontakozik ki, amelyben persze 
egy tisztességes road movie-hoz képest 
vannak  stációk, de azok nem tú l jelentő
sek. Egészen a film felénél-kétharm adá- 
nál bekövetkező olyan radikális és me
rész fordulatig, am it m ainstream  közeli 
am erikai filmben nagyon r itk án  tapasz
talunk , és am i egyszerre meghökkentő, s 
közben a dram aturg iailag  és a k a rak te r 
érzelmi a laku lása  szempontjából teljesen 
megalapozott. B ár ez a fordulat rendkívül 
fontos, ugyanakkor ettől a ponttól kezd
ve veszít a film erejéből, és elkezd kiszá
m íthatóvá válni. M indezek ellenére a The 
Homesman tényleg az egyik legkülönle
gesebb western, H ilary Sw ank elképesztő 
jelenléte m iatt pedig -  a szerep legalább 
annyira  van rá  szabva, m int mondjuk an 
nak  idején A fiúk nem sírnak főszerepe — 
azoknak is kötelező darab, ak ik  am úgy 
nem a műfaj szerelmesei.

Szerep és színész tökéletes illeszke
dése elvezet m inket ahhoz a filmhez, 
amelyben a ciném a direct legjobb h a 
gyom ányai szerin t a szereplők saját élet
helyzetüket já tsszák  egy részben fikciós 
tö rtén e t keretén  belül. A három  rendező
vel rendelkező Party Girl Franciaország 
és N ém etország h a tá rá n  egy kisváros éj
szakai klubjában játszódik, ahol a h a t
vanéves Angélique dolgozik, de ahonnan 
egy klienssel kibontakozó szerelem h a tá 
sá ra  végre kilép. A film az t a folyamatot 
követi végig, ahogy a nő az évtizedeken 
keresztü l zajló éjszakai élet u tán  meg
próbálja a helyét m egtaláln i egy sokkal 
konvencionálisabb életform ában, lá tjuk  
őt a gyerekeivel, a férfi haverjaival va
ló találkozások közben, vagy csak egy
szerűen otthon főzni. A film  legnagyobb 
erénye a kegyetlen őszinteség, az, am i
vel nem tü n te ti el Angélique arcáról és 
bőréről az átbulizott és á tcig izett évti
zedeket, ahogy m egm utatja a gyerekek 
önzéssel kevert szeretetét, és am i révén

szem besít azzal, hogy m inden racionális 
m egfontolás ellenére m ennyire nem sza
bad kom prom isszum okat kötni érzelmi 
kérdésekben. H a m indehhez hozzávesz- 
szük, hogy az egyik rendező anyját és 
családját, va lam in t a szóban forgó város
ka  lakóit látjuk , akkor a h a tá s  tényleg 
hátborzongató.

Az érzelmekkel pedig elérkeztünk az 
egész fesztivál ta lá n  legkülönlegesebb 
darabjához, am i leginkább egy kagyló 
mélyére rejtett, csak kevesek álta l cso
dált gyöngyszemhez hasonlítható. Az 
osztrák Jessica H ausner eddigi filmjeire 
is az volt jellemző, hogy eredetiségük, kü 
lönleges látásm ódjuk ellenére soha nem 
voltak tökéletesek, átü tő  erejűek, viszont 
m indegyik nagyon különbözött a többi
től, és m inden esetben rendkívül erős és 
jellegzetes volt a választo tt vizuális vi
lág. Amour fou (Örült szerelem) című leg
újabb m unkája rom antikus vígjátéknak 
is tek in thető  bizonyos értelem ben, am e
lyet meglehetősen szabadon H einrich von

Kleist öngyilkossága inspirált. A 18-19. 
század fordulóján vagyunk Berlinben, pol
gári családok visszafogottan hivalkodó en
teriőrjeiben, ahol az arisztokrácia nagy
vonalúsága nélkül, a m aguk pőreségében 
válnak láthatóvá és visszataszítóvá a pó
zok, gesztusok és allűrök. H ausner mozija 
azért különleges, m ert a polgári zsánerké
pek m intájára rendkívül statikus beállítá
sokat használ, és olyan objektívet, amely- 
lyel eltünteti a mélységet, szinte teljesen 
lapossá teszi a teret — ezáltal hangsúlyoz
va ki e világ merevségét.

Mindehhez jönnek a parodisztikusan 
leegyszerűsített karakterek, a teátrá lis 
szituációk és fordulatok, valam int a szin
te gyengeelméjűnek beállított karakterek, 
amelyeken és akiken — miközben neve
tü n k  — érezzük a jelenlévő rom antikus pá
tosz erejének halvány nyomait. Az Amour 
fou egy olyan paródia, amely egy adott 
ponton észrevétlenül komollyá válik -  
H ausner rajtunk  hajt végre egy olyasfajta 
manipulációt, m int amilyet a saját érzel

mi nagyságáról alkotott képbe szerelmes 
filmbéli költő a kissé butuska polgárfele
ségen.

A k a ta rtik u s  élmények és a film törté
neti jelentőségű rem ekművek hiánya el
lenére a Cannes-i Film fesztivál idei k i
adását az elmúlt 15 év legjobbjai közé 
sorolom, ugyanis a ku ltikusnak  tek in te tt 
alkotók és alkotások mögött még soha 
nem volt ennyi gondolatébresztő, különle
ges vizuális és d ram aturg ia i megoldások
kal operáló film. Ez a tíz m ájusi nap szá
momra végérvényesen bizonyította, hogy 
m ennyire tévednek azok, ak ik  a film m ű
vészet alkonyáról beszélnek. Éppen ellen
kezőleg, a kortárs film művészeti oldalá
nak  robusztus m ivoltát tapasz ta lhattuk  
meg, azt, hogy m ennyire változatos és iz
galm as mozgóképes megoldásokkal, k í
sérletekkel vannak  tele a világ film 
vásznai. És ennél jobb h ír t  idénre el sem 
tudok képzelni.

GYENGE ZSOLT
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Vérvalóság
A Kolozsvári Állami M agyar Szín

házban DragoS Galgotiu rendezésében 
m utatták  be Stephen Sondheim és Hugh 
Wheeler közös művét, a Sweeney Todd, a 
Fleet Street démoni borbélya című zenés 
darabot. A bemutatót megelőző m édiakam 
pány ta lán  nem csak annak  volt köszönhe
tő, hogy a romániai közönség először ta 
lálkozhatott az 1979-ben a Broadway-en 
színpadra vitt rém történettel, de annak  is, 
hogy 2007-ben Tim Burton filmet készített 
a londoni borbély tragédiájából.

M ár-már közhely, hogy ha egy rendező 
betartja a musical formai szabályait, enge
di hatni a zenét és él a darabban megbúvó 
hatásvadász eszközökkel, szinte garantált 
a siker. Ami igaz lehet egy klasszikus ér
telemben vett musicalre, de a legjobb szán
dékkal se írhatnánk ezt a Sweeney Toddról. 
Sondheim zenéje inkább a kortárs opera 
műfajába sorolható: a slágerek helyett bo
nyolult dallamok bukkannak fel, 
ritkán találkozunk olyan szólókkal 
vagy duettekkel, melyek megragad
nának a néző emlékezetében, és a 
mű erőteljesen narratív  jellege m iatt 
nem beszélhetünk hagyományos ér
telemben vett musicalről.

Benjamin Barker Sweeney Todd 
néven tér vissza Londonba, hogy 
megbosszulja Turpin bírón az ellene 
elkövetett sérelmeket. A bíró szemet 
vetett Barker feleségére és kislány
ára, ezért a tisztességesen dolgo
zó borbélyt -  koholt vádak alapján 
-  elfogatja és kitelepítteti a szigetor
szágból. Amint elhárul az akadály, 
melyet Barker jelentett, Turpin le
csap annak  feleségére és magához 
veszi kislányát is, akit a későbbi
ekben feleségül kíván venni. A jog
talanul elítélt Barker megszökik és egy 
Anthony Hope nevű fiatal fiú segítségé
vel tér vissza, hogy megfizessen Turpin go
noszságáért. Tervében segítségére van Mrs. 
Nellie Lovett is, aki ehetetlen húsos pitéket 
készít Barkerék hajdani házának földszint
jén. Amikor a borbély megérkezik a nyomor
gó városba, elkezdődik a thrillerekre emlé
keztető cselekménysor, melybe az is belefér, 
hogy az elmetszett torkú áldozatok töltelék
ként végezzék Mrs. Lovett pitéiben.

A századelői hangulatot nem csak a vi
lágváros folyamatos emlegetése terem ti 
meg, hanem  a jelmezek is, melyek Doina 
Levintza m unkáját dicsérik. Aki lá tta  a 
Tom Hooper által 2012 rendezett A nyomo
rultak című filmet (az azonos című musical 
moziváltozatát), annak  ta lán  ismerősen 
hato ttak  a most bem utatott Sweeney Todd 
jelmezei. A nagy létszámú kórus (a kolozs
vári színház művészeivel kiegészülve, a 
BBTE M agyar Színházi Intézetének m á
sodéves színinövendékei alakítják London 
lecsúszott polgárait) a nyomor különbö
ző változatait eleveníti meg: a kosztümök 
szakadt sokfélesége vagy az erős smink 
is megidézi A nyomorultakból ism ert mély 
szegénységet, a k ilá tástalan  mindennapok 
kegyetlen nyersességét. A kosztümök a re
alisztikus ábrázolásmód irányába m utat
nak, de a díszlet nem kívánja direkt módon 
ábrázolni a korabeli nagyvárost. Rozsdás 
fémszerkezet és fal, fenyegetően ágaskodó
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vasrudak, egy orgona, egy játszótéri csúsz
da és egy borbélyműhelyként funkcionáló 
emelvény mozgatható egysége uralja a te 
ret. De a stilizált orgonának nem sok funk
ciója akad, a csúszda akár jól működő elem 
is lehetne, ha  a produkció legnagyobb ré 
szében nem dugnák el a nézők szeme elől, 
s az áldozatok minél gyorsabb eltávolítását 
segítő, a felnyitható borbélyszék használa
tá t pedig még szoknia kell a főszereplőnek. 
Both András díszlettervező mindezek elle
nére sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy az 
iparosodó Anglia bűnben és nélkülözésben 
tobzódó képe visszaköszönjön a színpadról.

Nyomasztó világ ez. Maga Sweeney Todd 
mondja -  vagy még pontosabban énekli 
-  el. Viola Gábor kétségtelenül alkalm as 
a címszerep megformálására. Színpadi 
megjelenése és énekhangja predesztinál
ja  őt e ka rak ter megelevenítésére, csak 
az énekelt szöveg időnkénti érthetetlensé- 
ge jelent némi problémát. Viola egyformán 
megállja a helyét prózai és zenés szerepek
ben. A sikerhez azonban megfelelő p a rt

nerekre is szükség van, és Vindis Andrea 
(Mrs. Nellie Lovettként) egyenrangú társa  
Viola Gábornak. A piteárusításból megélni 
képtelen női figurát alakítva Vindis szin
te hibátlanul teljesít: hangja biztosan szól, 
karakterform álása pedig épp annyira á r
nyalt, amennyire a musical műfaja meg
engedi. M arosán Csaba Anthony Hope-ja 
tiszta szívű, igazságot kereső, hősszerel
mes ifjú. A fiatal színész megnyugtató ma
gabiztossággal van jelen a színen, lá tha
tóan kényelmes szám ára a műfaj, hangi 
adottságai elvitathatatlanok. Partnere, 
a színművészeim most első éves Ötvös 
Kinga, Johanna Barkert (a borbély lányát, 
Turpin remélt jövendőbelijét) alakítja. A 
világra rácsodálkozó, á rta tlan  szőkeség 
inkább erőteljes ecsetvonásokkal megfes
te tt típus, m int hús-vér figura, így Ötvös 
K ingának nincs könnyű dolga. A belépőjé
ből kirajzolódó karak ter nagyjából ugyan
abban az állapotban éli meg az összes szín
padi eseményt: folyamatosan elvágyódik és 
menthetetlenül szerelmes. Erről is énekel, 
miközben a dalokat hol szólóban, hol duett
ként hallhatjuk. Talán az egyik legkülön
legesebb figura a Bíró József által életre 
keltett Turpin bíró: a visszafordíthatatlan 
öregedésével tisztában lévő tejhatalm ú úr 
görcsösen ragaszkodik a  fiatalságot jelen
tő  szűzies Johannához, s csillapíthatatlan 
vágyódásának egy feledhetetlen monológ
ban ad hangot. Bíró József Turpinje fül-

TJd'EÁTTllM
dokió, elhaló hangon szól fogadott lányá
hoz, s e felfokozott pillanatban nézőként 
szinte elfeledjük, hogy zenés előadást né
zünk: e prózai rész megindító és félelme
tes. Farkas Lóránd Adolfo Pirelliként üde 
színfoltja az előadásnak, kellő hum orral 
és könnyedséggel alakítja a csaló, álolasz 
borbélyt, Laczkó Vass Róbert pedig Tobias 
Raggként bizonyítja be ismételten: egy 
musical akkor élvezhető, ha a dalokat leg
alább a tőle megszokott profizmussal ad
ják  elő. Mert másoknál sokszor előfordult, 
hogy a szöveg érthetetlenné vált, holott a 
Stephen Sondheim által komponált zenei 
világ kiválóan szólt, Incze G. K atalin k a r
m ester és zenei vezető m unkáját dicsérve.

Teljesül a műfajtól elvárható minimum, 
az előadás mégis sokszor válik unalm as
sá. A lassan hömpölygő eseménysor, a nem 
túl közönségbarát zene és a szám talan pró

zai rész vontatottá teszik a produkci
ót. Ezen nem segít a kórus jelenléte 
sem, mely ugyan visz némi dinam i
kát az eseményekbe, de színpadi moz
gásuk sokszor esetleges, fárasztó
an repetitív (többször is a színpad 
szélére állva bám ulnak a közönség
re), és nem egyszer minősülnek át 
biodíszletté, noha Galgotiu minden 
kórustagnak külön karak tert ta 
lált ki, melyek ha kissé sematiku
sak is, mindenképpen az előadás elő
nyére válnak. A kolozsvári Sweeney 
Todd furcsa paradoxonokat tartogat 
a színházba járók számára: egyrészt 
örvendhetünk a kiemelkedő színé
szi teljesítményeknek, és elmerülhe
tünk  a zene nyújtotta hangzó közeg
ben, mégis könnyen megtörténhet, 

hogy unatkozni fogunk. A rendező mintha 
egy hagyományos musical színrevitelére 
készült volna, s betarto tta  a legfőbb szabá
lyokat (a nagyobb duetteknek és szólóknak 
előkészíti a terepet, vagy épp igyekszik be
vetni a színpadtechnika minden trükkjét 
a minél izgalmasabb látvány megteremté
séhez), közben mégis megfeledkezett arról, 
hogy a Sweeney Todd nem egy hagyomá
nyos zenés darab, s nem lehet szépeleg- 
ni ott, ahol minden negyedórában meghal 
valaki a színpadon. Márpedig a kolozsvári 
színház rémtörténete túlságosan steril: a 
művérnek nincs igazi tétje, az emberi hús
ra  éhező londoniaknak sem lehet elhinni, 
hogy korog a gyomruk. Az előadásból hi
ányzik még egy csipet vadság és szenny, ha 
m ár a történet önmagában is megköveteli 
mindezt. Jólfésültségnek pedig nem lenne 
helye ott, ahol a borbélyszékben bármikor, 
bárkinek elvághatják a torkát.

LOVASSY CSEH TAMÁS
K o lo z s v á r i  Á lla m i M a g y a r  S z ín h á z .

Stephen Sondheim — Hugh Wheeler: Sweeney 
Todd, a Fleet Street démoni borbélya. S z e r e p lő k :  
Y iola Gábor, V in d is A ndrea, M arosán Csaba, 
Ö tvös K inga, B iró József, V áta Lóránd, 
Laczkó V ass R óbert, S igm ond R ita , Im re É va, 
F ark as Lóránd, B á llá  Szabolcs, Szűcs E rvin . 
R e n d e z ő :  D rago§ G algotiu , k a r m e s t e r  é s  
z e n e i  v e z e tő :  Incze G. K ata lin , d í s z le t t e r 
v e z ő :  B oth  A n d rás, j e lm e z te r v e z ő :  D oina  
L evin tza , ü g y e lő :  G yörffy Zsolt.

Jelenet az előadásból. Fotó: Biró István
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BENKE ANDRÁS

„Mondhatna jövendőt, ha volna...”
Király Farkas új kötete, a Szét, nem 

össze, 23 évet ölel fel, öt ciklusban követik 
egymást az előző kötetekben már megje
lent, válogatott költeményei, valamint új 
versei. Folytonos szerteágazás, a közötti- 
ség és ingázás létélménye ez. Együtt jele
nik meg a már „ismert” az ismeretlennel, 
amely a többszörösen rétegzett és válta
kozó költői nyelv és tematika kettősségé
ben bontakozik ki.

A kötet kezdő ciklusának címe: szú
ró szemekkel nézem az utam/ lehet még 
leszek lehet csak voltam. Az idézett kez
dősorok és a kötet címe között egyfaj
ta polémia látszik körvonalazódni. Egy 
olyasfajta feszültség, ami végigvonul a 
kötet egészén. Az első ciklus verseiben 
megteremtődő — a címlapon már illuszt
rációként megjelenő — elmosódó árny
alak, a mélységesen személyes és az 
akárki közötti résben kifejlődő mintha- 
identitás adja meg a kötet alaphangját. 
Az előre felvázolt út és a szerteágazás 
is egyre inkább kezd belemosódni ebbe 
a polémiába. Itt a kozmosz is csak egy 
pont, tőlem önmagámig, a napba szállás 
pedig elmarad. Mintha csupa belső, ön
maga által teremtett utat kellene bejár
nia, önterápiás, szürreális, néha „képte
len” egotrip-et. Itt látszik körvonalazódni 
mindaz, amiből építkezni lehet. De egy 
pillanatra felsejlik még egy külső réteg 
is, „a mesterien a vállára tetovált címer
pajzsban a hét bástya.”

A következő ciklus címe Kassákot 
parafrazálja, mintegy tételesen. Kibom- 
lani, kivetülni látszik az első ciklusbeli 
én-barangolás. Úgy lesznek személyesek 
a versek, hogy ugyanakkor erőteljesen 
előtérbe kerül a nyelv invenciózus hasz
nálata, a textúra, a képi megjelenés és 
a ritmika. Jelentésessé válik a háttér is, 
legyen szó egy gyűrött papírfecni gra
fittal kiegészített sorairól, kottarészlet
ről, vagy akár egy Mefisztónak címzett 
számlaversről. Keserédes, de inkább fa
nyar íze van ennek a ciklusnak, a ma
gunkból kitekintés apátiája jelenik meg 
itt. Az egyik képvers szerint az istenek 
tömegsírban pihennek, mivel Európa- 
szerte megfeszíttettek. Mégsem tűn
tek el teljesen, hiszen pár lappal előrébb 
még Poszeidón dugja ki fejét a klotyóból, 
hogy megfenyegessen egy háromágú vé
cékefével.

Relativizált értékek és deszakralizált, 
karikírozott szereplők vonulnak végig 
a poétikailag sokszor alulstilizált ver
seken. A formai és tematikai sokszínű
ség, rétegzettség egyfajta montázssze
rűséget hivatott adni ennek a résznek. 
Leginkább egymás után felvillantott, 
erőteljesen reflexív korképeket látha
tunk. Súlyos váltás ez az előző ciklus mé
lyen személyes, befele tekintő hangvétele 
után. Egyben itt az újabb polémia is: mi
nek az előző ciklus végeérhetetlen meta
fizikai vesszőparipája, ha ennyire élhe
tetlen és groteszk a hol? „Csak egy hal 
vagyok egy cserép virágban?” (üzemza

varj Végül csak egy gúnyos mosoly ma
rad meg a szájszélen meg egy számla. A 
vevő neve: Mefisztó.

„emberarcú árnyak vodkát isz
nak tisztán/ sötétségben úszik egész 
balkanisztán/ én egyetlen fiam ne menj 
a határnak/ ott a zöld ruhások nagy pus
kákkal várnak” A következő ciklust a 
rozsda című vers nyitja, innen szárma
zik a fent idézett két sor is. Az idézett 
rész jól példázza a tárgyalt ciklus alap
hangulatát, tematikáját. Balladai -  né
hol már-már mesébe átnyúló — álomsze
rűség, kőkemény realitás és emlékezés 
közötti ingázás, néhol a kettő keveredé
se jellemző erre a részre. Kelet-európai 
szorongás, menekülésvágy, brutalitás, 
és a kollektív, valamint a velejéig szemé
lyes emlékezés mosódik egybe a háború 
banalitásával, az erőszak hiábavalósá
gával és az ún. dicsőség abszurditásával. 
A háború, az elnyomás és az erőszak ál
talános léttapasztalatából csap át a cik
lus helyenként a konkrét eseményeknek 
néhol csak nagyon finom utalások szint
jén emléket állító, máshol direkt módon 
megjelenítő mementókba. A ballada a ré
gi karácsonyról című verset például a ’89 
december 23-án Aradon elhunyt egyete
mista, Werner Almen emlékének ajánlja 
Király. A mikrotörténelmi perspektíva a 
fontos, alulnézetből szemlélni a nagy egé
szet, a felülről aprónak látszódó sorsok 
tragikumát.

Másfelől itt kapnak helyet olyan ver
sek is, mint a ballisztika, rodrigezi pál
ma dekkó balladája, nyomkövetés, pszicho 
vagy a szmogcsere. Az említett költemé
nyek közül egyik sem szól közvetlenül a 
már tárgyalt háborús, illetve diktatóri
kus léttapasztalatról. Lineárisan olvas
va mégis betagolhatóak egyfajta tágabb 
asszociációs hálóba, annak ellenére, hogy 
tulajdonképpen sem formailag, sem tema
tikailag egyértelműen nem alkotnak egy
séget. A halál, az elmúlás, az azt megelő
ző szenvedés, bizonytalanság, illetve az 
azt követő materiális és/vagy spirituá
lis enyészet vagy újjászületés tartja össze 
ezt a képzeletbeli vázat. A perspektíva is 
változik ugyanakkor: „persze egyszer én 
is humusz leszek/ belém ültetnek aztán 
leszüretelnek/ teszem azt egy paradicso
mot”. (szmogcsere) Az elmúlás és az új
jászületés nem csupán az ember sajátja, 
ahogy a szenvedés sem, a következő vers 
például a pszicho, egy hidegvérű gyilkos 
vallomása, ahogy lekaszabol egy ártatlan 
fát.

Teremtésaktusok, átváltozások, kö
nyörtelen átváltoztatások és (el)tünteté- 
sek tematizálódnak a következő ciklus 
verseiben. Realitássá váló alternatív va
lóságok jelenítődnek meg, a cybertér szü
löttei elmélkednek egy másfajta élet örök 
érvényű metafizikus kérdésein. Amor fázis 
ez, soha be nem fejezhető, önálló életre 
kelt artefaktum, amely tele van kétellyel 
és frusztrációval, „szemet nyiss még egy
szer./ ládd:/ kihúzták álmukban fejükből

mind a képletekkel le nem írható/ gon
dolatokat, és ellátták őket/ mozdulatis
métlő algoritmusokkal.” (robo) Az alkotó 
pedig önmagát hozza létre újra, újjászü
letése kontrollálhatatlan, ahol minden 
úgy kezdődött, hogy „eltörnek a fiolák”. 
(pureschomuv) Ezzel egyidőben a nyelv 
is változik, nem is történhetne másképp, 
a piros többé nem sötét vagy világos, ha
nem #800000 árnyalatú. A falanszter 
megelevenedni látszik, Király pedig nem 
róla beszél, hanem belőle, egy másik vi
lág hangján, noha kissé anakronisztiku
sán, hiszen papírlapokon.

A kötet utolsó ciklusa az elsőre rí
mel némiképp. Ide futottak a kacskarin- 
gós, szerteágazó, ugyanakkor többszörö
sen rétegzett utak. Tér és idő egybefolyik. 
Részben válogatáskötetről van szó, ezért 
is nevezhető rendkívül stílusosnak, hogy 
a Most című versbe torkollik minden. Az 
aktualizált vég pedig nem ígér folytatást. 
„Felragyognak egyenként a káosz spó
rái.” (Most) Már a kötet címadó, az utol
sót verset megelőző, költeményben elkez
dődnek az apokaliptikus víziók: minden 
szétmállik, megsemmisül, visszatérő mo
tívumként csak a rozsda terem. A már 
egyenként és a többihez viszonyítva is 
epikus hosszúságú záró versek látomá
sai kijózanító erővel hatnak. A megjelení
tett szubsztanciák végtelen formái, sok
színű konstellációja és precíz összetétele 
végül mind odalesz, fogatlan tenger hord 
szét mindent.

Fentebb már említettem, hogy az első 
ciklusban körvonalazódik mindaz, ami
ből építkezni lehet. Amennyiben ez helyt
álló, akkor itt következik az igazi, a vég
ső rím. Mégis marad még némi remény 
a folytatásra. Az apokalipszis eljövetelét 
közvetlenül megelőző versek még mindig 
az útkeresésről és annak lehetőségeiről 
szólnak nagyrészt, a tárgyalt utolsó köl
temény pedig három ponttal zárul.

Király Farkas: Szét, nem. össze. 
Orpheusz, 2013.
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„utadra virágot adok/, 
s e virág néked lángot ád”
E züsttu lipán . Válogatás a vajdasági m agyar gyer

m ekirodalomból vers- és prózamondóknak. Forum  
Könyvkiadó, Magyar Szó Kft, Jó Pajtás, Újvidék, 2013.

A kötet alcíme kapcsán fel
merülhet a kérdés, miért is 
van szükség erre a pontosí
tásra. Az utószó felvilágosí
tást ad e tekintetben: hiány
pótló kiadványról van szó, 
melyet speciális igények hív
tak életre. A vajdasági iro
dalomkedvelők és tanárok 
segítségére hivatott sietni, 
feloldani azt a paradox hely
zetet, hogy míg egyre több a 
költészetet népszerűsítő' ren
dezvény, addig egyre problé
másabb széles szövegválaszté
kot kínálni a versenyzó'knek, 
egyrészt, mert jóval kevesebb 
gyermekirodalmi mű jelenik 
meg a régióban, mint koráb
ban, másrészt, mert az isko
lakönyvtárak is elszegényed
tek.

A szöveggyűjtemény össze
állítójának, Bordás Győzőnek 
több szempontot is figyelem
be kellett vennie, legfőkép- 
pen azt, hogy a már említett 
vers- és prózamondó versenye
ken több korosztály/kategória 
is vetélkedik, az általános is
kola alsó tagozatától a közép- 
iskolásokig. Tekintve továbbá, 
hogy a vajdasági írók 1920 és 
1945 közötti korszakából ha
sonló válogatás nem készült, a 
kötet tulajdonképpen a vajda
sági magyar irodalom egészé
ből merít, határait időben a kö
tet címadó versének 1893-ban 
született költőjétől, Szenteleky 
Kornéltól az 1985-ben szüle
tett Bencsik Orsolyáig tágítva. 
A címben ugyan vers- és próza

‘JÜLSZÖV'ECj

mondókról egyaránt szó esik, 
de egyértelműen a líráé a fő
szerep: mintegy ötven költő kö
zel kétszáz verse szerepel az 
összeállításban. Az eredmény: 
a vajdasági magyar (gyermek) 
költészet majd százéves ke
resztmetszetét nyújtó antoló
gia, amelyben egyben nyomon 
követhető a gyermekvers fogal
mának, formájának és temati
kájának átalakulása, kiszéle
sedése is.

A kiadvány több szempont
ból is hasznos. Kielégíti első
sorban a fentebb már vázolt 
igényeket, rangos irodalmi 
szövegek bő tárházát kínál
va fel a vajdasági versbarátok 
számára. Azonban tágabb ér
deklődésre is méltán számot 
tarthat: az Ezüsttulipán fé
nye bárkinek jó lámpásul szol
gál, aki utazásra indul a nagy 
egész ezen részének — valljuk 
be, általunk a kelleténél ke
vésbé ismert — irodalmába. így 
tehát ne tévesszen meg ben
nünket az alcím, a tündöklő 
virág mindannyiunknak vi
lágít, nemcsak vers- és próza
mondóknak.

Az emlékezet pártján
Várady Tibor: Zoknik a csilláron, életek hajszálon. 

Történetek az irattárból. Forum Könyvkiadó, Újvidék- 
Magvető Kiadó, Budapest, 2013.

„Egy-egy közösség számára 
izgalmas történetek helyszínén 
néha elfogynak az emlékezet 
hordozói. Ilyenkor tudjuk még, 
hogy ki nyerte a világháborút, 
de azt már nem, hogy tulajdon
képpen mi is történt. Csak di
adalívek maradnak. (...) Én 
magam az emlékezet oldalán 
vagyok, és ez egy emlékezetpár
ti könyv” -  írja bevezetőjében a 
szerző, aki leginkább jogászként 
ismert, de jelentős irodalmi te
vékenységet is folytat. Mostani 
kötetének már alcíme is sejteni 
engedi, hogy kettős meghatáro
zottságából fakad.

1893-ban a nagyapa, Várady 
Imre ügyvédi irodát nyitott 
Nagybecskereken, melyet ké
sőbb fia és unokája vitt tovább. 
Háborúk vonultak el az iroda 
fölött, rezsimek és nyelvek vál
takoztak, irattárában mégis 
szinte csodával határos módon 
megmaradt minden iratcso
mó. Ez a gazdag családi irattár 
szolgáltatta a kötet anyagát, 
a beadványokból, levelezések
ből kikerekedő, irodalmiasított 
ügyeket — maga Várady jo
gászprózának nevezi az íráso
kat. Ezekről az ügyekről mára 
már lehámlott a jogi aspektus, 
az eredeti neveknek is fikci
ós jellege van, ezért a szerző 
csak egy-két indokolt esetben 
folyamodott az eredeti szerep
lők nevének megváltoztatásá
hoz. Az akták új rendeltetést 
kaptak: már nem a perek kime
netele lett fontos, hanem az a 
világ, viszonyaival, hangulata
ival, amelyben a perek folytak, 
háborúk előtt/alatt/után. Erős 
kontúrokkal rajzolódnak ki az 
egyes korszakok főbb vonula
tai -  de alapvetően nem a nagy 
horderejű eseményekre, hanem 
a mikrotörténésekre közelít. A

történelem ismeretlen hétköz
napjai bomlanak ki, tragiku
maikkal vagy abszurditásaik
kal. Megmutatkozik egyrészről 
az egyéni sorsok történelembe 
ágyazottsága, másrészről az is 
kiderül, hogy a mindennapi va
lóság szintjén néha harcok és 
rettegés közepette is nagyobb 
relevanciával bír egy apró ma
gánéleti bosszúság, mint a köz
vetlen háborús kontextus. A 
diadalívek alatt az élet foly
tonosan hömpölyög, az embe
rek egszisztenciális-morális- 
identitásbeli fenyegetettségben 
is szeretnek, válnak, zaklat
ják albérlőiket, vagy egy-egy éj
szakai kimaradás erejéig „ki
lopakodnak a történelemből”. 
Mindezek olyan aspektusai a 
terhelt időknek, melyekre em
lékezni érdemes, rendszerek és 
egyéb tényezők generálta emlé
kezetsorvadás ellenében is. Az 
emlékezéshez hasonlóan, a fele
dés sem kikezdhetetlen. Példa 
rá ez a könyv.

BORSOS J. GYÖNGYI

W'D'EX -
[...] A legalsó fokozaton, a kisiskolákban írást-olvasást tanítot

tak, vallásos szövegek igénybevételével. Ez általában három évig 
tartott. Ezután kezdődött a tulajdonképpeni gimnázium, amely
nek a tananyaga a latin nyelvtan, a mondattan, a poétika és reto
rika volt. Ezt négy éven át folytatták, klasszikus auktorok szöve
ge alapján. A legtöbb latin iskolában az oktatás csak ezekre terjedt 
ki. A három részre szakadt országban a XVII. század második fe
lében összesen 80 református, 60 evangélikus, 20 katolikus és fél
tucatnyi unitárius gimnázium működött. Bár a paraszti tömegek 
kívül rekedtek, a mezővárosok polgárai és a jobb módú gazdák él
tek a latin iskola lehetőségeivel.

Még a XVII. században is a latin iskolákon belül a protestáns 
és a jezsuita iskolákat különböztették meg. Ezek azonban inkább 
szervezetükben és vallási hátterüket tekintve különböztek egy
mástól, mintsem tanrendjükben. Érdemi különbség volt még, hogy 
a katolikus iskolában a továbbtanulni nem kívánók számára csak 
anyanyelvi írás-olvasást tanítottak. A továbbtanulók számára itt 
is volt triviális tagozat, ahol párhuzamosan tanították a latint és 
az anyanyelvi írás-olvasást. Ä protestáns iskolákban szinte felté
telezve a továbbtanulási szándékot, ritkán szerveztek kizárólag

anyanyelvi írás-olvasást tanító intézetet. Ezzel kétségtelenül töb
bet kívántak, mint a katolikus iskolák többsége, de egyben el is ri
asztották azokat, akik anyanyelvi oktatással is beérték volna.

A „három város” -  Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd -  protes
táns iskoláit szinte a debreceni, esetenként a pápai kollégium gya
korló iskoláinak tekinthetjük. Ez tehát nemcsak azt jelentette, 
hogy ezekből a továbbtanulni akarók útiránya adva volt, hanem 
azt is, hogy sorra az anyaiskolában végzők közül választották ki 
a tanítókat. Az egyházközség ismételten elküldte megbízottjait, 
hogy az új tanítót elhozzák. Ezek rendszerint még nőtlen fiatalem
berek voltak. Többen azért vállalták ezt a nem különösebben fize
tett munkát, hogy anyagi alapot teremtsenek a külföldi tanulmá
nyaikhoz. A gyakorta kezdő pedagógusok csak előképei lehettek 
a későbbi évszázadok köztiszteletnek örvendő és bölcs néptanító
inak. [...]

IVANYOSI-SZABÓ TIBOR: Iskola és irodalom Kecskeméten 
a VI-XVIL században. FORRÁS: 2014. május
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Titkok
a hátsó udvarból
Május 30-ig volt megtekinthető' a kolozsvári 

Quadro Galériában Todor Tamás fiatal képzőmű
vész (1989, Szatmárnémeti) festészeti kiállítása. 
Todor Tamás jelenleg a kolozsvári Képzőművészeti 
és Formatervezési Egyetem doktorandusza. Több 
egyéni és csoportos tárlaton vett részt Kolozsváron 
és külföldön. Egyetemi évei alatt az Erasmus- 
program keretében tanulmányutakat tett az olasz- 
országi Palermóba, illetve Spanyolországba.

A kiállítás anyaga az utóbbi évek terméke, számos 
munka idén készült el. A frissességet azonban meg- 
érezzük még azelőtt, mielőtt elolvasnánk a képek 
mellé írt évszámot. Képei kétségtelenül lélegeznek, 
lélegeznek és izzanak, mint Rubljov ikonjai. Még ak
kor is, hogyha ezekről a vásznakról szinte teljesen 
hiányzik az ember. Nincs megjelenítve, de ettől füg
getlenül ott van: szerteszét hagyott dolgaiban, a szá
radó ruhákban, egy repülőgép csíkjában, vagy egy 
haltetemben. Az embertől nem lehet megszabadul
ni. Az ember viszont valami mástól nem tud elfut
ni: a magánytól. Mert a magányról is beszélnek ezek 
az élénk színekkel megfestett „erdélyi tájak”, „meta
fizikus tájak”, „hátsó udvarok”. A magány nem fel
tétlenül szomorú. A magány csak van, emberi dolog, 
mert nincs még egy olyan teremtmény a földön, mint 
az ember. Talán a világűrben sem. Tetszik, nem tet
szik, egyedül vagyunk. A magány alól azonban kisüt 
valami más.

Kétszer is megálmodtam ezeket a képeket. 
Másodszor a festékrétegek leváltak a vászonról, mint 
valami körkörös kéreg úgy hullt le minden, hogy egé
szen alul egy aprócska, de nagyon erős fény marad
jon, ami mindent betölt. Álmomban egészen biztos 
voltam benne, hogy ez a fény egy gyermekből árad, 
egy gyermekből, aki jelen esetben a festő, akinek a 
hátsó udvar a maga kacatjaival valóságos kincses- 
bánya, fura színekkel és illatokkal megrakott labi
rintus, titkok, és titokzatos tárgyak, lények lakhe
lye. Akinek megadatott, hogy valaha is elbóklásszon 
egy ilyen udvarban, ahová a fölösleges, de valamire 
még használható tárgyakat kirakták, érti miről be
szélek. Az „Erdélyi táj” sem mentes ezektől a kaca- 
toktól, kiszáradt faágakra felragadt szalagok, kötők, 
anyagdarabok, egy kibelezett repülőgéptest, ideigle
nesen felállított, az örökkévalóságig az égre meredő 
porolók, oszlopok, melyeknek semmilyen funkciójuk 
nincs. Az álombéli gyermek megtalálása az ő fényé
vel együtt semmit sem érne, hogyha ez a gyermek 
nem ezekkel a színekkel festene.

Nyilván semmi újat nem mondok azzal, hogy a fes
tészet lényege többek között a színben rejlik, hiszen 
ezt mindenki tudja. Todor Tamás kiválóan egyen
súlyban tudja tartani a néző és talán a saját érzéseit 
is azzal, hogy ezt az élénk színek által dominált pa
lettát használja. A kezelt papírra készített szénraj
zok hangulata éppen a színek hiánya miatt, sokkal 
komorabb. A festő minden bizonnyal nem azzal a cél
lal használ élénk színeket, mert felvidítani kívánja 
a kép szemlélőjét. Viszont azt sugallja: van remény. 
Annak ellenére van, hogy minden romlandó, ami kö
rülöttünk létezik, még az ég kékje is megromolhat, 
mint egy kidobott haltetem. Szeles és rideg ez az er
délyi táj, hűvös, kissé elhagyatott, vagy egyenesen 
árva, kicsit olyan, mintha itt mindig éjszaka lenne. 
Ebben az éjszakában gyújt fényt Todor Tamás a ma
ga színvilágával és gyermeki szemével.

MÁRTON EVELIN

Az utolsó tánc
Pár hete került ki a sokszo

rosító üzemből két idősödő, el
képesztő életművű és példa
mutatóan fegyelmezett zenész 
dialógusa: Keith Jarrett (zongo
ra) és Charlie Haden (bőgő) új 
albuma, a Last Dance, az ECM 
új kiadványa. A 2010-es Jasmine 
társalbumát (vagy folytatását?) 
Jarrett házistúdiójában vették 
fel, New Jersey-ben. „Charlieval 
egyszer interjút készítettek egy 
róla szóló filmhez -  emlékezik 
a Jasmine keletkezéstörténeté
re Jarrett —, amelyhez egy közö
sen játszott duónk kapcsolódott. 
Azelőtt sokáig — tizenhárom éven 
át — nem játszottunk semmit kö
zösen. Ekkor azonban valami 
mágikus történt...” (A 2009-es 
Rambling Boy című filmről van 
szó, amelyet a svájci Reto Caduff 
rendezett).

Charlie Hadennek, a „lírai 
kontrabasszisták” egyik kortárs 
bálványának művészi világa 
leginkább talán a szaxofonista 
Ornette Colemannel való hosz- 
szas együttműködése nyomán 
finomodott ki. A társadalmi el
kötelezettség, a zeneeszmény 
programatikus irányba való el
mozdítása, a művészet közössé
gi aktivitásként való értelme
zése Haden érettebb korában 
— vagyis nagyjából az ezred
fordulótól számíthatóan — éle
sebbé tették zenéjének jellegét, 
művészete ugyanakkor bölcs 
nyugalommal is telítődött. Ez az 
összetettség pedig teljes harmó
niában illeszthető hozzá a foko
zatosan „nagy öreggé” alakult 
Keith Jarrett artisztikus világá
hoz. Jarrett, aki fiatal korában 
még Miles Davisszel is együtt 
játszott, aztán viszont a klasszi
kus zenében éppúgy nevet szer
zett szólista-előadóként, nem 
kevésbé szívesen gondolkodik 
együtt Hadennel, mint bejára
tott és világszerte ünnepelt tri
ójával (Jarrett -  G. Peacock -  J. 
DeJohnette).

A zongora-bőgő duók soroza
tában a Last Dance ismét egy 
olyan album, amely a „standar
dok”, a klasszikus és agyonked- 
veléstől való védettséget élvező 
örökzöldek (van ilyen!) bizton
ságérzetével szerzi meg — előre
láthatólag — rajongóinak százez
reit.

A korongról hallgatható ki
lenc darab egységét voltakép
pen ugyanaz az elv teremti 
meg, mint a négy évvel ezelőtti 
Jasmine-összeállításét: a képze
tek és hangulatok pontos felidé
zése, újraformálása, „átismétlé
se”, rögzítése. Elmélkedő zenék 
ezek, s annál precízebbek, mi
nél egyszerűbb eszközökkel si

kerül a többrétű gondolatiságot 
megragadniuk (például szolgál
hat erre az It Might as Well Be 
Spring); másfelől a bármiféle 
ódzkodás nélkül vállalt romanti
ka, a szépség tudatos felértéke
lése jellemző rájuk (Every Time 
We Say Goodbye). Ugyanakkor 
delikát pillanatok is feltűn
nek az összeállításban. A szigo
rú ökonómiával játszott Round 
Midnightot hallgatva úgy érez
hetjük, mintha az erek hálózatá
ban jótékonyan szétterjedt alko
hol diktálná a hangulati áramot, 
de ettől még élesebb volna az ér
zékelés. És ott van a Dance of the 
Infidels, ez a virtuózzá formált 
bibop, amelynek folyamatos, ga
loppra emlékeztető nyughatat- 
lanságában bizonyos ütemnyi 
dallamhelyek meglepő ismétlé
sei megannyi bója a hullámzó 
víztükrön (mintha a régi, 45-ös 
fordulatszámú lemezjátszón ma
kacsul visszacsábulna a tű  a ba
rázda kedveltebb szakaszába), 
de tempójában, „vérmérsékle
tében” ez a szám egyedülálló a 
lemezen. A Goodbye esetében 
pedig a dzsesszműfajra jellem
ző bluenote-os hangzásvilág alól 
kisejlik a klasszikus/romantikus 
zene összhangzati arca, tömb
szerű akkordokkal.

Míg Haden basszusai bár
sonyosságukkal, melegségük
kel, szolidságukkal gondoskod
nak az összjáték kiválóságáról, 
Jarrett a tőle megszokott sza
badsággal talál rá az egyszeri 
pillanat legmegfelelőbb válaszá
ra. Úgy tűnik, minden hang- 
zat — mint egy-egy bevégeztetett 
tény és világesemény -  valami
féle különleges irányba mutat 
tovább, mégis az otthonosságér
zet ragadja el a hallgatót: kísér
let és tudás, újszerűség és meg
alapozottság többrétűségében a 
tánc -  az album címében is tu
datosított tánc -  leginkább az el
me működésének és az érzelmi 
dinamikának szolgáltat ritmust. 
Aki akarja, konkrétan is értheti 
akár a táncot, de az elmélyülés a 
magasságban s a csúcsokhoz va
ló alászállás alternatív mozgá
sa is azzá válhat e lemez száma
inak többségét hallgatva. Hogy 
„konzervatív” szépségben oldó
dik-e mindez vagy éppenséggel 
egy nagyon bevált eszmény újra
értelmezése felé nyit utat, ez már 
kire-kire szabadon rábízatik. De 
— úgy vélhetjük — aki csodálattal 
adózik Jarrett és Haden „utolsó 
táncának” frázisait hallván, azt 
teljesen megérthetjük és útitár
sunkká fogadhatjuk.

JAKABFFY TAMÁS
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HOL-
K é t újabb Helikon-e sten vehet

tek részt az érdeklődők májusban. 
Visszidensek címmel Ferdinandy 
Györgyöt és Csender Leventét látta ven
dégül Karácsonyi Zsolt május 7-én, a ko
lozsvári Bulgakov kávéházban. Május 
17-én pedig Nagy Koppány Zsolt volt a 
Helikon vendége, akivel új regénye, a 
Nem kell vala megvénülnöd 2.0 kapcsán 
Papp Attila Zsolt beszélgetett.

A z  erdélyi irodalom az elszakítottság 
idején és ma címmel rendezett konferen
ciát a Magyar Művészeti Akadémia és a 
Magyar írószövetség a pesti Vigadóban, 
május 21-én. A tanácskozást Fekete 
György, az MMA elnöke nyitotta meg. 
Ács Margit felvezetője után Demeter 
Zsuzsa tartott előadást Sigmond 
Istvánról, Andorkó Júlia az Utunk 60-as 
éveiről, Elek Tibor a határon túli iroda
lom rendszerváltozás előtti és utáni ál
lapotáról beszélt. A Szentmártoni János 
elnöklésével tartott második körben

Borcsa János a haza és magyarság kér
dését elemezte erdélyi magyar írók mű
veiben, Karácsonyi Zsolt az erdélyi líra 
idegenségélményéről, Lakatos Mihály 
az Előretolt Helyőrségről, Gondos Mária 
Magdolna pedig a legfiatalabb írógene
rációról értekezett. Ugyanaznap délután 
Találkozzunk a Vigadóban címmel került 
sor a Helikon és a Székelyföld szerkesz
tőségének „csúcstalálkozójára”: Fekete 
Vince, Lövétei Lázár László, Molnár 
Vilmos, Karácsonyi Zsolt és Papp Attila 
Zsolt válaszolt Elek Tibor kérdéseire.

A Bukaresti Magyar Kulturális 
Intézet meghívására Darvasi László író 
volt a május 28-június 1. között megren
dezett bukaresti Könyvfesztivál vendé
ge. Az évről évre megrendezésre kerülő 
Donau Lounge program keretében töb
bek között kerekasztal-beszélgetésre ke
rült sor, melyen Darvasi László, Daniel 
Bánulescu és Méhes Márton vett részt, 
a moderátor Dán Mircea Cipariu volt.

Idén először -  kísérleti jelleggel -  a bu
dapesti Vörösmarty téri könyvünnepnél

hamarabb rendezték meg a Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhetet. A rendezvénysoro
zat központja a főtéri Bánffy-palota belső 
tere volt, május 29. és június 1. között. A 
könyvhét idén is rendkívül gazdag kíná
lattal jelentkezett: a programban könyv- 
bemutatók, előadások, irodalmi estek, 
tárlatmegnyitók, slam poetry rendezvé
nyek és koncertek is helyet kaptak.

A z MTA Miskolci Területi Bizottsága, 
a Miskolci Egyetem, illetve a Dsida 
Akadémia konferenciát szervezett az 
Erdélyi Szépmíves Céh megalapításá
nak 90. évfordulójára. A június 3-án 
megtartott rendezvényen az erdélyi elő
adók mellett (Dávid Gyula, Kötő József) 
Kecskeméti Gábor, Lakatos István, 
Mózes Huba, Kábán Annamária, Cs. 
Nagy Ibolya, Márkus Béla, Pomogáts 
Béla, valamint Amedeo Di Francesco ér
tekezett a Szépmíves Céh történetéről, 
valamint Dsida Jenő költészetéről.

Május 30-án Darvasi Lászlóval 
Demeter Zsuzsa beszélgetett.

V> : m i

Az észről
A dd el az észt, és végy zavaro

dottságot. Az ész csupán véleke
dés,... A fősorok Dzsalal Al-Din Rum, 
(1207-1273) fenti gondolatának folyta
tását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első' része. 12. A tantál 

vegyjele. 13. Tollforgató. 14. Lop, csen.
15. Éjfélig. 16. Indítékkal kapcsolatos. 18. 
USA-beli város lakója. 20. Csónakgerinc. 
21. József Attila verse. 23. Angol férfi
név. 24. Dunántúli város. 25. Kubai író 
(Lisandro). 27. Kaik belseje! 28. A rétre. 
29. Ott kezdődik! 30. Nehézkesen ír. 31. 
Bagdad a fővárosa. 33. Becézett Dániel. 
35. Épületszárny. 37. Ógörög piactér. 
39. Albán hírügynökség. 41. Rendben, 
cimbora! 43. Nagytestű papagáj. 45. 
Agrár, röviden. 48. Tavalyi nedű a pin
cében. 50. Hideg, németül. 52. Középen 
nyes! 53. ... gros; nagybani kereskedés.
55. Oda-vissza igekötő. 56. Igeképző. 57. 
Maró vegyület. 59. Francia nagyváros. 
61. Műsorszórás. 63. Afrikai ország. 64. 
Tajték. 65. Kedvel. 67. Orosz folyó. 68. 
Gyakori igevégződés. 69. Asztal kihúz
ható része. 70. Pihenőhely a parkban.

72. Görög betű. 73. A folytatás második, 
befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Nagyon pontos időmérő. 2. 

Ütemesen csattogó. 3. Küzd, tusázik. 
4. Román terepjáró. 5. Az örök város. 6. 
Katar fővárosában lakik. 7. Algériai ten
geri kikötőváros. 8.... et moi (Géraldy).
9. Mag nélküli tűz! 10. Szép szavak
kal hitegető. 11. Isztambul városrésze. 
17. Tessék, itt látható! 19. Gyengén 
termő búzafajta. 20. Kicsinyítő kép
ző. 22. Becézett Aranka. 24. ... Turner; 
a „rocknagymama”. 26. Időegység. 28. 
Cickafark! 32. Kettőzve: tengeri algák
ból nyert zselatin. 33. Durva gabonaőr
lemény. 34. Becézett Itala. 36. Elavult 
hordómérték. 38. Árulerakat. 40.... mi
rigy; hipofízis. 42. Értékes bú-torfa. 44. 
Mint, németül. 46. Ellenőrzés, felülvizs
gálat. 47. Tárcsázza a számát. 49. Pajta, 
istálló. 51. Jerry ellenlábasa a rajzfilm
ben. 54. Verőér jelzője lehet. 56. Itt, az 
udvaron (népies). 58. Sapienti ...; a bölcs
nek elegendő. 60. Orosz folyam. 61. 
Nitrogén, régiesen. 62. ...-lles; kanadai 
kikötőváros. 65. Vaspálya. 66. Görög be
tű. 69. Olasz író (Dario). 71. A I... Meola; 
dzsesszgitáros.

R .T .

A Helikon 10. számában közölt Csend című 
rejtvény megfejtése: A bolondság a pompa és a 
zaj ellensége.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
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A CO M M U N ITA S A L APÍTV Á N Y

Proiect realizál cu spripnul Primárieá §á Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi 
Tanácsa is támogatja.
Proiectul sus^ine candidatura ora§ului Cluj-Napoca la titlul 
de Capitalá Culturalá Europeaná 2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa K ulturális Fővárosa 
2021 címre benyújtott pályázatát 
Kiadványunk a Rom án K ulturális M inisztérium  támogatásával jelenik meg
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VISIT CLUJ

The Heart o f Transylvania

Alapít» főszerkesztő':
SZILÁGYI ISTVÁN -
Kteiätesztö-, Karácsonyt sS ól?

KIRÁLY LÁSZLÓ 
SZÓCS ISTVÁN

MÓZES ATTILA: próza 
DEMETER ZSUZSA kritika PAPP ATTILA ZSOLT: társmúvészetok 
LÁSZLÓ NÖ&VJL vor«, mutóntitás KAKOSSY TIBOR; mttázaki szerkesztő

. , . , tefe&n/fex. 8)04! 0264 431577, viílíifűfWta. kvari.helikon@gmail.com
kmtíja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 122Ó -628A Honlap, www.helikon.ro


	2014-06-10 / 11. szám (649.)�����������������������������������

