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Lapszámunk 1., 5., 6., 8., 16. és 18. oldalát Nagy Gábor és Nádas 
A le x a n d r a  a  C s ík szered á i Pál Aukciósház és Galériában m e g n y ílt  
k ö zö s  tá r la tá n a k  a n y a g á v a l i l lu s z tr á ltu k .

*
• Farkas Wellmann Évával beszélget

Papp A ttila  Zsolt
• K enéz Ferenc versei
• Bogdán László:

„Figyelnek a virágok és a fák”
• Ferenczi Szilárd: Ó vatosan a szerelemmel!
• A NAGY KILOMETRIK

EGYED EMESE

Múzsák kétszáz éves 
háza...
G azd ag  ism ere tan y ag , s t i lá r is  sokszínűség , m űve

lődési kap cso la to k  ép ítése, e levenség  je llem zi az első 
magyar nyelvű, erdélyi irodalmi folyóiratot, az 1814- 
től 1818-ig megjelent Erdélyi Muzéumot.

K olozsváron sz e rk e sz te tte  és az e lső  k é t  évfolyam  
fü ze te it o tt is a d ta  k i a  kolozsm onostori pap iro sm alom  
p a p ír já n  a  je les  szerkesztő , a  W ittenberg , L ipcse a k a 
d é m iá in  nevelődött, m a  in k áb b  nyelvészkén t ism e rt 
tudós, D öbren te i Gábor. E k k o r m á r  csak n em  egy év
tizede  volt a  g ró f  G yu lay  csa lád  g yerm ekeinek , fő
k é n t L a jo sn ak  nevelője, de erdély i évei idején  (1807— 
1824) h a to t t  többek  közö tt Bölöni F a rk a s  S á n d o rra , 
A ran y o srák o si Székely  S á n d o rra , ifjabb  P a ta k i 
M ózesre és neveltjé re, ifj. W esselényi M ik ló sra  is). 
A lapo t n ag y  v á ra k o z á s  előzte m eg, évi ezer p é ldány  
fogyott az e lső  k é t évfolyam ából. In d u lá s á t  an y a g ilag  
h é t e rdély i tám o g a tó  (k ö z tü k  négy  hölgy) te t te  leh e tő 
vé... N evelt és szó ra k o z ta to tt, de k e re te t  is k ív á n t a d n i 
a  m űvelődés tö rté n ése in e k ; az Eredetiség s jutalomté
tel cím m el az Erdélyi Muzéumban k ö z read o tt d rá m a 
p á ly á z a tn a k  köszönhető  K a to n a  Bánk bánja, Bolyai 
F a rk a s  II. Mohamedje! (Ez a k k o r is je len tő s  esem ény, 
h a  a  p á ly á z a t végeredm énye v ita th a tó  lett.)

E gykori és ú jabb, erdély i, m ag y a ro rszág i (sőt for- 
dítások-értelmezések révén külföldi) szerzők műve
it tette ismertté. Csak ízelítőül: Kazinczy művein kí
v ü l o lvasha tó  volt b en n e  vers  (példáu l K ölcseytől, 
K is Ján o stó l, B erzseny i D án ie ltő l, U n g v á rn é m e ti 
T ó th  Lászlótól), k r i t ik a  (K isfa ludy  S án d o r Kesergő' 
szerelméről), pályakép (Barcsay Á b ra h á m ró l, Bőd 
Péterről), műfordítás (részlet Batsányi János Osszián- 
fo rd ításábó l) és több nyelvészeti, tö rté n e lm i, filozófiai, 
v ilá g iro d a lm i je lle g ű  írá s . N eveléstudom ány i é r te k e 
zéseke t közölt a rró l, hogy a  k ö z o k ta tás  vag y  a  m ag án - 
o k ta tá s  célravezetőbb . C ím ében  az ó k o rra  v isszave
zethető tudományközpontúság igényességét jelezte, 
amely szerint az irodalom tevékenységi forma: amely 
sa já to s m űvészi ren d sz e re  rév én  képes  a  v ilá g  m in 
den k o ri m űveltje it összekötn i.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE! F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fize tn i 10 és  14 óra között. 

K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l k ézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON
* -Beszélgetés Farkas Wellmann Eva költővel

A nyelv rem ek já ték szer
-  A 2000-es évek elején, amikor meg

jelent az első versesköteted, mintha meg
indult volna egyfajta rajzás, több fi
atal szerző szinte egyidőben lépett a 
porondra. Kicsit furcsán is érzem ma
gam, mert a te első köteted és az enyém 
ugyanazon a napon jött ki a nyomdá
ból. Mondhatnánk, hogy nemzedéktár
sak vagyunk, csak épp nemzedék nélkül 
-  mintha az akkori fiatalokból nem for
málódott volna olyan értelemben irodal
mi generáció, mint az előttünk járókból. 
Hogy látod te ezt?

-  Ha jobban belegondolunk, a közvet
lenül előttünk járó  generációt is inkább 
a közös szándék ta r to tta  össze, m intsem  
az irodalm i értelem ben vett hasonlóság 
(persze, egy-két múlékony stílusjegyet, 
tém át leszámítva). Ezt pozitív értelem 
ben mondom, és hangsúlyozom vele: kez
dettől fogva eredeti költői megszólalások
ról volt szó; véletlenül és semmiképp sem 
lehetne összetéveszteni például Fekete 
Vince vagy O rbán János Dénes első köte
teinek verseit egymással. Az ő indulásuk 
viszont egy történelm ileg fontos p illanat
ban történ t, am ikor még az irodalomra 
is az átlagosnál nagyobb figyelem jutott, 
s em iatt nagyobb szereppel, té tte l b írt a 
közös indulás. N ekünk ilyen értelem ben 
m ár kitaposott ú tra  lehetett lépnünk, 
csiszolgathattuk a saját hangunkat. Az 
Előretolt Helyőrség sorozatnak m ár ne
ve, rang ja  volt, és örült a sokszínűség
nek. A nemzedék, hitem  szerint, amúgy 
is az egyéni rokonságérzet szerint a la
kul. Ahogy tágu l a világ, egyre több és 
távolabb élő író tá rsra  is testvérként cso
dálkozik rá  az ember. De ennek ellenére, 
sok rokonom van az Előretolt Helyőrség 
házatáján  is.

-  Összesen két köteted jelent meg: 2002- 
ben az Itten  m a donna választ és 2011- 
ben Az itt  az ottal. Talán Orbán János 
Dénestől hallottam a bonmot-t, hogy eleve 
csak a jó verseidet írod meg. Mire vezethe
tő vissza ez a szűkszavúság?

-  I tt  helyesbítek egy kicsit: verses
kötetem  valóban kettő  van, viszont épp 
tavaly jelent meg a Gondolat Kiadónál

a doktori disszertációm . És ezzel rész
ben válaszoltam  is a kérdésre: többek 
közt ku ta tássa l, egyéb elméleti szöve
gek írásával is foglalkozom a versek írá 
sa m ellett. Persze, tudom, ez nem m ent
ség semm ire. Az ominózus jellem zést 
állítólag Fried  István  ta n á r  ú r  te tte  -  
gondolom, tréfás kedvében, hogy meg
m agyarázza szűkszavúságom at. Annyi 
biztos, hogy nehezen szánom rá  m agam  
a versek megszövegezésére. Egyidejűleg 
gyakran  több szöveg is m unkál bennem, 
legtöbbször addig, am íg m ár csak végső 
form ában le kell írn i őket. És még ak
kor sem vagyok biztos benne, hogy nem 
lehetne pontosabban, jobban m egírni. 
Igyekszem kím élni olvasóimat az esetle
gességeimtől.

-  Az imént említetted, hogy megje
lent a doktori disszertációd. Irodalom
történészként, kritikusként mi foglalkoz
tat?

-  Ha az eddigi ku tatásaim at vesszük 
alapul, eléggé széles a skála. 19. száza
di tém ával indítottam , aztán , a m esteri 
tanulm ányaim  a la tt á tlátogattam  a hu
szadik századba, Mózes A ttila regénye
it szemügyre venni, majd a doktori a la tt 
egészen a 18. századig léptem vissza. 
A disszertációm a 18. század első felében 
élt Verestói György (kollégiumi tanár, ké
sőbb reform átus püspök) világi halotti 
orációival foglalkozott. Számos izgalmas 
tanulsággal, eredménnyel já r t  a tém a ku
ta tá sa  — a  tágabb kontextust az irodalom 
és közönség kapcsolatának vizsgálata je 
lentette. Ebben a tekintetben leginkább 
az foglalkoztatott, hogy milyen lehetett 
az akkori befogadói réteg, s miféle „ke
resletre” születtek válaszul Verestói szö
vegei. De ezen túlm enően is kincsesbá
nyának szám ítottak ezek a beszédek: sok 
m inden kiderült belőlük a korabeli köny
ves műveltségről, a m agyar nyelv állapo
táról, a halottakhoz való viszonyulásról, 
a nemesek társadalm i helyéről és igé
nyeiről, a kor asszonyképéről és számos 
egyébről. S még ezek u tán  is bőven akad
na bennük csemegézni való egy tö rté 
nész, szociográfus vagy pszichológus szá
m ára is.

Az irodalom történeti kutatásokkal 
párhuzam osan, gyakorlatilag az egye
tem i tanulm ányaim  befejezése óta, fo
lyam atosan írok k ritikáka t, recenziókat 
is, ma megjelenő kiadványokról. (Ezzel 
m ár m egvan a negyedik évszázad is.) 
Kezdettől érdekelt az Erdélyben születő 
irodalom, de a teljes m agyar nyelvterü
letről figyelemmel kísérek írókat, költő
ket. Kár, hogy egy nap csak huszonnégy 
órából áll.

-  Nemcsak a megírt és publikált ver
sek mennyiségét tekintve, hanem a vers
építkezésben, a mondatok összefűzésében, 
a formák kiválasztásában is megfigyelhe
tő nálad egyfajta takarékosság, ökonómia. 
Kedvelt versformád például a szonett. Mi 
vonz ehhez a formához, amelyben költemé
nyeid jelentős részét írod?

-  Á ltalában a formához nagyon von
zódom. Szabadvers írásához különösen 
nagy önfegyelem és költői tudás/tudatos- 
ság szükséges. De ha ez meg is van, akkor 
is kicsúszhat a tém a a mederből, vagy be
leszerethet a költő a saját szövegébe — és 
nem bírja abbahagyni. A forma nagy se
gítség: a rra  ösztönöz, hogy szedd össze 
a gondolataidat, koncentrálj a lényegre. 
A szabályok betartása  kezdetben ugyan 
nagy nyűgnek tűnhet, de ham arosan ki
derül, hogy az alkotás játékának  a tör
vényeiről van szó, melyek számos kreatív 
irányba nyitják meg a versírás folyama
tát. A szonett hosszúsága pedig nagyon 
sok témához jól passzol: könnyen végig
gondolható a szerkezete, mégis rengeteg 
lehetőséget terem t a nyelvvel való játékra.

-  Bátyád, Endre is költő. Kíváncsi len
nék, hogyan működik egy ilyen irodalmi 
testvérkapcsolat: megbeszélitek-e egymás 
műveit, volt-e valaha közietek rivalizálás, 
egyszóval -  tréfásan fogalmazva -  hogy le
het egy ilyen viszonyt „túlélni”?

*
Farkas W ellm ann Éva
1979. m árcius 19-én szü le tett M arosvásárhelyen. A kolozsvári Babe§-Bolyai 

Tudom ányegyetem  m agyar—angol szakán  végzett 2001-ben. 2008 őszén a BBTE 
Hungarológiai D oktoriskolájának hallgatója lett, disszertációját 2012-ben véd
te  meg. Doktori disszertációja 2013-ban jelen t meg, a Gondolat Kiadónál. 
Irodalom és közönsége a XVIII. században. Verestói György munkássága cím
mel. Verseskötetei: Itten ma donna választ (Erdélyi H íradó Kiadó -  FISZ, 2002; 
m ásodik k iadás 2005-ben, az Irodalm i Jelen Könyvek sorozatban); Az itt az 
ottal (Erdélyi Híradó Kiadó -  FISZ, 2011). Jelenleg Békéscsabán él, 2012 óta a 
Bárkaonline szerkesztője.
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-  Endre, a korkülönbségből is adódó

an, jóval korábban kezdett írn i, m int 
én -  engem azonban ez akkoriban  egy
á lta lá n  nem érdekelt. O sokkal ny ito t
tabb  volt az én zsengéim m el kapcso
la tb an  (akár írá su k  közben is szívesen 
rám  nyitotta az ajtót). M ár jó ideje m a
gam  is verseltem , am ikor kezdtem  ke
zembe venni a köteteit. És fokozatosan 
az is k ia lak u lt, hogy tud junk  beszél
ni egym ás m űveiről; m a m ár az egyes 
verseket is g y ak ran  m egm utatjuk  egy
m ásnak , de kö tetk iadás előtt m inden
képpen elo lvastatjuk a m ásikka l az 
anyagot. Úgy gondolom, hogy költői vi
lága ink  eléggé távol á lln a k  egym ástól, 
így objektívebbek is tu d u n k  lenni, és 
szerencsére ez a riva lizá lás veszélyét is 
k izárja .

-  Az Itten  m a donna választ című első 
köteted talán legismertebb verse a Válasz 
a D onkihótnak című költemény -  egy át
irat átirata. Ez a kissé pajzán, kihívó, já 
tékos hang mintha eltűnt volna az elmúlt 
években írott verseidből. Mi lehet ennek a 
magyarázatai

-  Ez egy alkalm i vers volt, addi
gi versnyelvem nek is kivételes d a ra b 
ja  — de nem tagadom , nagyon élvez
tem  írn i. És utólag is örömet szerzett, 
m ert a közvetlen cím zett „vette a lapot”. 
Azóta m ár volt olyan alkalom  is, am ikor 
O rbán János Dénes a Don Quijote má
sodik szerenádját, én pedig a vá lasz t ol
v ash attam  fel, nagyon jó hangu la tban . 
De alapvetően sokkal szem érm esebb al
k a t vagyok anná l, m in t am it ezek a ver
sek képviselnek -  fő csapásait nézve, 
nem ilyen irányú  az én utam . Persze, a 
ny ito ttság  továbbra is adott, a nyelv re 
mek já tékszer is tud  lenni, de ta lá n  az 
elm últ időben „komolyabb” tém ák  fog
la lkozta ttak .

-  Az itt az o ttal című kötetedben egész 
ciklust ajánlasz Magyarosi Szőke József

emlékének, az első kötetedben is volt egy 
neki címzett versed. Mit kell tudni róla és 
miért olyan erős ez a kapcsolat, ami hoz
zá fűzi

-  M agyarosi alakjával és műveivel a 
szakdolgozatom készítése során találkoz
tam , s nagy hatássa l volt rám  az életsor
sa, írásművészete. Székelyudvarhelyen 
volt kollégiumi rektor, egy igazi polihisz
tor, aki drám ától tankönyvekig renge
teg m unkát írt, olyan pedagógus, akire 
joggal nézhettek fel tanítványai, hiszen 
tanu lásuk  m ellett szórakozásukat, ki- 
kapcsolódásukat is mindig szem előtt 
ta rto tta . Még végrendeletében is e célra 
hagy ta  a kollégiumra saját kertjét, hogy 
az a „tanulóifjúságának pihenő- és já t 
szóhelye legyen”. Olyan önzetlen pálya- 
modellt á llít elénk, amilyennel m anapság 
csak a legritkább esetekben találkozha
tunk . Em ellett költői ambíciókat is dé
delgetett, viszont erről nemigen tudott 
senki; azt is testam entum ában hagyta 
há tra , hogy két könyvét kinyomtassák, 
melyek közül az egyik egy szerelmes ver
seket tartalm azó  kötet volt. A könyvek 
k iadásának  költségeivel sem terhelt sen
kit, a nyomdai díj töredékét képezte an 
nak  az összegnek, am it lakásán  és h a ta l
mas könyvtárán kívül szintén a köznek 
adományozott.

Volt azonban verseiben, kiszólásaiban 
is számos olyan momentum, amelyekben 
valam ilyen módon érintve éreztem  m a
gam, sokszor m intha az éppen engem 
foglalkoztató kérdéseket válaszolta vol
na meg. (Azt m ár meg sem említem, hogy 
még a születésnapunk is ugyanaz.) Úgy 
éreztem, m egértettem  valam it ennek az 
em bernek a gondolkodásából, de sok új 
kérdést, problémát is felvetettek az írá 
sai. így született egy vers az emlékére, és 
le tt végül egy teljes ciklus a vele kapcso
latba hozható szövegekből.

-  Evek óta Magyarországon élsz, 
Békéscsabán, a Bárkaonline szerkesztője

vagy. Valamiért mégsem tudok rád (jobb 
szó híján) „emigránsként” tekinteni, nem 
tűnik úgy, mintha elszakadtál volna az 
itthoni irodalmi közegtől, az új köteted is 
Erdélyben jelent meg. Hogyan működnek 
szerinted az átjárások a két irodalmi élet 
között (személyesen és általában), hogyan 
fér meg „az itt az ottal”?

-  Az ember a költözéssel nem cse
rél identitást. Ráadásul, számomra 
Székelyudvarhely és Békéscsaba sokkal 
kevésbé tű n ik  két külön világnak, m int 
például Kolozsvár és Jászvásár. Pedig 
utóbbiak jelenleg közigazgatásilag egy 
országban is vannak. Természetesen ér
zem otthon m agam  Erdélyben, és nagy 
öröm, hogy most m ár Csabán is sok em
bert ismerek, s a m agyarországi irodal
m at is kicsit közelebbről tudom szem
lélni. A könyvterjesztés tekintetében 
nagyon nagy esetlegességek és hiányos
ságok vannak  m indkét térfélen, és főként 
egymás viszonylatában — ez nagy szívfáj
dalm am, de az in ternet enyhít valam it 
ezen az igazságtalanságon: fontos, é rté 
kes dolgok kerülhetnek egymás mellé a 
világhálón. Ezt képviseli a Bárka folyó
ira t és a Bárkaonline is.

-  A két versesköteted megjelenése között 
kilenc év telt el. Kell-e újabb kilenc (illetve 
most már „csak” hat) évet várni a követke
zőre, vagy alakul már egy újabb könyv ter
ve, szöveganyaga?

-  Most határozottan  jobb a helyzet, 
idén például magamhoz képest egészen 
sokat írtam . És vannak  még tervek — töb
bek között egy olyan ciklus, amelyik eset
legesen külön is teste t ölt majd könyv for
m ában. De erről egyelőre nem beszélnék 
még semmi konkrétat; ha  összejön, lehes
sen meglepetés belőle!

PAPP ATTILA ZSOLT

FARKAS WELLMANN ÉVA Adatmentés1

N e v e m  h i á b a

Az én nevem ne vedd. Hiába lenne.
Nevem a szádon nem terem meg engem. 
Nevem a szádon nem lehetne fegyver. 
Nevem a porban több értelmeket nyer.

Nem én vagyok hibás, hogy nincsen érved, 
s csak arra futja: bárcsak érne véget, 
nem én azért, hogyha már volt halálod, 
nem én azért, ha nevem nem találod.

A világ idejekorán eltemet, 
de sose érj rá engemet okolni, 
szűkmarkún s habozva mérd a lelkedet:

Hová tűn tek  a szitakötők, mondsza, 
s marad-e még a felnőttkorra ép íz, 
ha kilóg a hatalom  gatyakorca? 
Huszonöt éve újra látott Hévíz,

hol nászára lel sok egymást unó pár, 
holnap u tán  jönnek a tegnapok, nézd, 
Illúzió Stúdió nyílt s Ufó-bár -  
felejtsd el hát egy hétre most Damoklészt!

Tüdőd gyógyvizek illatával csurig, 
lelked az ősszel; időd, a jelent, és 
nem az elmúltat éled, az álmodig.

Ebből kellene most egy adatmentés, 
hisz a horizonton tú l hajnalodik, 
s reggel mindez: Hévíz-állás-jelentés.

elcsábítja ezernyi ócska holmi, 
és ízekre szednek. Én felmentelek: 
nem a te dolgod mindezt megtorolni.

1 Az idei év Lilla-díjas verse. Az álló betűkkel szedett szövegrészietek a Csoko
nai Társaság által m eghirdetett költői verseny feladványának részeit képezik, 
m elyeket a szerzőknek be kellett építeniük verseikbe.
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K E N É Z  F E R E N C  

N é p ü n n e p é ly

A megfigyelők
megfigyelte
megfigyeltek
a megfigyeltek
megfigyelte
megfigyelők

állnak a népünnepélyen 
egymás mellett 
a bódé körül 
színes gömb 
a kezükben

gyanútlanul 
nyalják 
a fagylaltot.

T e c h n ik u s o k  b o ld o g s á g a

A majmok ragyogóan 
megfeleltek 
minden feladatnak.

Kitűnően bonyolítottak le 
a sok hókuszpókusszal járó 
tennivalókat.

Egy dolgot nem tudtak 
az istennek se a fejükbe verni: 
a világmindenség 
nem érdekelte őket.

Pedig igen rafinált effektekkel 
próbálták kíváncsiságukat 
felébreszteni.

Klasszikus gyakorlat volt 
például az „esti csillagnézés”.
Egy zárt és sötét térben 
zseblámpaégők tucatjait 
villogtatták előttük.

Hazafele menet a technikusok 
boldogan néztek fel az esti sötétben 
az égboltozatra.

És el nem tudták képzelni 
mi jár a fejében 
a tudósoknak.

N y o lc v a n a s  é v e k

Ez itt a Cinecitta.
Jó, hát nem pont olyan,
na de hát azért te sem vagy egy
Antonioni, nem igaz?!

Bújj csak be ide, 
ebbe a lukba, bátran, 
s azt hozol létre, barátom, 
amit csak akarsz.

Egy dologra
azért figyelj: ami létrejön, 
a luk méreteinél ne legyen 
nagyobb.

Tudod: ez itt 
nem a Cinecitta. Még 
ha te Antonioni 
vagy is.

Van kötél is 
a lukban. Na viszont, 
látod, az épp akkora hosszú, 
mint amekkora az ilyen kötél 
úgy általában 
lenni szokott.

R e n d s z e r v á l t ó k

Én III. Richárd! 
bőgte a színész gőgösen 
a konyhasarokban összeeszkábált 
rissz-rossz pálinkafőzője mellől 
a jódtinktúra oppardon 
a diktatúra megdöntésére 
irányuló szavakat 
a tömbház ötödik emeletén 
a halhatatlanság felé.

Ö r e g k o r  a r a n y a

Zsombékos vízben 
úszkáló libák kacsák

városszél 
utolsó házak

aztán a mezsgyén túl 
nincs mese

neki kell futni az égnek
hahó kiált a bolond öregember
elszállva az egykori tanyák felett

hosszú kabátja 
aranylón örvénylik utána 
s gomolyog aranyló 
pipája füstje

ám csupán az öregkor aranya ez 
nem a repülésé

odalenn hosszú nyárfasor 
mutatja az utat

afölött repül 
majd alászáll szépen 
a temető környékén

kicsit bukdácsolva 
öregkor aranyát leporolja

és zsombékká lesz 
egy túlvilági tóban 
angyali kacsa-úsztatóban.

Ha már egyszer megírták
Átvetette magát a kerítésen 
s egy csillagon találta magát

hát ott aztán sok dolga lett hirtelen 
új időszámítást 
új nyelvet 
és ábécét

kellett kitalálnia
mert amit a kerítés túloldaláról hozott 
egyszerűen hasznavehetetlennek 
bizonyult

ő azt mondta:
disznókat szeretne tartani
miért nem építesz inkább légvárakat
kérdezték

hisz láthatod: itt levegő 
van elég

jó lesz nekem a sertés válaszolta 
majd kitúrják azok a szarvasgombát

nekem
a csillagokból is

és eljársz-e majd rendszeresen 
a helyi honfiak gyülekezetébe 
kérdezték

születésnél bábát 
temetésen kántort
nem lehet csujjogatással helyettesíteni 
mondta

s a helyi honfiak is jobban tennék 
tette hozzá
ha a tátott szájú karéneklés helyett 
eltanulnák

hogyan is szól
(ha már egyszer megírták)
a nyulak miatyánkja.

J é z u s k á k  lé g h u z a tb a n

Jönnek a Jézuskák, 
jönnek nagy koffereikkel 
a Nyugati pályaudvar felől,

lenn, a nekilóduló metró-kocsiban, 
döbbenten veszik észre, 
hogy nincsenek egyedül,

erre is, arra is, 
a fülke padjain mindenfelé 
kofferes Jézuskák ülnek,

és repíti mindójüket a vonat, 
repül a sok Jézuska a föld alatt, 
az ablaküveg fekete bélésében,

karácsonyi ajándékként 
mindeniknek súg egy-két kedves, 
gyerekkori tájszót fülébe 
az öregisten,

repülnek, repülnek 
a kofferes Jézuskák a föld alatt, 
az ablaküveg s a kabát 
fekete bélésében.

Ó h , r ó z s a ,  r ó z s a ,  r ó z s a

A rózsa belsejében 
van egy rózsaváros.
Az utcán rózsagyerekek 
eszik a rózsalángost.

A  rózsa belsejében 
rózsából van a postás, 
viszi-viszi a rózsalevelet, 
melyben csak rózsa sorjáz.

A rózsa belsejében 
ha az idő elkomorul, 
jéghideg rózsaszél fúj, 
s a hó rózsákat hull.

Megjön a karácsony, 
leül a rózsahóba, 
jajong és elvetél 
a hóban Csipkerózsa.
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ERDEI L. TAMÁS

Tizennégy
Az ezüst színű szedán csikorgó kere

kekkel perdül ki a székház parkolójából. 
A lámpa éppen zöldre vált a Bánya utca- 
Kőrösi Csoma-útkereszteződésben, az au
tó vezetője, egy sötétszőke hajú, magas fi
atalember vigyorogva nyomja padlóig a 
gázpedált. A járókelők bosszúsan néznek 
utána, egy idős néni a botjával hadonász
na, ha lenne botja. A sofőr felpillant a bel
ső tükörbe. Egy villanásnyi ideig még látja 
maga mögött az elektromos kaput becsu
kódni, elkapja a portás elmosódó intését, 
villant egyet az elakadásjelzővel, azután 
minden figyelmét a forgalomnak szenteli. 
Cikázni kezd a kocsik között, kihasználva 
a zöld hullámot az álmos kőbányai forga
lomban. Minden sebességfokozatban üveg
hangig pörgeti a motort, és csak akkor vált 
fel, amikor m ár nem érez benne több erőt.

Másfél óra múlva kezdődik az értekezlet 
a nyíregyházi központban, oda kell érnie 
kezdésre. A nagyfőnök egyértelmű célzá
sokat te tt a régóta esedékes fizetéseme
lésre, nem késhet el. Tudja, hogy kevés az 
ideje, még örül is neki, hogy jó oka van le
tesztelni az új Opelt kedvenc autópályáján. 
Amikor havonta egyszer lehúz vidékre, az 
értékesítő lányok az autókereskedésben 
köszönés helyett csak annyit kérdeznek, 
mennyi. Ő ilyenkor százkarátos mosoly- 
lyal bemondja a számot. Egy-negyven, egy- 
harmincöt, egy-harminckettő. Vagyishogy 
ennyi idő ala tt ért le Pestről. Az elhaló 
„ó”-k és omlatag „ahh”-ok m ár csak a há tá t 
érik, ahogy galoppoz föl a főnöki irodába.

Az Éles-saroknál visszakapcsol, egy 
p illanatra  még rá  is segít a kézifékkel, a 
kocsi engedelmesen kidobja fará t a koc
kaköves hajtűkanyarban. Az im ént meg
előzött piros Ford azonnal eltűnik  a tü 
körben, az előtte araszoló középkorú női 
vezető pedig csak üggyel-bajjal tud  le
húzódni a szélső sávba, hogy az ü tkö
zést elkerülje. Felháborodni sincs ide

je, az ezüst nyíl m ár el is tű n ik  a vasúti 
felüljáró a la tt. Mazsolák, húzza el a szá
já t a sötétszőke, ne hívjanak többet 
sztrádapéternek, ha nem érek oda tizen
egyre. A fordulatszám m érő és a kilomé
teróra m utatója párhuzam osan csavaro
dik, ahogy a Fehér úton hatezerig húzza 
a fordulatot. A sofőr á lta lában  szereti ki
hozni a maximumot m inden járm űből, jó
ka t m ulat, amikor néha a kerékpárjával 
is sikerül átlépnie a városi sebességha
tá r t. Semmi ez a száz lóerő, de amire ké
pes, azt most kitaposom belőle. Á ltalában 
egyedül autózik, megszokta, hogy m agá
ban beszél. A Nagy Lajoson az erős for
galom szelídebb tem póra készteti, megen
ged há t m agának némi rom antikát.

Saját gépét látja maga előtt, a legen
dás fünfert. Kéjesen gondol azokra a pil
lanatokra, amiket együtt tölt vele, ha es
te hazaérkezik. Első útja szokás szerint 
a garázsba vezet majd, az ajtót gondo
san bezárja maga mögött, hogy senki se 
zavarhassa meg őket. Beülök, magam
ra csukom puhán kattanó, nehéz ajtaját, 
érezni fogom, hogy hazaértem. A kinti za
jok megszűnnek, beszívom a szagot, a bőr
kárpit és a belső tér csúcskategóriás illatát. 
Elfordítom a kulcsot, és megszólal a leg
szebb zene a világon, a hathengeres német 
erőgép muzsikája. Pianóban húzzák a vo
nósok alapjáraton, finoman a gázpedálra 
lépek, felharsannak a kürtök és a fanfárok. 
Egy-két pumpálás, fafúvók és rezesek cre- 
scendója. A tutti fortissimo a padló, ami
kor feldübörög az egész zenekar a fuvolától 
az üstdobig. Orgonátok a melegedő moto
ron, újra és újra felbőg a háromszáz lóerő a 
talpam alatt. Felvillannak a műszerfal na
rancsvörös fényei, Hölderlint és Beethovent 
hallom Chris Bangle nyelvén megszólalni. 
Kinyitom a garázskaput a távirányítóval, 
az automata sebességváltót sportfokozat
ba kapcsolom, lassan kigördülünk az ut
cára. Előbb finoman, majd egyre vadabbul 
járjuk együtt a kertváros útjait, én és ő, a 
BMW-m. Az egyetlen igazi autó a világon.

Gondolataiból a felélénkülő forgalom 
zaja zökkenti ki. A komótos hömpölygés 
lendületes haladásra  vált, felszabadul 
előtte az út. Amikor ráhajt a sztrádára,

N ádas Alexandra: Töredék M adonna  (2014)

megkönnyebbülten fellélegzik. Most végre 
kinyomhatja a szemét ennek a selejtnek. 
Ezen ism ét elvigyorodik, hogy a csaknem 
új kocsit leselejtezte, persze csak gondo
latban. Biztos benne, hogy soha nem tud
na á rtan i egyetlen autónak sem, ehhez 
túlságosan tiszteli az őket létrehozó tech
nológiát. Szinte mindenféle típust kipró
bált m ár amióta ennél a cégnél dolgozik, 
de úgy érzi, egyik sem hasonlítható saját 
bömöséhez. Azt a Porsche C arrerát azért 
nem tudja kiverni a fejéből, am it két he
te  tesztelt. Majdnem elájult, amikor fel
v itte  a szerpentinre, m inden egyes gyor
sítás durva adrenalinlöketet nyomott az 
agyába. Azzal az utcai csúcsragadozóval 
egy ism eretlen életminőségbe kóstolha
to tt bele. Úgy volt, hogy meg kell vennie a 
cégnek, de a tulajdonosok végül másképp 
döntöttek.

Főnöke kocsiját is kedvelte, a hibátlan, 
hatos kupét közösen vették  két hónapja. 
Nem irigykedett, inkább örült, hogy a ve
zér is a kék-fehér légcsavaros m árka mel
lett döntött. Úgy véli, az azonos emblé
ma egyfajta cinkosságot terem t köztük. 
Ha együtt m ennek üzletet kötni, m inden 
ügyfélnek összekoccan a térde, am ikor a 
két BMW mély hangon duruzsolva befor
dul a sarkon. Egy ezüst ötös, meg egy ki
rálykék hatos. Próbálják titkolni ugyan, 
de rendesen berezelnek. A puhára  főtt 
ügyfelek persze nem m indig jók, ha  n a 
gyon megijednek, nincs üzlet.

Levillog két álmosan poroszkálót a bel
ső sávból, a műszerfal órájára pillant, és 
derűsen állapítja meg, hogy összesen egy 
órája és tíz perce van, hogy a kétszázhá
rom kilométeres u ta t megtegye. Kiválóan 
vezet, a szűkre szabott idő kihívást jelent 
szám ára, alkalm at, hogy megjavítsa saját 
rekordját. Visszavált kettesbe, tövig nyom
ja  a gázpedált. Miközben pakolja a sebes
ségfokozatokat, a végletekig kihasználja a 
motor adottságait. Addig forszírozza, amíg 
a kétszázat el nem éri a mutató. Az Astra 
kicsit lassan gyorsul ugyan százhatvan fö
lött, de hatodikban is húz még, úgyhogy el
dönti, ebben marad. Az M3 azért is a ked
vence, mivel ez az egyetlen autópálya, 
ahová még nem telepítettek traffipaxot. 
Ez a fontos hiányosság a szabadság meg
m aradt terepét hozza létre szám ára, há
romszáz kilométernyi autós rezervátumot 
a túlszabályozott négykerekű világban.

Elhagyja Gyöngyöst, feltűnnek a M átra 
lankái. Prém ium  kategóriás csodákat 
hagy m aga mögött, erőszakosan tolja lefe
lé azokat, ak ik  elé kerülnek. Remekül ér
zi m agát, csak az zavarja kissé, hogy az 
üzemanyag szintjelző m utatója a vártnál 
gyorsabban közeledik az E jelzés irányá
ba. Tudja, hogy az új szakaszon még n in
csenek benzinkutak. Szokás szerint most 
is teli tankka l indult, de ez a kis 1,6-os 
motor túlságosan nagy étvágyúnak bizo
nyul ilyen sebességtartom ányban. Saját 
2,5-őse tíz liternél többet nem eszik két
százharm incas tempónál sem, de most 
meg kell elégednie az Opel motor szerény 
teljesítményével és nagy étvágyával.

Füzesabonynál egy Peugeot beszé
dül elé százhússzal a belsőbe, a veze
tő  nem néz a tükörbe. A szőke villog, fé
kez, ha lkan  szitkozódik. Ezek a hevesi 
parasztok nem tudják, mire való az autó-

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

pálya. Száznál úgy érzi, m in tha állna. 
Poroszkál kicsit mögötte, amíg a reflek
tor és az index segítségével visszaűzi az 
áldozatot oda, ahová szerinte m inden
ki való, aki százötvennél lassabban ha
lad, a külső sávba. Amikor felszabadul 
előtte az út, ú jra felgyorsít kétszázra és 
tovább, am it csak bír a gép. Szolid, de 
szorgos erő dolgozik a la tta , lassan  eléri 
a m utató a kettő  tízet. Viccesnek ta lá l
ja, hogy kétszázötvenig kalib rálták  az 
órát. Meg van róla győződve, hogy ez a 
kis kávédaráló szakadékban, hátszél
lel se tudna annyit, de a kétszázas tem 
pót azért stabilan  tartja . Elmosódnak a 
terelővonalak, a környezet csíkszerűvé 
válik, ekkora sebességnél nem nagyon 
gyönyörködhet az ismerős tájban.

Dúdolni kezd, régi Neoton-sláger ju t 
eszébe. Kétszázhúsz felett észre sem ve
szed, és elhagyod a valóságot, kétszáz 
húsz felett átértékeled magadban a vi
lágot. Ő m ár jónéhányszor átértékelte, 
most azonban pontosan érzi, m ennyire 
korlátozottak a lehetőségei. Belök egy 
CD-t a lejátszóba, felvonít az elektro
mos g itá r hangja, ujjaival ü ti a ritm ust 
a kormányon.

A miskolci lehajtónál a benzinm utató 
negyed tanko t jelez, nem lassít, fél órá
ja  van még, haladnia  kell. Kikapcsolja a 
légkondit, ezzel is segít a m otornak, ke
ményen tapossa a pedált, villog, dudál. 
Egy bálna mercis férfi arcán  v illanás
nyi ném a döbbenet látszik, am ikor u ta t 
enged neki. A sötétszőke úgy húz el a 
belsőben, m intha máshol nem is ha
ladhatna. Eddig csak ő előzött, de most 
utoléri egy fekete hét-ötvenes. Nem vár
ja  meg, hogy levillogják, először Pest óta 
előzékenyen kimegy a szélsőbe néhány 
másodpercre, elengedi, u tánakacag  a 
feketének. Menj csak picinyem, a pá
lya királya vagy. A te órádon nem vicc 
a kettő' ötven. H arm inc kilom étert jelez 
a táb la  a célig, am ikor kigyullad a sá r
ga lám pa a benzinmérőn. Kelletlenül 
lassít, nehogy elfogyjon a nafta , a száz
nyolcvanat azért még m indig tartja . 
A m utató szenvtelenül esik tovább, né
hány perc múlva m ár a nullán áll, sehol 
egy kút. Az utolsó cseppekkel fogok be
érni, kicsit bosszankodik, de a fizetés- 
emelésre gondol, és százhatvannal hajt 
tovább. Újra látja  a tá ja t m aga körül.

Tizennégy kilométerrel a város előtt a 
motor kihagy, a kocsi lassulni kezd. Na 
ne, ezt ne, ezt nagyon ne! Félhangosan 
morog maga elé, és lehúzódik a leálló
sávba. Az autó gurul még vagy három 
száz m étert, azután esetlenül megáll. 
Indítózik. Az indítómotor megforgatja 
a főtengelyt, a motor beröffen, elindul, 
megint leáll. Még háromszor megpróbál
ja, de mindössze százötven m étert halad 
előre, a tan k  csontszáraz. Bekapcsolja a 
vészvillogót, a telefon után  nyúl, tíz óra 
ötvenöt. Kiszáll, stoppolni kezd, m inden
ki elhúz mellette, ak it eddig megelőzött.

Tizenegy óra tíz, vadul lengeti a jobb 
karjá t, a fizetésemeléséről van szó. 
Senki sem lassít, a sofőrök rá  se néz
nek, ahogy elhagyják. Belerúg az Opel 
kerekébe, és felordít a szabolcsi pusztá
ban. Tizennégy kilométer, tizennégy va
cak, nyamvadt, kispályás kilométer.

ANDREI BODIU 

Taxi D river
Ma egy sofőr aki olyan volt mint Seymour 
Hoffman
Azt kérdezte tó'lem tudom-e merre 
Tart a világ.

Reggel volt és havas eső október végi nap 
És mindenki a központ az iskolák felé tartott.

Összehúztam magam annyira hogy 
Magamhoz öleljem az autó melegét.

A Gyümölcsösökig kormányok elnökök
buktak Seymour 

Hoffman átvette tó'lem a pénzt.
Nem nézett rám.

Sokdioptriás szemüvegének lencséje
vastag mint

A szélvédő amin át kínnal-bajjal
próbálunk kijutni.

K özepes á llom ások
(Gári mijlocii)

„Hol vagy apu?” kérdi tőlem 
hétéves csilingelő hangján.

„Medgyes közelében” felelem 
És mélyen magamba szívom 
Az utastárs fokhagymabűzét.

„És milyen a medgyesi állomás? Nagy?” 
Kérdezősködik tovább. „Nagyobb-e mint 
a predeali állomás?”

„Kábé ugyanakkora” mondom zavartan.

Sétál a kalauz barna táskája hasán 
Nyugszik a Báros csigaütemben 
Piruettezik.

„Hol vagy apu?” kérdezi
„Az ágostonfalvi sötétben, Tudor,
Közel, az ágostonfalvi sötétben.”

A m ikor elveszik  a z  á ra m o t
(Cánd se ia curentul)

Néha-néha elveszik az áramot.

Eszünkbe jut ilyenkor a 
Túl Későn Lelőtt kora.

Hallgatjuk ahogy kiolvad a hűtő nézzük 
a hőmérőben hogyan esnek a fokok.

Várunk. Vagy lemegyünk a pizzériába
és azt

kérdezzük ők csengettek-e.

Aztán ismét vissza s várunk.
És beszélgetünk talán 
Többet mint eddig valaha.

Az otthon foglyai vagyunk: férfi 
Nő és gyermek egy régi tömbházban 
Egy faajtó mögött.

Sorban  három  é jsza k á n  á t
(Trei nopti la ránd)

Sorban három éjszakán álmodtam ugyan
azzal a nővel. Hasonlított és mégsem 
Valakire régről. Jött felém 
egy folyosó végéből

Valahonnan olyan volt 
Mintha a Nyugati Egyetem harmadik 
emeletén lenne. Rövid zöld 
Szoknyát viselt.

Gyönyörű napbarnított lábai voltak talán 
Magassarkúban ami biztos kalap volt a fe
jén.
Hatalmas szalmakalap.

Mindannyiszor lenyűgözött 
A kalap és ezt el akartam mondani neki.

SZONDA SZABOLCS fordításai

N agy Gábor: Toscan profil (2014)

A ndrei B odiu
1965-ben született Nagybányán, idén áprilisban hunyt el; költő, szerkesztő, egye

tem i tanár, irodalomtörténész. A brassói Erdélyi Tudományegyetem (Universitatea 
Transilvania) Bölcsészettumányi K arának  dékánja és tan á ra , az Interval című fo
lyóirat főszerkesztője volt. Első versei 1991-ben jelentek meg. Öt versesköte (Cursa 
de 24 ore, 1994; Poezii patriotice, 1995; Studii pe viafá §i pe moarte, 2000; Oameni 
obosifi, 2008; Firul alb, 2014) m ellett egy regénye (Bulevardul Eroilor, 2004) és szá
mos tanulm ánykötete jelent meg.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

„Figyelnek a virágok és a fák...”
V á r a d i B . L á s z ló  j e le n é s e i

Tragikusan hirtelen  halá la  óta — so
ha nem gondoltam, hogy túlélem, s így 
nekem kell emlékeznem rá  -  egyre több 
kérdés m erül fel bennem, s m int hajdani 
előhívók vízében a negatívok, csúsznak 
egym ásra emlékeim. Valamikor a hetve
nes évek elején egy soha el nem süllyedő' 
délutánon együtt ü ltünk  akkori törzshe
lyünkön, a bukaresti Berlin vendéglőben. 
Akkor ha lt meg az édesapja, nem is igen 
beszéltünk, borospoharában nézegette 
szomorú arcát, s a repkény méla-kórosan 
hazudozó sírverseit a vendéglő nyári k e rt
jében. A ztán elfogyott a pénzünk, noha a 
tor még nem ért véget. Jellemző módon 
akkori aszta ltá rsaságunk  tagjai közül 
senki nem jelent meg, s így kényszerűen 
a távozás m ellett döntöttünk. Az utcán 
megállóit egy sorsjegyárus előtt, össze
k ap artu n k  öt, tíz és huszonöt banisokból 
három  lejt, vett egy zárt sorsjegyet, kide
rült, 100 lejt nyertünk  -  m iheztartás vé
gett: akkor a Berlinben h a t lej volt egy 
német sör és tizenkét lej egy deci orosz 
vodka. Visszam entünk és ha llga ttunk  to
vább. Megjelent egy, azóta szintén a m á
sik világba távozó ism erősünk, s mikor 
m eghallotta, hogy Laci nyert, s ezért jö
he ttünk  vissza, m aliciózusan jegyezte 
meg, igen, te  a szerencse fia vagy.

E rre  em lékezett néhány éve a 
Vörösmarty téren , az Arany bárány te 
raszán  sörét kortyolgatva. Ekkor m ár 
m egint írn i kezdett, s elmondta, m áso
dik indulása sehogyan sem ak a r sike
redni. „Elfelejtettek -  m ondta - ,  soha 
nem gondoltam volna. A ztán felpörög
tek  az események, negyvenegy év u tán  
újra megjelent egy prózakötete (Emlős- 
viselkedéstani jegyzetek, Mentor, 2013), s 
a Pont kiadó k iad ta egy válogatott elbe
széléskötetét (Borotva) és elbűvölő v idra
regényét (Luca, a megmentett vidra: egy 
vidracsalád kálváriája). De ezek fogadta
tá sá t m ár nem érhette meg, trag ikus h ir 
telenséggel ragadta  el a kór. A Pont ki
adó újabb kötetei megjelenését ígéri.

Elképzelem, ahogyan egy felhőről néze
get bennünket, vagy a fényvilágból fény
ként visszajár és elmereng azon, hogy vé
gül mégiscsak igaza volt ellenségének, aki 
azt híresztelte róla, még a zátonyra fu
to tt sorsok balkáni metropolisában, hogy 
a szerencse fia, m ert neki minden sike
rül. Igen, neki -  m ondhatná az a hajda
ni kolléga, akivel legfeljebb a m ásik vilá
gon vitatkozhat tovább, ha találkoznak —, 
másodszor is sikerült, ami m ásoknak egy
szer sem. Sokra mentem vele -  mondja ő 
álmomban nekem - ,  igaza volt, csakhogy 
nem a szerencse, inkább a balszerencse fia 
voltam. Szám talan helyen találkozhattam  
vele a hatvanas évek vége óta, egyszer 
együtt m entünk el a nárciszrétre, néztük 
a fényben viliódzó fehér mezőt, s váratla
nul arról kezdett mesélni, hogy „A v irá
gok élnek. S ők is látnak  minket, és a fák

is, ahogyan mi őket, ha egyáltalán látjuk, 
m ert vannak, akik nem látják, s ezért sem 
mindegy, hogy hogyan élünk.” Elképedten 
bám ultam  rá. H át igen. Ezt nem hangsú
lyozta, érzelmes ember lévén érzelmessé- 
gét gondosan titkolta, szétindázó szövege
it egy visszatérő motívum kötötte össze: 
„Jó katona legyél, baszd meg, melegszívű, 
könnyed léptű, zavaros a Nyárád.”

A visszatérő motívum kötötte össze 
félbemaradó elbeszéléseit, a nyolcvanas 
években m ár le sem írta , viszont mesélte 
őket, s ezek soha nem m ondtak el szabá
lyosan, áttekinthetően, célirányosan ta 
golva végig egy történetet, viszont kiadták 
mesélőjük a vadász, halász, m adarász, és 
okleveles madártömő, állatbarát- és tele
pítő, természetvédő és világutazó robot
képét. S ha az elmozdulás is volt a lényeg
— hittem  az elején még botorul —, ez a ro
botkép nem nagyon változhat. Hogy igenis 
változott, csak később jöhettem  rá, de hát 
ez a hetvenes évek elejéről nézelődve még 
csak a beláthatatlan  baljós jövő eseménye.

Valamikor a hatvanas évek végén is
m erkedtünk meg. Na vajon hol m ásutt, 
m int egy kocsmában. Hogy melyik kocs
m ában -  M uskátli, Kóla, Gong, Súgás, 
Korona, Berlin -  hol, miféle városban, 
erre m ár jellemző módon, nem is em
lékszem. Ki tudja, hol van m ár az eleje? 
M indenesetre valahol az erdélyi nemzet
köziségben, hogy a tragikus sorsú Sütő 
Dani egy világító sorával borítsam  ho
mályba a helyzetet és a létezés(ük) bohó
cait. M indenesetre csakis az oroszlánfe
jű  szerkesztő, az induló tehetségek örökös 
m entora és önzetlen gyámola ism ertet
hete tt össze bennünket. A hírek egy vad 
váradi gyerekről regéltek, aki íróként 
am atőr ugyan -  de há t körülményeink 
között, a m ár akkor is viruló erdélyi ön
képzőkörben ki nem az, könyörgöm? — va
dászként azonban profi. Sokáig csapdákat
— egyik mestere, ezt sokszor elmondta, 
egy öreg bihari vadorzó volt, aki csapdák 
készítésére is m egtaníto tta fogékony ta 
nítványát -  és rumos üvegeket láttam , ha 
furcsa, lírába áthajló, erdők szél zúgatta 
fái között, napfényben fürdő tisztásokon 
vagy hajnali félálmok folyópartján eset
leg alkonyatkor, egy hol volt, hol nem volt 
nádasban etc. zajló zűrzavaros története
it olvashattam. Amelyek rendszeresen je 
lentek meg az Utunkban, s ezekből válo
gatta  első 1972-ben megjelenő könyve, 
A kölyökharcsa anyagát. Érzékeny, büsz
ke, rá ta r ti  és hiú — tehá t sérülékeny — fi
atalem berről szóltak ezek a történetek, 
akinek vezérdilije -  az ő plasztikus kifeje
zését idelopva -  a term észet volt és a sza
badság. Ars poeticáját m ár egyik korai 
novellájában A gácsérban megfogalmazta, 
s ehhez végig hűséges is m aradt. „Mi len
ne, ha egyszer nem ju thatnék  el ide? Mi 
lenne, ha a falak közül hallgathatnám  a 
vonuló m adarak hangját? Nem bírnám  ki!

Minden az emberre tartozik: fa, víz, m a
dár és virág. Ezek élnek az emberek háta  
mögött. Még ha nem is tudnak  róluk. Ha 
az ember egyszer elpusztítja a ráeső részt, 
befellegzett. O lyanná válik, m int a pénz 
(....) melynek nincs aranyfedezete. Híg 
lesz, lebegni fog, m int a medúza, és elfe
lejti, hogy honnan indult.” O nem felejtet
te el, újabb novellái, elbeszélései és ökoló
giai esszéi is bizonyítják. A Kölyökharcsa 
u tán  még megjelent néhány elbeszélé
se, akkoriban a B ukarest környéki tavak 
felügyelőjeként tevékenykedett, s 1975- 
ben távozott az országból, az NSZK-ba. 
Zuhogó esőben váltunk  el, ő indult a sza
bad világba, én az Északi-pályaudvarra. 
Akkor még nem m erült fel bennem a kér
dés, hogy kije is voltam én neki, kicsodám 
is volt ő nekem? A barátom? A barátja  vol
tam? A testvére? Egym ás életének tanúi 
voltunk? Asszisztálva egymás fárasztóan 
unalm as és modoros sztereó-színjátékai- 
hoz. Ha időnként évekre el is vesztettük 
egymást. Németországból néha felhívott, 
a telefon általában  megszakadt.

Ezért is lepődtem meg hogy 1984. au
gusztus 20-án délután nem szakadt meg. 
„Mi van, baszd meg — üvöltötte. — Itten 
ázok a lúval együtt, és zavaros a Nyárád.” 
Künn vigasztalhatatlanul zuhogott, m int
ha nem telt volna el kilenc év, eléje men
tem, később ü ltünk  a konyhában, a sötét
ben, a gyertyafényben és mesélt. M ár nem 
ír, legyintett, kiderült, a felnémet vadas
kertnél tevékenykedett, több m ás elfoglalt
sága mellett, s m ászkált a világban, zergé- 
ket fogott az Alpokban például. És jöttek a 
történetek. A legjellemzőbb a zergék te r
mészetének változását ecsetelte, előzőleg 
m egtudhattam , hogy az Alpokban végre 
jól érezte magát, ü lt a fűben, a sötétségben 
néhány tétova szentjánosbogár-fény pislá
kolt csak, távoli m enedékházak fényei, s 
azt hitte, átmenetileg megtébolyodott és 
otthon van, valahol a Kárpátokban, ami
kor h irtelen rájött, m ár percek óta nyug
talan ítja  valami. Sok időbe telt, amíg ki- 
köbözte, hogy csend van és ez zavarja, a 
csend. Tehát még sincs otthon. „Miért? — 
kérdeztem gyanútlanul - ,  a Kárpátokban 
nincs csend?” „Nincsen -  mondotta ked
vesen, kissé rekedten. -  Üvöltenek pél
dául a farkasok vagy orgonáinak. Te tu 
dod, hogy mit csinálnak, költő vagy. De 
csend az nincs.” „És az Alpokban nincse
nek farkasok?” „Jó, hogy azt nem kérded, 
fehér elefántok vannak-e -  legyintett csik
kel a szája sarkában - ,  azokat m ár régen 
elvitte Hannibál.” Később m agyarázni 
kezdte, hogy zergefogás mellett a helyze
te t felmérni küldték oda, egy félkarú né
met háborús veteránnal, aki m egjárta a 
szovjet lágereket, aranyfogai viszont meg
m aradtak. (Ez volt a különbség -  ismer
te be az egykori alezredes - ,  a mi lágere
inkben aranyfogaim at kiszedték volna a 
pofámból...) Tanulmányozniuk kellett a 
terepet, miféle állatokat lehetne ide tele
píteni? „Volt egy kísérlet, hiúzokat, vad
m acskákat telepítettek átgondolatlanul az 
Alpokba, a cseh erdőkből, s szélnek eresz
te tték  őket, boldoguljanak.” „És boldo
gultak?” „Persze, feltrancsírozták a gya
nútlan  zergéket, m ert belőlük időközben

» » >  folytatás a 8. oldalon
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» » >  folytatás a 7. oldalról

kiveszett a reflex. Gyanútlanok voltak. 
A legérdekesebb az volt -  kortyolt a borá
ból hogy a levegőből érkező veszély tu
data még bennük élt, pedig a sasok is ré
gen eltűntek már az Alpok légteréből. 
Amikor feltűnt egy-egy vitorlázó repülő, 
pánikba esve menekültek. De a hiúzoktól 
nem féltek, azok a vérszomjas dögök meg, 
annyit azért talán te is el tudsz képzelni, 
mészárolták is őket, mint dicső elődeink 
Rigómezőn a törököket.”

Később kiderült, filmezni érkezett, 
filmet akar készíteni az erdélyi barna
medvékről. Hogy ez mennyi időbe telik, 
akkor még nem is sejtette. Két minisz
tériumtól kellett megszerezni az engedé
lyeket, már ez majdnem két évbe került, 
s aztán következett a korántsem zavar
talan filmezés. Minderről a Mentornál 
megjelenő könyvében egy elbeszélés
ciklusban számol be (Lássuk a med
vét!). A sors kifogyhatatlan kegyelméből 
a legjobbkor érkezett vissza, átélhet
te az aranykorszak sivár hétköznapjait, 
Tusnádon, a hegyekben, Bukarestben, 
Dobrudzsában. Ezek az élményei köszön
tének vissza az ezredforduló után író
dó elbeszéléseiben. A film végül is elké
szült, sikere lett, német nyelvterületen, 
nemcsak az NSZK-ban, Ausztriában, 
Svájcban is, és a mókuskerék ismét pör- 
dült egyet. A ZDF televízió ajánlólevelé
vel és megbízásával még a Szovjetunióba 
is eljuthatott, meglátogatta a manysikat, 
hiszen a vogulok népdalaiban, mítoszai
ban, legendáiban elevenen él a medve, ő 
az istenük, és ha bajba kerülnek, lejön 
az égből, ahol jelenleg csillag formájában 
tartózkodik. De ez egy másik film lehe
tett volna. A részletek így is kimerednek 
a filmből, pedig az erdélyi barnamed
ve hőstörténete sem semmi. Ahogyan 
egy helyi rendőr — akit egyik novellá
jában (.Medvét szüljetek, anyák, ne ma
gyart!) Czegő Zoltánhoz hasonlít, akivel 
a szentgyörgyi Kolcza kertben cserélnek 
eszmét helyzetünkről -, segít dobolni az 
öreg sámánnak. Verik a sámándobot.

Álmomban ismét ott vagyunk 
Münchenben, a bajor királyok kastélyai
ban, a Nymphenburgban, sört iszunk, a 
tükrök termét még megnézi, átmegyünk 
egy másik helyre, bámuljuk egy bajor ki
rály nőideáljait, sokáig merengve nézi 
Lola Montezt, a spanyol táncosnőt, aki
ért ez a melankolikus király lemondott a 
trónról, fintorog és kimegy. Sört iszunk a 
csatorna partján, egy vendéglő teraszán, 
ne érints meg, suttogja, én most egy árny 
vagyok, igyál egy pohár sört helyettem is, 
szám sincsen s kezem sem, hogy felemel
hessem a poharat, de el akarom monda
ni, regényt terveztem a nagy pestisjár
ványokról, a harmincéves háború idején. 
Most ki fogja megírni? Nem folytatja, 
szertefoszlik. A film után még fel-feltűnt 
Erdélyben, aztán újra jött a nagyvilág. 
Végül a Somogybán állapodott meg, mi
után nagy német szakfolyóiratokban kö
zölt ökológiai esszéket, s vidratelepítéssel 
kezdett foglalkozni. A kutyák és a med
vék után a vidra lett a harmadik. Mert 
nem csak a virágok és a fák, de a kutyák, 
a medvék, a vidrák is figyelnek bennün

ket, a titkosszolgálatok buzgó mócsing 
ügynökeiről nem is beszélve. Szem előtt 
vagyunk. Ezért sem mindegy... Nem foly
tatja, bejelenti, hogy távozik Romániából.

Ősz lehet már, a Berlin emeleti söröző
jében ülünk, a másik asztalnál négerek 
énekelnek, torokhangon, a velünk szem
be lévő asztalnál két lány fixíroz min
ket, egy szőke és egy fekete. Az alma
mag barna haj, nézi őket. „Az igaz ember, 
mondja Borisz Polevoj, úgy teremti meg 
boldog és felhőtlen jövendőjét, hogy ap
ró, lényegtelennek tetsző, ám lényegbe 
vágó átalakításokkal változtatja meg a 
múltját.” „Miért?” -  kérdezi feltűnően tü
relmesen. „Mert nem az a fontos, hogy 
legalább neki tetszedjen, hanem hogy 
mások megcsodálják. Határt vonható kü
lönbség.” „Reménytelen veled beszélget
ni, baszd meg. A holdat irigylem, tudod, 
mert legalább időnként elfogy, de soha 
nem teljesen. Olyan, mint a te szöveged.” 
„És milyen Németország?” -  kérdez
tem a medvés film forgatási szünetében, 
Tusnádfürdőn, újabb novellái kiemelt 
színterén, de nem válaszolt, inkább a 
medvékről mesélt, kezdte megkedvelni 
őket. Hogy miért, az a filmből, de novel
laciklusából is kiderül. Van viszont máso
dik kötetében egy újabb remekmű -  az el
sőben a Borotva a Tusnádon játszódó 
A Senki fia. Itt nem arról mesél, hogy mi
lyen Németország, hanem arról, hogy mi
lyen (volt?) a nyolcvanas évek Romániája. 
Sivár és unalmas, de félelmetes is, noha 
a rettegést belengte valami pikirt levan- 
tei báj. Ha egy novellát el lehetne mesél
ni, felesleges lenne meg is írni. Annyit 
legalább, hogy a hős csapdahelyzetbe ke
rül, alkalmi szerelme terhes marad és 
őt hiszi/jelöli ki apának. Megegyeznek, 
hogy elteszik, „elhajtják”, aztán a hős a 
magzattal a senki(k) fiával ott kóborol 
Tusnádon és környékén, mögötte a kóbor

kutyafalka. Hogy hogyan lesz a senki fiá
ból, az elhajtott magzatból a kóbor kutya
falka messiása, hát ez a csoda. A titok. 
„A kutyafalka nem váratott magára. Úgy 
tűnt, különböző irányokból szivárognak 
elő, ám ez csak látszat volt. A falka meg
jelenésével otthonosabbá vált a tél. Már 
nem kívánkoztam karácsonyfa alá, csa
ládi körbe, hanem újfent azon gondolkod
tam, hogy hol találok át nem fagyott föl
det, gördíthető követ, kidőlt fa gyökerei 
alatt képződött üreget, ahol a gyermek 
megpihenhetne. A hidegben lassan erje
dő tusnádfürdői szemétdomb felelt meg 
elvárásaimnak.” És megtörténik a „teme
tés”, sejthetően nem a medvék fogják fel
zabálni a messiást.

A könyvben még van néhány igazi no
vella (A sátorosok, A lepratelep, Sárga 
Jóska), de A senki fia egyedülálló, és mu
tatja Váradi. B. László erejét. És azt is, 
hogy mit vesztettünk. Hogy ő is tele bő
rönddel ment el. Álmomban ismét Lola 
Montest nézzük, I. Lajos szerelmesét, 
aki a nőideálok közül is kiemelkedik, 
aztán egymást több példányban a tük
rök termében. Még minden megvan. És 
gyanútlanok vagyunk. Hisszük, ha pén
zünk nem is, de legalább időnk van. És 
tudjuk, mindenkinek van legalább egy 
története, ha kitartó több is. „A nyári 
forróságban a kocsma előtt elhaladó te
herautók beletapostak egy kutyát a lágy 
aszfaltba. Szőre, húsa lassan lekopott, a 
kívül maradt csontfelületek kifehéred- 
tek. Ritka, épségben marad kövülethez 
hasonlított. Míg szaga volt, a fuvaros lo
vai felhorkantak, miközben terhüket át
húzták felette. Mondom, a romló porhü
vellyel együtt a szag is elszállt, csak az 
elefántcsontfényű kövület maradt, feke
te mezőben. Most már csak ember ért
hette, mit ér a kutya, ha kóbor.” (A kóbor 
kutyákról általában).
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D1M ÉNYH. ÁRPÁD

fel nem adott levelek
i .
margitkám
a szerelem fiatal a szerelem gyönyörű ifjúság 
vizes hajra száraz levegő cipőjét ledobja ha 
homokra lép a szerelem a lámpák derengésében 
pírtól duzzad az arcokon a szerelem egy elvadult 
lugas oltalmából leskődik vagy ablakon át az ég 
kék zománca ahogy a közelgő vihartól felpattogzik 
szófukar sötétben a legkisebb igyekezet a bennünk 
levő utolsó nap ez amit nem tudok anyámnak 
elmagyarázni azt hogy néha szem-kihunyással 
szétbomlik iszonytató szövetévé hiába próbálok 
rólad mondani mindent kevesebbet vagy többet 
semmit hogy lesz volt mert ő olyan akár egy 
partszakasz amit nem simogat már a tenger 
hígíthatatlan matt színű tompa mint a pala nem 
tud áttörni rajta nem tudja megkísérelni sem 
életre kelteni a szerelem-magvát mert az neki 
szarakodás üres csömörrel használja apám piszkos 
szavát hajszolt rosszullét nyugtalanság a torokban 
a nem a nem-érzékek nem-aléltsága többet ne 
hozzalak magammal ne lásson ne szeresselek 
mert monológ választás kettő közül aztán ott 
maradsz aszott-szikáron a nagy ragyogásban

II.
margitom
mit akarhat Isten mondani búval csinált világával persze 
tudtam én hogy nem lesz csupa szép álom és rózsás csók 
azt is tudtam hogy a lámpa fénye nem óv meg gonosztól de 
hol van most a fény és a nyüzsgés vad karneválja csak pőre 
villanykörték pislognak loccsantott tócsákba odüsszeuszi 
álmaink pedig üres délutánok felhőhátán vesztegelnek míg 
elsüllyesztjük sorra a meddőség fenekéig hol van az a fény 
amely hőt bocsát ki bőröd melegét s hőt gyűjt oda hajnalonta 
az utcai kék és hideg nem törődik a gonoszsággal és hiába 
találkozik a benti fénnyel és hiába érzed úgy hogy bent tökéletes 
a biztonság mert éji sírás van börtönpokróc anyák-apák csapkodják 
szerelmük lepusztult ajtait haragjuk dühös csordájától

dübörögnek
a falak bütyköket és göböket hagynak maguk után ujjam beletalál 
mint nyelv a szájsebbe vajon mit akarhat Isten szabálya szerint 
helyére tenni a dolgokat a fényét rád hagyta látom érzem

meleg még

III.
margitkám
élünk halunk körtáncot lejt bennünk a világ a nap is körtáncol 
most áldozóban nyirkot lehel bogarak zizegnek a vizek atyja 
nyög mennék fényhalászni miért írom neked mindezt? mert 
gyakran imádkozol s mondod hogy a sors nem isten én meg 
azt hogy süket a jajra isten a nagy festő áll a vásznán mocsok 
üveg por tű érme szög hajó pitypang lány vagy vodka és aszerint 
húz egy-egy vonást ahogy érez egy költő mi vagyunk a nyom 
a papíron isten kézírása ahogy azok is akik hullnak csendben 
egymás után özvegyült anyák halk és szűkszavú kedves apák 
bennük is körtáncot lejt a világ küllők vagyunk kerékagy 
és abroncs között isten fényhalai mert ő látja az adott dolgok 
határát nyakában elemlámpája jaj annak aki kilép fényköréből 
mert süket a jajra miért írom mindezt neked minden betűje

oldódik a semmibe ahogy az a pillanat is amikor megérint 
a közelgő napszállta nyirkos hidege és becsukom magam

IV.
margitkám
a látomásoknak értelme van hiszem és ez az értelem mélyen 
gyökeredzik ahol pondró még a fény is nem győz rajta a halál 
birodalma a meghalás nem lehet igazi célba érés a harc igen 
a szerelem harc lesújt sebez egy tenyér fogást keres beszívod 
a levegőt a kicsorbult fogaid között és az ököl tompa puffanással 
lecsap a mellkasodra egyetlen szív- és lüktető ütőértömeg vagy 
a szerelem nemcsak harc látomás is értelme van és ez az értelem 
mélyen gyökeredzik ahol pondró még a fény is nem győz rajta 
a halál birodalma a félelemnek adjunk más jelentést féljünk 
az emberek ravasz férgeitől féljünk hogy kikopik szemünkből 
a fény féljünk hogy nem lesz több idő a halogatásra féljünk hogy 
se anyám se nővérem bátyám öcsém nem jön el az esküvőnkre 
féljük hogy hideg mosolyuk barázdaként arcukra merevül ki kell 
fürkészni a rosszat a látomásból mert értelme van és ez az értelem 
mélyen gyökeredzik ahol pondró még a fény is hol nem győz rajta 
a halál birodalma maradjunk még egy keveset az agyak malma őröl 
a látomásom hogy ülve alszom el az ónos eső mint celofán beborít 
jégüvegbe fagyva figyelem ahogy te kezeden a végtelen napokat 
számolod a pulzusom belefárad lidérc-köd száll szele harcra kel 
velem mert a meghalás nem lehet igazi célba érés a harc igen 
széttörök darabokra majd egyszerűen elolvadok csont vér inak agy 
s a föld hol a halál is holtan hever beszív kicsorbult fogai között

V.
asszonykám
a reggeli fényben minden marsbéli délibábos 
még ez a szó is hogy asszonykám képzeld 
valóra váltottuk mondom írom a takaró alóli 
vállaidnak és a jobb bokádnak talpadnak ismerkedik 
veled a levegő a már nappali levegő a márciusi 
levegőnk az én csendemtől még csendebb van az 
örvénylő porszem-világokon lélegzetvételed 
langyos tengere kicsap a partra és visszahúzódik 
még nem szeretkeztünk nappal szobánkat sose 
látó bőrödön színekre bomlik tested hosszan 
elnyúló föveny prizma és pára arcomon arcod 
kékesen vibrál kaleidoszkópon nézlek cukorka 
ízű ajkaddal eljátszik nyelvem-fogam ágyunk 
gödrében szikrákat vet a hang bentről közelít 
felveri csupasz táj-hasad melleid csendjét 
szellemkezed cirógatásait lesöpri a kint reszketeg 
fényében a só a láz egyre fogy a harmadik verítékkel 
teli csillagszikraként potyognak a szelídülő testre 
mert test a lelke mindennek ami cserbenhagyott

VI.
margitom
ablakainkat elborította az éjjeli eső párája reggel óta esik 
alig sejtenek a tömbházak körvonalai az üvegen megtörik 
szemem fénye már nem látni benne az egyedüllét nyálkás 
zöld fölét esőt hallgatok míg te alszol a boldogságtól való 
félelmedben enyém a városunk sötétje ahogy enyém vagy 
ébren vagy aludva hódító fanyar illatban nyújtózkodva 
sovány combodon mézes harapással élünk e kagylóban 
ahol igazgyönggyé változtál kihörpintenélek mint pohár 
vizet mit a szenvedély felforralt a testedényben mégis a 
félelem hogy lassított időnk szívdobbanásaiban vergődünk 
emléke marad csak a láznak holtpontra ju t beszűkült életünk 
biztonságossága tudom már titkos utakon közeledik a vége
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PÁL TAMÁS

l e t a k a r t  tü k ö r
lehunyt szemű kávéházak füstjét magamba szívom 
mérgek, a megszokott, idegszaggató mérgek 
meghasadt lényben forrásukra lelnek

nyelvet ölt rám a csend, eloson a székek között 
majd rosszul festett nők ölébe hull 
az ego cogito vakolatlan szobáin 
átdübörög a félkegyelmű múlt

-  second hand megváltás, hogy nem vagyok dühös -

Axis mortis
bányaváros mélyén
halottként ébredek
kávéban zacc, cigaretta serceg
jó így, puhábbak a reggelek
az álmok tengelyét forrasztanám újra
-  nem lehet -  formed rám az ablakból
búcsúzkodó lényegem
lassan elpárolog akarat, értelem
dobban, pulzál bennem a semmi
szabaddá merevedem.

k ic k b o x  é s  k ö l t é s z e t
egy költő veszett meg bennem, 
a költészet a harmadik menetben kifeküdt, 
azt súgta övön aluli, hogy írni kezdtem, 
a múzsákat körberugdosták soraim, 
arcomon bamba vigyor, nyerítenek a rímek.

A lepke vére
megfoghatatlan térben és időben lélegzet csak igazán
s még azt kérdezik: Mi a faszt akarsz?
élni mint lepkék az éjben, csak magadat látni a neonfényben

egy kéz ha lecsap te makacs, véred mindenre emlékeztet 
majd,

ahajt meglátod a Nagy Lepke istent, s nem lesz ijah-csuhaj
pimasz vagy, térj magadhoz nem vagy már hernyó
ki mindent meg(t)ehet, ergo
Herr Lepke jól jönne egy kis sznobság,
s tested hímporát távolról áldanák
a lepkenők.

***

gyűrött óráimat szárítom a napon
csend van merthogy madarak, fák
bevon mindent Klimt aranya
de a fogak között átpréselődik az erőszak,
neurózis vásznán más a táj
színek, hangok, szorongás, halvány
vázlata a mának, a jelen mázolmány
hiábavalóság, s az óra ketyeg.
ki félve őrizte önmagát
tanácstalan hull kéz az ölbe
siratja húsát, melyet gödörbe dobnak
szüntelen dolgozik az időprés
feltépné az ajtót, gyufát keresne
hogy szenesedne már el a tett
de elfogyott a gyógyszer, elrothadt az akarat
alkonyodik, semmivé lesz.

T e s tk ö z e l
csak testünk akarja az örökkévalóságot
ma betegséged leszek
holnap gyógyszered, akár gyógyszeszed
virágos elme-kerted
ha már eltekerted fejem
messzire űzöm migrénedet
amíg dicsfénnyel övezed lényemet
majd újra betegséged
rémálom a test utcában
roncsolt húsod magánya
kivárva összeroppanásod
-  részegen zuhanjunk ágyba -
temess combjaid közé
lassan vánszorgok gerinc- golgotádra

... feszíts keresztedre kis kurva.
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ROBOZ GÁBOR

Ha t e  i s
Soha nem sikerült rájönnöm, mitől 

függ, hogy egy közösen megélt pilla
nat ugyanolyan súllyal marad-e meg 
mindkét félben. Talán a körülmények
től, a hullámhossztól vagy valamilyen 
más, hasonlóan megfoghatatlan ténye
zőtől. Sokszor tapasztaltam már, hogy 
az egyformának hitt emlékek gyak
ran teljesen különböznek egymástól. 
Egyesek szerint a megélt évek számá
nak növekedésével bölcsebbé válunk, 
én viszont úgy érzem, hogy a ránca
immal együtt csak a kérdéseim soka
sodnak. Talán mulatságos, de egyedül 
abban vagyok napról napra biztosabb, 
hogy az efféle problémák csak a ma
gamfajta öregembereket zargatják, 
akik már rég ráuntak az egyszemélyes 
sakkpartikra.

Magam is szívesebben keresném az 
efféle és fajsúlyosabb kérdések vála
szait azon szerzőknél, akik nálam jó
val mélyenszántóbb eszmefuttatásokra 
képesek, de úgy egy hete csak könyv
tárak vagy könyvesboltok felkeresésé
vel lenne erre lehetőségem. Már any- 
nyira megszoktam a nyugdíjas élet 
örömeit, hogy a helyzet megváltozása 
fel sem merült bennem lehetőségként. 
Egészen múlt szerdáig, amikor szokat
lanul hosszúra nyúlt őszi sétámat kö
vetően benyitottam a lakásom ajtaján, 
és azzal kellett szembesülnöm, hogy az 
özönvíz nem csak tágas területek el
árasztására képes természeti kataszt
rófa lehet.

Persze talán túlzók egy kicsit, de 
tény, hogy a szerény otthonomat súj
tó beázás alig pár óra alatt helyrehoz
hatatlan károkat okozott. Miközben az 
egyre magasodó garzontóban álldogál
tam, az évek során felhalmozott köny
veim mind az utolsó lapjukig eláztak.

A váratlan kataklizma egyetlen po
zitívuma az volt, hogy a mozgás, ami 
a jöttömre kissé zavarossá vált állóvíz
ben keletkezett, a lábfejemnek sodort 
egy rég nem látott kötetet.

Nagy szerencsémre van nekem egy 
írásból élő, régi cimborám, aki szíve
sen elszállásolt magánál. Evekkel ez
előtt elvált a feleségétől, az öccse pedig 
csúnya plágiumügybe keverte, és sző
rén-szálán eltűnt. így a barátom nem 
szívesen mutatkozott az emberek előtt, 
és örült, hogy végre valaki hajlan
dó meghallgatni a történetét. Ezt ezer 
örömmel meg is tettem, és az illendő
ség amúgy is azt dikálta, hogy legalább 
ennyivel viszonozzam a kedvességét.

Beszélgetésekkel teltek a napok, és 
amikor már kezdtem kicsit kényelmet
lenül érezni magam, a barátom biztosí
tott róla, hogy egy cseppet sem vagyok

a terhére. Nem is igazán a jólnevelt- 
ség, hanem inkább az a rég nem látott 
kötet, az a gyakran forgatott nagyre
gény késztetett egy part menti zug fel
kutatására, hogy megfogalmazhassam 
vakmerő levelemet. Illetve rögtön he
lyesbítenék, mert nem is a könyv ma
ga, hanem a benne talált hat fénykép 
ösztökélt arra, hogy kalappal a feje
men és bottal a kezemben ideballagjak. 
Tisztában vagyok vele, hogy elmehá
borodott vállalkozásba kezdek, de ab
ba fektetem minden reményem, hogy 
közös élményeink mindkettőnkben 
ugyanolyan erős nyomot hagytak, és 
pár ihletett bekezdés benned is leporol
ja ezeket. Sőt, ha te is ugyanúgy emlék
szel rájuk, mint én, ez a levél talán cse
lekvésre is ösztönöz.

Az volt életem talán leglármásabb 
strandja, pedig jó néhány nyarat meg
éltem azóta, és nem egy homokos par
ton illegettem már zörgő csontjaimat. 
Kimondottan sok időt ugyan nem töl
töttem ott, de ahhoz épp eleget, hogy 
hamar rájöjjek: ha héderelni kívánok, 
jobban teszem, ha egy kevésbé nyüzsgő 
helyet keresek magamnak.

Annak persze örülök, hogy ezt nem 
az érkezésem első napján döntöttem el, 
hanem azon a bizonyos keddi délelőt- 
tön, még időben ahhoz, hogy megismer
kedjünk. Épp békésen süttetted a ha
sad, amikor a semmiből felbukkant az 
az izomkolosszus, és a hölgyek szóra
koztatására vonaglani kezdett. Fene se 
tudja már, honnan került elő, én is csak 
arra kaptam fel a fejem, hogy hölgy
kuncogást hallok a közelből, és elfogott 
a pánik, hogy tudtomon kívül mulatta
tó látványt nyújtok a tóparton lazsá- 
lóknak. Aztán egyből láttam, hogy az 
öröm forrása olyasvalaki, aki valószí
nűleg napi rutinja jegyében feszíti a 
végtagjait az egybegyűltek előtt.

Természetesen tisztában voltam ve
le, hogy egy ilyen tőrőlmetszett bájgú
nár takarásában komoly feladat lesz 
felkelteni az érdeklődésed. De hála az 
égnek, arra is rájöttem, hogy a tenye
remben görgetett strandlabdának nem 
csak egy funkciója lehet. Igazán nem 
akarok lerombolni benned semmiféle, 
véletlennel kapcsolatos illúziót, és ha a 
sejtésem helyes, amúgy is tudod: nem 
csak a jó szándékú nyári szellő lökte a 
lábfejednek azt a ciklámenszínű gumi
golyót.

Be kell valljam, hogy egyszer min
den ellenérzésem dacára a tudtod nél
kül örökítettelek meg a masinám segít
ségével. Épp hozzád tartottam vízparti 
találkozónkra, amikor a csúszós folyo
sóra befordulva kis híján akaratlanul 
is beharangoztam a közeledésemet, és 
pár pillanatra szégyentelen kukkolóvá 
váltam.

Miután még időben megkapaszkod
tam a korlátban, majdnem hangosan is

kimondtam a bennem megfogalmazó
dott mondatot, De észrevettem, hogy az 
átjáró túlsó végén lévő helyiségben ép
pen arra készülsz, hogy felvedd a nya
raló-testtartást. Rögtön elfeledkeztem 
az iménti ügyetlenkedésemről, és bár
mennyire is tudtam, hogy nem járok 
vele jól, feltört bennem a két nappal ko
rábban megismert érzés, aminek ha
tására mozgásba lendült az a bizonyos 
strandlabda.

Jó pár méter választott el tőled, de 
nem volt szükségem rá, hogy többet lás
sak belőled. Pusztán ennyiből is tud
tam, hogy bármilyen fordulatot is vesz 
ez a nyaralás, emlékekből nem szen
vedek majd hiányt hazatérésem után. 
Nevezz nyugodtan reménytelen roman
tikusnak, talán nem is tévedsz olyan 
nagyot, az mindenesetre egészen biz
tos, hogy hosszú életem során a leg
többször megbízhattam az első benyo
másaimban.

Áldom a pillanatot, hogy a más szá
mára talán hétköznapi látvány szem- 
lélőjeként volt annyi lélekjelenlétem, 
hogy ne csak a szám tátsam, hanem le
guggoljak, és a lehető legkevesebb igaz
gatást követően lenyomjam a megfelelő 
gombot. Amilyen süket vagyok, persze, 
csak most -  a fotó szorongatása közben 
— jöttem rá, hogy abban a szűk és kizá
rólag kettőnk által elfoglalt épületrész
ben aligha maradhatott számodra ti
tok, hogy valaki lencsevégre kapott.

Emlékszem, az unokáim egyszer kis
korukban azt játszották, hogy hegyet 
építenek egymásra: az nyert, aki adott 
idő alatt magasabbra érő halmot alko
tott a másikra dobott ágyneműkből és 
egyebekből. A feladat aktív résztvevője 
játékba hozhatott mindent, amit talált: 
paplanokat és díszpárnákat éppúgy, 
mint plüssállatokat, mackónadrágokat 
vagy bármi mást, ami nem károsította 
a passzív fél testi épségét.

Ahogy így elnézlek ezen a bumfor
di masinával készített fotón, ez a foly
ton zsongó, szinte elválaszthatatlan 
gyerekpáros jut eszembe. Meg az, hogy 
vajon hogyan élhet bennük a fiatalko
ri energiájából jócskán vesztett nagy
apjuk. Vajon szörcsögő vénemberként 
gondolnak rám, aki nem érti a játéka
ikat, és zsémbel, amikor csak megha
ladnak egy bizonyos hangküszöböt? 
Vagy talán habókos bácsiként élek ben
nük, aki partner a tökkelütött elfoglalt
ságaikban is, és nem udvariatlanságból 
szokott néha elszenderedni telefonbe
szélgetés közben? Szeretnék az utóbbi
ban hinni, pedig tudom, hogy amilyen 
agyalágyult vagyok, nem egyszer az 
előbbit kommunikálom feléjük.

Ahogy így elnézlek ezen a furcsa fek
helyet megörökítő fényképen, eszembe 
jut folyton sugárzó anyjuk is. Őt még 
az sem hangolta le, hogy egyszer kény
telen volt befeküdni egy hasonló kiné-
» » >  folytatás a 12. oldalon
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zetű, végtelenül ijesztő masinába, hogy 
megtudja, még sokáig az anyjuk ma
radhat-e. O persze a rá jellemző derű
vel vonult be a kórházi folyosóról a he
lyiségbe, ahol a vizsgálatot elvégezték, 
míg mi sápadtan és szótlanul várakoz
tunk műanyag székeinken.

Ahogy így elnézlek ezen a papírdara
bon, amely egy teljesen más célt szolgá
ló gépezetben láttat téged, eszembe jut, 
hogy milyen szerencsésnek mondhatom 
magam, amiért még ma is a telefonhoz 
kérhetem a két apróságnak életet adó 
kincsem.

Fesztelen mosolyod láttán azonnal 
tudtam, hogy igazi csélcsap lánnyal 
van dolgom, és örülök, hogy nem csak 
a fejemben őrzöm a fürdő magányában 
elkapott pillanat emlékét. Arra persze 
már nem emlékszem, hogy ebben a pil
lanatban éppen megcsillogtattam-e ne
ked valamelyik bejáratott szellemeske
désemet, vagy kimondottan az objektív 
kedvéért produkáltad ezt az arckifeje
zést. Huncutságod mindenesetre évti
zedek távlatából is érzékelhető, és őrjítő 
közelségbe hozza a pár napos nyaralás 
során támadt érzéseimet.

Hazudnék, ha azt írnám, hogy min
den egyes momentum örökre bevéső
dött a memóriámba, és ezek váratla
nul mind életre keltek ettől a képtől. 
De tény, hogy amikor először kézbe 
vettem, ez a nedves fotó gyújtotta be 
leginkább a képzeletemet. Büszkeség 
tölt el, amikor megjelenik előttem a 
szituáció, ahol a nyüves gumilabdám
mal és a beszélgetés-kezdeményemmel 
végleges csapást mérek a napfürdő- 
ző asszonyokat hódító izompacsirtára. 
Csettinteni tudnék, amikor eszembe 
jut, milyen bámulatos könnyedség
gel szerelted le azokat a krakélerke- 
dő öreglányokat, akik elviselhetetlen 
patáliába kezdtek, miután elfoglal
tuk az asztalukat az étteremben. A fe
jemhez kapok, amikor felrémlik, mi
lyen esetlenül viselkedtem abban a 
kis szuvenírboltban, ahol nem csak le
sodortam a polcról három helyes por
celánzebrát, de még a cehhet is neked 
kellett állnod, mert kiderült, hogy a 
tárcám a szállodai szobámban heverő 
nadrágom zsebében pihen. Nevetnem 
kell, amikor arra gondolok, hogy a leg
több hozzád fűződő emlékem valami
lyen vidám vagy miattad vidámmá vá
ló helyzettel kapcsolatos.

Meghatározhatatlan érzés jár át, 
amikor felidézem, milyen volt a meg
ismerkedésünket követő, esti sétánál 
meglátni az ujjadon azt a gyűrűt.

Ilyen vén kecskeként már nem esik 
nehezemre bevallani, hogy a játé
kok dolgában sose voltam egy lumen, 
sőt igazából a legtöbb szokványos gye
rekkori elfoglaltságtól távol tartot

tam magam. A szüleim ezt eleinte ter
mészetesen furcsállták, és kitartóan 
kapacitáltak újabb és újabb játékok 
kipróbálására, de hajthatatlannak bi
zonyultam. Egy idő után belátták, hogy 
én akkor vagyok igazán elégedett, ha 
csak néznem kell, amíg mások különfé
le fakockákkal meg mászókákkal ütik 
agyon az idejüket. Úgyhogy, most már 
bevallhatom, a hintára sem azért nem 
ültem fel, mert kisiskolás koromban va
lamilyen rettenetes élmény ért a ját
szótéren. Hanem mert elég volt egyszer 
kipróbálnom, és rögtön tudtam, hogy 
nem leszek a rabja.

Szerencsére te egy jóval egészsége
sebb gyerekkort tudhattál magad mö
gött, és amint az egyik kóborlásunk so
rán rábukkantunk erre az elhagyatott 
helyszínre, rögtön éltél a lehetőséggel. 
Valójában alighogy megláttuk az elma- 
gányosodott fahintát, azon nyomban fu
tólépésbe kapcsoltál, és másodpercek 
múltán arra eszméltem, hogy én még 
a mondat közepén tartok, miközben te 
már fülig érő szájjal a levegőbe lendültél. 
Hiszed vagy sem, őszinte lelkesedésed 
magával ragadott. De valójában azért 
sem akartam melléd szegődni a lenge- 
dezésbe, mert akkor ott kellett volna 
hagynom azt a tömpe farönköt, ahonnan 
tényleg igéző kilátásban volt részem.

Amikor az objektiven keresztül bele
néztem abba a tükörbe, soha nem gon
doltam volna, hogy a fotót egyszer ab
ból a pontból fogom szemlélni, ahol 
most vagyok. Végtelenül távoli, egy
szersmind változatlanul átélhető az 
érzés, ami a jegygyűrű észrevételekor 
járt át. Az a kis karika bizonyos érte
lemben nagyon is elszorította a követ
kező néhány napot. Te persze jó feleség
ként még annál a vacsoránál felhívtad 
rá a figyelmem, hogy bár imponált a 
strandon rögtönzött bemutatkozásom, 
ez az egész semmiképpen sem léphet

túl egy bizonyos határt, és ha nekem 
ez nem elég, akkor még most köszön
jünk el egymástól. Bármennyire nehe
zemre esett tartanom magam a megál
lapodáshoz, bármennyire szerettem és 
utáltam az együtt töltött napokat, és 
bármennyire hamar elsodort a nyara
lás utáni életem az utólagos rágódás- 
tól, a fényképek láttán őszinte hálát ér
zek majdnem-közös üdülésünkért.

Ez a szentimentális múltidézés nem 
indulhatott volna be akkor, ha egy em
beröltővel ezelőtti napon úgy nem dönt 
az efféle ügyek felelőse, hogy elveszi tő
lem azt, akinek angyali kislányomat 
és unokáimat köszönhetem. A fotók, az 
emlékekkel együtt, közel ötven évre fele
désbe merültek, most pedig itt ülök egy 
másik tó partján, és arra készülök, hogy 
a képek társaságában postára adjam ezt 
a különös kis irományt. Semmit sem tu
dok arról, hogy mi lehet veled. Talán ez 
a nagy nehézségek árán előkerített cím 
is más emberhez tartozik. De még ez a 
bizonytalanság sem szegi kedvem.

Ha emlékszel, ismeretségünk utol
só délutánján felvetettem valamit, ami
re legyintettéi, és azt mondtad, mese- 
mese-meskete, bár már akkor láttam 
az arcodon, hogy csak félig hárítod el 
az ötletet. Az igazi elutasításhoz túl
ságosan is játékos alkat voltál. Először 
úgy pár hónappal ezelőtt merült fel 
bennem ez a balga elképzelés, de ak
kor még csak nagyon halványan. A la
kásomat elöntő árvíz sodort igazán kö
zel ahhoz, hogy felkeresselek.

Már csak az a kérdés vár megvála
szolásra, hogy benned ugyanolyan súly- 
lyal maradt-e meg az a pillanat, amikor 
cinkosan, de komolyan azt javasoltam 
neked, hogy ha úgy hozza az élet, fél év
század múlva keressük fel egymást, és 
csoszogjunk egyet a tóparti üdülő hűlt 
helyén, hátha akkor már csak ráncok 
lesznek mindkettőnk ujján.

A»««*KilomctriK
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Ót, c é l ,  t e k e r é s
Horváth Előd 
Benjámin interjúja 
Visky Zsolttal
-  Sokat utazol, leginkább biciklivel. 

Van köze a biciklizésnek a költészethez?

-  Monotonitás, meditáció, figyelem -  
ezek jutnak most eszembe. Számomra ez 
hosszú távú biciklizés és hosszú távú költé
szet. Ahogy figyelek erre-arra, mindenre, 
hálás vagyok legbelül, hordozom magam
ban a szavakat, félsorokat, rímeket, egy
re súlyosodnak bennem, elhagyom őket, 
újabb szavakat gyűjtök köréjük, vagy épp 
nem kezdek velük semmit, tekerem ó'ket 
magamban tovább, mint a biciklit. Amikor 
leülök verset írni, az rövid távú biciklizés. 
A Karolináról a Grigóba a Sétatéren ke
resztül. Az egésznek a mélyén ott a teke
rés, a gumik halk sercegése az aszfalton, 
ugyanakkor meg egy csomó minden inten
zívebbé válik: választások és lemondások, 
megoldások keresése, utcára le, járdára 
fel, elvágódás a villamossíneken, kora es
ti kocogok kerülgetése a parkban, lassítás, 
ha kisgyerek botladozik a szülei eló'tt, sta
dionzaj és Szamos. Közben meg felbuknak 
és jó esetben helyükre gördülnek a ma
gamban hordozott szavak.

-  Kicsi a nagyban vagy nagy a kicsiben 
-  melyik látásmód áll hozzád közelebb?

-  Készüló'dik bennem egy végtelen érv
sor a két változat mellett és ellen, illetve

a döntés kicselezésére, úgyhogy gyorsan 
választok egyet, mieló'tt még elöntené
nek az érvek: a nagy a kicsiben — sokszor 
könnyelműen értelmezett — irracionali
tásával szemben most a kicsi a nagyban 
földhözragadt alázata áll hozzám köze
lebb. Ez persze így túlságosan leegysze
rűsített. Talán csak annyi, hogy ez a má
sodik változat most inkább emlékeztet 
arra, hogy mégis csak egy nagy, ismeret
len úrnak a vendégei vagyunk.

-  Mit jelent számodra a történet szó? 
Mit nem?

-  Ezzel eléggé bajban vagyok. Sokáig 
haragudtam, ha valaki feleló'tlenül, ön
célú retorikai fogásként használta, min
denfélére ráaggatva, hogy történet. Ez 
egy ilyen furcsa, kettó's irányú folyamat, 
valahogy úgy mondanám, hogy a szó elő- 
keló'vé degradálása történik. Most is ha
ragszom az ilyesmire, a Történetvigyázók 
megjelenése óta viszont felmerült ben
nem a gyanú, hogy valamiképp én is hoz
zájárultam a szó elhasználódásához, ez
zel együtt pedig egyre kevésbé tudom, 
mit is jelent számomra. De az is lehet, 
hogy a szónak el kell használódnia ah
hoz, hogy a jelölt mozzanat a saját maga 
(és nem a megjelölés adta) jelentőségében 
vagy jelentéktelenségében váljon érzékel
hetővé. (Ez persze csak valahol a nyelven 
túl történhetne meg, ami egy eró'sen kö
dös táj, most inkább nem is merészkedek 
oda).

-  Jarmusch mondja valahol a Limits 
of control című filmje kapcsán, hogy 
az utazás mindig fontosabb a célnál. 
Szerinted?

-  Idó'nként eszembe jut ez a mondat, 
mint egy aforizma, és nem nagyon tudok 
mit kezdeni vele. Talán mert elvi kérdés
ként nincs tétje számomra, gyakorlatilag 
viszont nem tudok éles határt vonni uta
zás és cél között. Azt hiszem, különbséget 
sem igazán tehetek közöttük. Az utazás 
egyben cél is, a megérkezés pedig szerves 
része az utazásnak, és korántsem biztos, 
hogy lezárja azt. Pár ezer kilométernyi 
úton levés után megérkezel arra a helyre, 
amit végállomásként tűztél ki, szétnézel, 
és egyáltalán nem azt látod, hogy ez itt 
a cél. Minden cél és minden utazás. Ha 
meg nem így van, akkor sincs igazán rá
látásunk, hogy mi micsoda. Nem nagyon 
tudom ezt úgy mondani, hogy ne valami
féle gyanús filozófiának vagy hangzatos 
közhelynek hasson. Én egyszerűen így 
élem meg a dolgokat.

-  Lehetséges bármit is befejezni?

-  Megtévesztő ez az ige: befejez. Mintha 
egy cselekvés lenne, amit döntés előz meg. 
A befejezés -  egy történeté, évszaké vagy 
versé -  nem a mi kezünkben van.

A s z e r e lm i  k ö l t é s z e t  
d i s z k r é t  b o m la sz tá sa
Hideg és végsőkig személyes történetet mondanak el Visky 

Zsolt versei és Gábor Zsófia képei (Visky Zsolt — Gábor Zsófia: 
Történetvigyázók, Műút-könyvek, Miskolc, 2013).

A mondókák, játékos sorok mintha rejtegetni akarnák a rom
boló vagy bomlasztó minőséggel bíró szavakat és tartalmakat, 
amelyek észrevétlenül becsúsznak közéjük, hogy aztán (többszö
ri olvasáskor) meglepődjünk rajtuk. Ilyen a Körvonalas című vers: 
„Egyre közelebb vagyunk egymáshoz,/ mint az ablakom meg a 
járda./ Most már nyugodtan/ kiugorhatok magamból,/ keveset 
zuhannék, és félni sem,/ míg kis tested körvonalába// teljesen, 
teljesen.” -  elsőre bájos, ártatlan mondókának tűnik, aztán be
legondolunk, hogy ablak-járda, kiugrás-zuhanás, tested körvona
la — ezek már komolyabb viszonyokat sejtető szavak, élet és halál, 
hit és kétely kérdései. És ott van a Napbanézős című vers: „A nap
ba nézünk és ettől/ olyan, mintha mosolyognánk./ De legalább 
olyan, mintha,/ s legalább a napba nézünk./ És hogy széjjel vakít 
olykor,/ te légy, Uram, szép reményünk.” -  ez a mondóka sem fel
tétlenül gyermekkorunk gyöngyszeme, legfeljebb Ikaruszé.

Gábor Zsófi halvány, egyszerű, de kegyetlenül hideg ké
pei csak tovább fokozzák a sorok mögött megbúvó feszültséget. 
Személyes tárgyak — gombok, fésűk, poharak, szöszök jelennek 
meg és keverednek a személytelenebb eszközökkel -  tűkkel, 
csavarhúzókkal, rozsdás szögekkel.

Két, egymással feszültségben álló perspektíva közös (és szét
tartó) történetét mondják el versek és képek beteljesedéstől túl
csordulásig, eggyé válástól különválásig. A tér(el)látás lehetó'sé- 
geitői („el tudtam gondolni nem egyszer nem sokszor/ hogy két

dolog ugyanazt a teret tölti ki be”) eljutunk a térellátás arányta
lanságaiig („van bennem egy csomó hely/ meglep mégis mennyi 
minden/ mégsem fér már bennem el”).

Adottak a titkok, az intimitás, a szépség -  ezekből indul a tör
ténet, ami végül igencsak másfelé torzul, nagyon halkan jelzi, 
hogy mindez csak pillanatnyi volt, az összkép tragikus, valójában 
nincs katarzis, nincs beteljesülés és nincs heppiend, csak a szá
raz, illúziómentes emberi kapcsolatok valósága, amit mindenki
nek a maga módján kell feldolgozni. A közös titkok, pillanatok, az 
intimitás varázsereje csak adott időben volt mérvadó, mostanra 
csak az emléke maradt. Viszont annyira visszafogott, diszkrét ez 
az illúziórombolás, hogy egy pillanatig sem kérdőjelezi meg a sze
relem hitelességét, valódiságát a maga idejében, a titkok, a közös 
pillanatok igenis jelentettek valamit, volt idő, amikor ők voltak a 
megkérdőjelezhetetlen jelen, az itt és most, a szabadulás és a meg
váltás megfoghatatlan mámorát képviselték. Egy pillanatig sem 
kételkedhetünk benne, a szerelem, ha el is múlt az ideje, igazi 
szerelem volt, az a szerelem, amit mesékből ismerünk.

Számomra ez teszi velejéig felnőtté a történetet — a felisme
rés, hogy nincsenek „használható technikáink” az „egyensúly- 
vesztésre” a „szétesésre”, az elmúlásra, bármennyire is tudjuk, 
hogy ami szétesett, az igazi volt. Nem tudjuk megmagyarázni, 
nem tudunk egyedül „vigyázni” a történetünkre, mert az csak 
rabsághoz és őrülethez vezetne. A heppiendünkkel egyedül ma
radtunk, mert a heppiendről mindenkinek más elképzelései 
vannak. És még a saját heppiendünk sincs teljesen a kezünk
ben. A felnőtté válás pillanata az elengedés szabadságában van 
-  el kell engednem a történetem, és rá kell bíznom a „történetvi
gyázó angyalokra,” legyenek bár „szépek, csúfak, mindenfélék,” 
mert nincs más módja annak, hogy a történetem folytatódjon.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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SZŐCS ISTVÁN
M orgondiózus jeg y ze tek  IV.

N é v  é s  s o r s ?

A régi latin mondás: nőmén est omen, 
vagyis: „a név baljóslatú előjel lehet”, 
mintha visszájáról még érvényesebb len
ne: nagy szellemek, kiváló személyiségek 
összehasonlíthatatlanul gyakrabban ke
rülnek ki szokatlan, ritka nevűek, vagy 
legalábbis a nem túl gyakori családne
vet viselők közül, mint a népesség több
ségét alkotó „közönséges” nevűekből. 
Csak az utóbbi fél évezred történetét is 
tekintve — amióta ugyanis a családnevek 
rendszere megszilárdulni kezdett — mi
lyen feltűnő, hogy a leggyakoribb nevek: 
a Nagy és Kis, aztán a foglalkozásiak, a 
Kovács, Szabó, Asztalos, Kocsis, Kerekes, 
a Veres, a Fekete, a Hajdú, a Huszár, a 
Pap, aztán a népnevekből alakult te- 
méntelen család-, avagy nemzetségnév is 
csak jelentéktelen arányokban bukkan 
fel... Például Székely. Mindjárt a legelején 
van kettő: az 1500-as években a Székely 
Györgyként ismert parasztvezér (Dózsa), 
aztán Székely István, a történetíró s utá
nunk a XX. századig szinte sehol senki 
ilyen nevű; az alig harminc éve meghalt 
marosvásárhelyi költő Székely Jánosig! 
(Megjegyzendő, az első két „Székely” sem 
igazi családnév még, inkább az illetősé
gi hely szerint: „beazonosítás”... Milyen 
töméntelenül sok a Horvát és a Tót ne
vű család! És milyen szórványosan kép
viseli őket a századok mélyén prédikátor, 
Szkárosi-Horvát, majd egy-két XIX. szá
zadi tudós, vagy „kis költő”. És „Tóth” ne
vű író-költő a XIX. században kerül; egy
két szerényebb méretű jelenség; s csak a 
XX. században az első igazi nagy: Tóth: 
Árpád!

Német családnév a XX. századi 
Németh Lászlón kívül nem is jut hirte- 
lenében az ember eszébe. S a „foglalko
zásnevek” sokaságából milyen kevés a 
híresség! Az, persze, az ismert körülmé
nyeknél fogva, herceg Kovács, gróf Szabó, 
báró Szűcs nem nagyon fordulhat elő, vi
szont fordítva igen! Nemcsak a hajdani 
váradi színészre, Gróf Lászlóra gondolok. 
A mohácsi ütközet után a törökök a tá
borban foglyul ejtettek egy Herceg János 
nevű személyt, s azért nem végezték ki, 
mert azt hitték, valóban herceg s vált
ságdíjat reméltek érte. És jó négyszáz év 
múlva, egy egész korszak leg népszerűbb 
magyar írója: Hercegh Ferenc!

Itt közbe kelletik szúrnunk, a nume- 
nológia („névtudomány”), különösen 
Amerikában felvirágzott (ál?) tudomány 
vagy quasi-tudomány szerint, a név ma
ga, s nem az eredete számít! Tehát az ál
név, felvett vagy megváltoztatott név is 
árulhat el ugyanannyi sorsszerűséget, 
mint az eredeti. Érdekes azonban, hogy 
van egy kézműipari ágazat, az ötvösség, 
amely arisztokratáknak is nevet adott; 
lásd báró Eötvös József és Lóránd (sőt 
Károly, az író is valami „úrféle” volt; de 
mit mondjak, kortársunk, Eötvös Péter

zeneszerző, zenéjében és személyi voná
saiban is, sok arisztokratikus különös
ségről, különcségről ismert!)

És bár ismerjünk még egy-két ipa
ros nevű költőt (Bogáti Fazakas az 1500- 
as évek derekáról, majd 250 év múl
va a Ludas Matyi költője), milyen más 
világ nyílik meg a nagyok nevei mö
gött! Nem is Ráskay Leával, Temesvári 
Pelbárttal vagy Turóczy Jánossal kez
dem — de mindjárt Bornemissza, Verbó'czi, 
Balassa nevével! — És Zrínyivel folyta
tom! S jön Borsos Tamás, (Apáczai) Csere 
János, Faludi, Bessenyei, Csokonai Vitéz 
és Édes Gegely; és Ányos Pál, Himfy, 
Kisfaludy, Révai, a névalapító Petőfi, 
Arany, Vörösmarty, Madách és Jókai, 
Kemény Zsigmond és Szigligeti Ede, Ady, 
Kosztolányi, Krúdy; és a nőírók: Kafka 
Margit, Tormay Cecil, Erdős René. — 
Szinte természetes visszahatásnak, kom
penzációnak véli az ember, hogy a végén, 
mintegy a demokratizálódás jegyében 
megjelennek a Szabók, Szabó Desző és 
több kisebb Szabó után Lőrinc, Lóci, az 
óriás, nemcsak gyerekének, saját magá
nak is nemző atyja...

S e híresek, kiválóak között legjelen
téktelenebbek a Szűcsök és a Szőcsök. 
Egy-két különösen halvány költő a múlt 
század elején. A név közönséges hangu
latához még az is hozzájárult, hogy a 
(sün)disznót, itt meg ott, szó'csdisznónak 
meg disznószó'csnek nevezik. (Lásd 
Murádin Lászlónál is!) Engem ugyan 
mindez nem sújtott le, mert kiskorom 
óta egyik kedves mesém A vitéz szó'cs 
volt; s ez akkor is biztosította önbizal
mam jó erőnlétét, amikor egy román 
lelkész ismerősünk, pärinte Suciu, el
el mondogatta nekünk, hogy bizonyá
ra mi is Suciuk voltunk valaha, csak 
elbotezáltak, mert a Suciu név, akár
csak a Szó'cs, a török Szudzsu-bó\ ered, 
ami aféle szószólót, szónokot — mai nyel
ven talán szóvivőt, esetleg fogalmazót 
vagy hírnökfélét jelenthetett...

Evek múlva aztán, amikor felfigyeltem 
arra, hogy a latin textus és textile, vagy
is a szöveg és a szövet egy tőröl fakad, sőt 
a szövetség (vö. szoejet), nagyon is való
szerűnek tartottam e véleményt, de so
kat kellett előre-hátra forgatnom a szó 
főnevet és a szó' igét, hogy világos rend
szerbe fejlődjenek föl... Azon is ujjongtam 
olykor, hogy a pacsirta „szépen szól”, s az 
orosz a pacsirtát éppenséggel szolovejnek 
nevezi! Forgattam a szó'cs szót visszafele, 
és a csősz jött ki belőle, ami mezőőr-, az 
állítólagos eredetije pedig, a török csausz, 
afféle tábori csendőr...

Az egyetlen híres személy, aki e nevet 
viselte, a filmrendező Szőts István, aki 
azonban, éppen akkor, politikailag nem 
állt valami jól. (Egyébként, nagyon szín
vonalasan, írt is!) S egyszer csak felde
rengett valami: egy tisztviselő fülhallás

után, a nevem Szécsinek írta. S ekkor a 
helyneveket, fekvésüket s a Zichy család
nevet is tanulmányozva, rájöttem, hogy 
a Szó'cs családnév a legszorosabban ösz- 
szefügg a Szécsi családnévvel, a szárma
zékaival, és így mindjárt tapad rá némi 
előkelőség. Elő is adtam ezt mindjárt a 
kedves és nagyon jámbor Szécsi Endre 
festőművésznek (Udvarhely-Vásárhely), 
aki lelkesen egyet is értett néhány üveg 
bor mellett. Egyszer aztán jövök lefele a 
kolozsvári Dózsa utcán, s hirtelen előlib
ben Szécsi Bandi, s mintha egyik fiam
mal tévesztett volna össze, megölel, meg
csókol s így szól: „Szervusz, Géza! Azért 
szeretlek téged, mert nem írsz annyi hü
lyeséget, mint az apád!”... Aztán ugyan
olyan hirtelen eltűnt. Sajnos, akkor lát
tam utoljára... ma viszont meg vagyok 
győződve: tudta, ki vagyok! Csak hát 
ugye, bennünk, székelyekben megvan ez 
a bájos tapintatosság!

A tréfálkozástól eltekintve is, érdemes 
volna a szó, sző, szécs, szűcs (vö. Szucság), 
Szécsény, szód szavakat tűhegyre venni s 
egybe vetni, óriási, bámulatos rendszer
re bukkannánk! Viszont ahhoz félkötet
nyi terjedelem kéne...

A „közönséges”, tömeges nevek, és a 
hírességek nevei közti ellentét a gyako
riság terén más nyelvekben is szembe
tűnő, pl. a több százmilliós angolszász 
nyelv(ek)ben a töméntelen Smith, Brown 
nevűek között egyetlen sem akad, aki 
Shakespeare, Milton, Dickens, Shaw, 
Wilder, Huxley, Faulkner stb. ritka nevek 
nagyjaihoz hasonló súlyú lehetne! (Pedig 
az oly ritka Shakespeare is közönséges, 
„foglalkozás-eredetű”: lándzsarázóU!)

Érdekesek a zenészek nevei... igaz, a 
németben a Wagner, Bach, Strauss „kö
zönséges” szavak (Kocsigyártó, „Bognár”, 
Patak, Strucc-Csokor)* -  de a Beethoven? 
Mozart? -  az előbbi maga a dübörgő zene 
hullámzása, a másikban a zart önmagá
ban is finomságot, törékenységet jelent!...

A XVI. századbeli Európa-szerte hí
res, erdélyi, szász Bakfark Bálint fur
csa neve magyarul egy szőlőfajtát jelent 
(mag: „juhfark”) -  a lehető legritkább 
név. (Eredeti szász neve a Greft, az an
gol Grape: szőlő rokona.) A Liszt Ferencé
— németül List: csíny, csel, álnokság, ma
gyarul a Liszt — a lehető legritkább név 
lenne,) pedig sz-szel írta a zenész a ne
vét! Hogy az Erkel milyen gyakori néme
tül? Nem tudom, de magyarul annál rit
kább. A Bartók név elég ismert, de nem 
túl gyakori, a Kodály viszont éppoly pá
ratlan, mint a Mozart! Ám ami érdekes, 
a köznépi nevek közül a huszadik szá
zadban, az irodalomhoz hasonlóan, a ze
nében is előnyomulnak: Veress Sándor, 
különben kolozsvári, Bartók és Kodály 
után a harmadik legnagyobb modern 
zeneszerző... Ma még szívósan, kono
kul, ragacsosan eszelősen elhallgatják
-  de legalább lesz, kit nemsokára liheg
ve felfedezni. S utána -  több is jön talán. 
Talán még Kovács, Gányó, Csizmadia ne
vű zeneszerzőket is fognak sün-dörögve 
felfedezni, sunnyogva elhallgatni és nyi- 
vákolva piszkolni.

Jegyzet
* A strucc egyik régi neve: szaladár.
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CZAKÓ GÁBOR
S zk íta  stra tég ia  -  ép íts  aran yh id at 
a m egvert e llen ség n ek
Theophülaktosz Szimokattész Világ- 

történelmében1 — VII. könyv 13. (2-8) — ol
vasható egy különös történet az avarok 
gondolkodásáról.

598-ban „...a rómaiak is, a barbárok is 
Tomea városa környékén táboroztak, és a 
téli évszak eljövetelével sem bontottak tá
bort.” Közismert, hogy a rómaiak még al
kalmi táboraikat is árokkal vették körül, 
az egész télre szolgálókat pedig az árok 
mellett földsánccal, cölöpökkel, erős ka
pukkal. Őrtornyokat is építettek, tehát 
valóságos várat emeltek.

„Mikor aztán beköszöntött a tavasz, a 
rómaiakat éhínség sújtotta. Amikor a ke
resztények nagy húsvéti ünnepe közele
dett, a Megváltó szenvedésének és egy
ben feltámadásának ünneplése, és az 
éhínség egyre jobban gyötörte a rómaia
kat, a kagán a Gondviselés váratlan ren
delése folytán követséget küldött a róma
iakhoz. Az volt a kívánsága, hogy véget 
vessen az éhezésnek. Priszkosz2 a kíván
ság újszerűsége miatt zavarba jött és bi
zalmatlan volt. Miután azonban a római
ak és a barbárok kölcsönösen biztosítékot 
adtak és kaptak, és ötnapos fegyverszü
netet kötöttek, ezzel megteremtették a bi
zalmat. A kagán élelmiszerrel megrakott 
szekereket küldött az ínségtől szenve
dő' rómaiaknak. A barbár emberszeretet 
ilyenfajta megnyilvánulását a paradoxul 
szokatlan jelenségek sorában tartják szá
mon egészen a mi időnkig.”

Tudjuk, hogy ma már senki, de hajdan 
viselkedett-e más az avarok uralkodójá
hoz hasonlóan?

Az avarok az ennivalót kéretlenül, rá
adásul ingyen adták ellenségüknek, és 
csak jelképes viszonzást kértek. Azt is 
csak utólag!

„A negyedik napon, amikor a római 
haderő a megélhetéshez legszükségesebb 
élelmiszereknek immár bővében volt, 
a kagán követeket küldött, kérve, hogy 
Priszkosztól indiai fűszereket kapjon.”

Priszkosz küldött is „borsot, szegfűsze
get, fahéjat továbbá kosztosznak neve
zett illatos gyökeret.” A két sereg katonái 
„együtt tanyáztak” egészen Húsvét hato
dik napjáig. A kagán ezután elvonult és 
egy másik római sereggel kezdett hada
kozni. *

*
Nagy Károly személyesen vezette se

regét 791-ben a Kárpát-medencébe, ám 
a hadjárat az általa hunoknak nevezett 
avarok3 „fölperzselt föld” stratégiája4 kö
vetkeztében súlyos kudarcba fulladt.

Nyilvánvaló, hogy az avarok a szkíta 
hadászati hagyománnyal éltek.

Kr. e. 513-ban Dárajavaus — magyaro
san Dáriusz -  perzsa nagykirály átkelt a 
Boszporuszon. A trákok és a géták leigá
zása után a mai Dél-Ukrajnába, az eu

rópai szkíták földjére nyomult. A szkí
ták nem csatáztak vele, hanem eltűntek 
előle. Szekerekre ültették asszonyaikat, 
gyermekeiket, fölégették földjeiket, bete
mették kútjaikat, elhajtották állataikat. 
Az éhező-szomjazó perzsa sereg 80 000 
fős veszteséget szenvedett. A visszavonu
ló nagykirályt a szkíták nem üldözték, 
sőt, megígérték5 neki, hogy „tiszteletben 
fogják tartani birodalmát.”

*
II. Konrád német—római császár 1030- 

ban megtámadta Magyarországot, azon
ban Szent István minden ehetőt elta- 
karíttatott előlük, így kiéheztette az 
ellenséget, majd a menekülő német had
sereget Bécsnél bekerítette, és elfogta. 
Utána megetette, majd elbocsátotta a 
foglyokat.

Ugyané módszerrel Aba Sámuel kirá
lyunk kétszer verte meg III. Henrik csá
szárt. Vesztét a harmadik csata okoz
ta, amikor nem bízott többé a szkíta 
hadászatban, inkább csatát állt Ménfőnél 
1043-ban, és a németek legyőzték.

III. Henrik I. András királyun
kat is megtámadta. Hogy miként zaj
lott a háború? Ahogy az előbbiek. 
Az eseményeket Kálti Márk részle
tezi a Képes Krónikában: „...a követ
kező esztendőben6 is eljött a császár 
Magyarországra nagy sokaságú har
cossal, a Zala és Zsebe patakok forrása 
mellé. Eleséggel rakott hajókat is kül
dött Magyarországra a Dunán: ezek élé
re atyjafiát, Gebhard püspököt állította7. 
Ennek hallatára András király és Béla 
herceg mind a búzakereszteket és szé
naboglyákat fölégették, és messze elve
zérelték a lakosokat minden barmaik
kal azokról a tájakról, amerre a császár 
útja vezetett. Amikor a császár benyo
mult Magyarországra és a felégetett vi
dékekre ért, nem talált eleséget sem vi
tézeinek, sem lovainak; azt sem tudta, 
hol vannak hajói, azokról sem kaphatott 
semmi segítséget. Átkelt hát az erdőkön, 
elközelgett a badacsonyi hegyekhez, mi
közben mindenféle eleségben nagy hi
ányt szenvedett. Gebhard püspök eköz
ben Győrbe érkezett, levelet küldött 
Henrik császárhoz, tudakolta tőle, hol 
várjon reá. Isten akaratából András ki
rály kóborlói elfogták és a király elé
be vezették a levél vivőjét. Amikoron 
Miklós püspök tolmácsolásából megér
tették a levél tartalmát, Gebhard püs
pöknek feleletet írtak levélben, és azt el
küldték neki holmi jövevénnyel; ez úgy 
tett, mintha a császár küldené, elvitte 
Gebhard püspöknek a levelet, melyben 
ilyenféle állt: »Tudd meg, kiváló Gebhard 
püspök, birodalmunk nagy és veszedel
mes ügyei arra kényszerítenek minket, 
hogy Magyarországból Németországba

térjünk meg: ellenségeink ugyanis meg
szállották birodalmunkat. Eredj hát si
etve, rontsd el a hajókat, amilyen gyor
san csak tudod, és siess utánunk 
Regensburgba; Magyarországon ugyan
is te sem vagy többé biztonságban.« 
Megértvén ezt Gebhard püspök, hamar 
Németországba futott. A császár pedig 
csalódott reménységében, hogy a hajók
ról kap segítséget, és halálos éhínség
re jutott. Nyomorúságos ínség sanyar
gatta mind egész seregét a lovakkal és 
málhásállatokkal együtt. Ezenfelül a 
magyarok és a besenyők éjszakáról éj
szakára kegyetlenül zaklatták, mér
gezett nyilakkal öldösték őket, sátraik 
közé pányvát hánytak, és így sokat elra
gadtak azok közül, akik valami szolgá
latban jártak. Megrémültek a németek 
a nyílzáportól, mely elárasztotta és fo
gyasztotta őket, földbe ásták magukat, 
és maguk fölé borítva pajzsaikat, eleve
nek és holtak egy sírban feküdtek. Mert 
a sírban, amit nappal halottnak ástak, 
éjszakára élő feküdt, és amit éjszaka élő
nek ástak, nappalra halott foglalta el. 
Látta a császár, micsoda és mennyi ve
szedelem bénítja meg, elküldött András 
királyhoz és Béla herceghez, s örök, szi
lárd békét kért; azt mondotta ugyan
is, ha András király szabad utat enged 
neki hazafelé, és éhségtől gyötört sere
gét eleséggel látja el, soha András ki
rályt és utódait meg nem támadja, soha 
a magyar királyt szóval, tettel vagy ta
náccsal meg nem bántja; sőt ha valaki 
utódai közül fegyvert fog Magyarország 
ellen, szálljon arra a mindenható Isten 
haragja, és átkozott legyen mindörökre. 
Zsófia nevű leányát is András király fi
ához, Salamonhoz adja feleségül, örök 
békesség nyomatékának céljából, noha 
előbb már a francia király fiának ad
ta nagy esküvéssel. Hit alatt meg is es
küdött, hogy mindezt híven megtartja. 
András király és Béla herceg békeszere
tők voltak, nem akarták a civódás mag
jait elszórni: békességet kötöttek hát a 
császárral; a császár pedig személye
sen is esküvel erősítette meg, hogy hí
ven megtartja mindazt, amit mondott. 
Ekkor András király — a magyar kirá
lyok szokott bőkezűségével — ötven óri
ási vizát küldött a császárnak, kétezer 
szalonnát, ezer hatalmas bikát és több 
kenyeret, mint amennyit magukkal vi
hettek, juhokat, ökröket, vagyis szar
vasmarhákat és bort is fölös bőséggel. 
A mértéktelen falánkságtól és az ital ve- 
delésétől sok német holtra ette magát és 
holttá részegedéit. A többi a magyarok 
irgalmából megszabadult a halál torká
ból, visszahagyta sátrát, pajzsát, elhaji- 
gálva minden felszerelését, és oly gyor
san futott vissza Németországba, hogy 
hátra se nézett. Ezért azt a helyet, ahol 
a németek olyan gyalázatba estek és paj
zsaikat elhajigálva megfutottak, Vértes 
hegyének nevezik mind a mai napig.”

*

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

Az ellenség kiéheztetése majd a legyő- 
zöttel való kegyes bánásmód hasonlósága 
természetesen nem bizonyítja a szkíta- 
avar—magyar népi, netán nyelvi azo
nosságot, utal viszont egy erőteljes kul
turális rokonvonásra, ami jellemez
te e népeket a kereszténység fölvétele 
előtt is, után is. Viselkedésük a róma
iak, azaz bizánciak és fél évezred múl
va a németek számára8 is megdöbbentő 
volt. Leginkább azért, mert a bizánciak 
és a németek gyakran rabszolgává tet
ték, vagy megvakították, megcsonkí
tották hadifoglyaikat. Ehhez képeset 
nem csoda, hogy mint föntebb olvastuk: 
„Priszkosz a kívánság újszerűsége mi
att zavarba jött és bizalmatlan volt.” O 
vajon mit tett volna a kagán helyében? 
Sajnos Theophülaktosz nem hagyta ránk 
az avar uralkodó nevét, aki rögtön az 
egyezség megkötése után „megrakott 
szekereket küldött az ínségtől szenve
dő rómaiaknak. A barbár emberszeretet 
ilyenfajta megnyilvánulását a parado
xul szokatlan jelenségek sorában tartják 
számon egészen a mi időnkig.”

*
Igen jellemző Theophülaktosz gőgös 

római tudatából származó állandó minő
sítés: „barbár”. Márpedig ha valaki, ak
kor az avar kagán volt az, aki egyáltalán 
nem viselkedett barbárként.

A Királyok Királyát, Dárajavaust 
kardrántás nélkül elpáholó szkíta ural
kodó sem, Szent István sem, Aba Sámuel 
sem, I. András sem.

Utóbbitól, tehát Első avagy Katolikus 
András királyunktól keltezik, de Hunyadi 
Jánosnak és II. Rákóczi Ferencnek is tu
lajdonítják ezt a magyar bölcseimet, 
melynek szelleme a jelek szerint Szkítából 
származik: Építs aranyhidat a futóllegyő- 
zött ellenségnek!

Jegyzetek
Balassi Kiadó, 2003, fordította és jegyze

tekkel ellátta Olajos Teréz
2 A római, azaz bizánci sereg vezére.
3A korabeli és még a magyar honfog

lalás előtti (!) krónikák és évkönyvek oly
kor hunugarusoknak is hívják őket. Szent 
Wandregisilius kolostor évkönyvében erről -  
a 877. évnél — a következő bejegyzést találjuk: 
„Lajos kapta meg többek között az avaroknak, 
azaz a hunoknak vagy ungarorum-oknak az 
országát (Gombos, II. 1464”). Idézi Vértessy 
György: A hun-avar azonosság (rokonság?) 
kérdése, Budapest (Magyar Múlt, Vol. XVI. 
évf. 1-2 szám, 1989).

4 A szakirodalom következetesen „szkíta 
taktikáról” beszél, mert úgy gondolja, hogy 
a barbárok képtelenek „stratégiát alkotni”, 
tehát egy egész nagy háborút végigeszelni, 
megtervezni, legföljebb kisebb hadmozdulato
kat ötlenek ki apróbb részcélok leküzdésére. 
Pl.: színlelt megfutamodás, majd visszacsa- 
pás a szétzilálódott üldözőkre.

5 Mosolyogva?
61051-ben.
7 Ennyi háború után úgy gondolhatta, hogy 

átlát a barbár magyar szitán.
8 Konrád és Henrik is római császárnak 

tartotta magát!

BALÁZS K. ATTILA

Egy sárguló 
fénykép leírása
Nem jelenthető ki egészen pontosan, 

miért érkezik teljesen balról a fény: a 
reflektor maga nagyjából tizenöt fokkal 
lehet előbbre a szemek vonalánál, így 
a bal szemöldökcsont, az orr és az arc
csont árnyéka végigfolyik az arc többi 
részein, a szürke egy sötétebb árnyala
tába taszítva az amúgy mosolyogni lát
szó, valószínűleg barna, vagy sötétzöld 
szemeket. Habár valamiféle szűrt fény
nek kell érkeznie élőiről is, hiszen az 
arc egésze mégsem sötét, és különben 
is, honnan kerülhetne annyi csillogás 
meg fény azokba a szemekbe, és hon
nan tudnánk — annyi idő távlatából —, 
hogy az arc bőre sima, tökéletes és fe
hér. Ahogy a tekintet lefele siklik a fo
tón, látjuk, hogy az ajkak résnyire nyit
va vannak, kilátszik a fehér, szabályos 
fogsor. A száj szögletében mosoly. A haj 
hosszú, sötét, a fej tetején kontyba kötve 
áll, így látni engedi a jobb fület s a fül 
mögött a nyak érzékeny vonalát.

-  A gépbe néz, mosolyog! -  hangzik a 
parancs, s az ismeretlen fényképész fel
emeli a mutatóujját.

N agy Gábor: Á tjáró  (2013)

De az is megtörténhet, hogy önkiol
dó szerkezettel készült a kép, nem bízta 
másra öreganyám, hogy ez az egyetlen, 
néhány négyzetcentiméternyi felületre 
felvitt, két szín árnyalatába kódolt üze
net átjöjjön hiba nélkül, naftalinszag és 
sárguló tónusok nélkül, s arra kénysze
resen, hogy emlékezzek.

(Én már tudom a jövődet, te fiatal, bi
zakodó, határozott, szép arcú nő, látom a 
szobát, amelyben az időtől megrongálva, 
végsőkig csúfolva fekszel, mint egy hátá
ra esett, tehetetlen madár.)

Amúgy, ha jobban odafigyelünk, és 
nem csak egy futó pillantás erejéig vá
lik ki ez a fénykép a falon függő többi 
fotó közül, megállapíthatjuk, hogy tu
lajdonképpen nem is balról érkezik a 
fény, mert érkezhet bárhonnan: itt va
lami sugárzik, itt valami teljes inten
zitással lobog és él, habár, ha közelebb 
hajolunk, látjuk, hogy a kép egyes rész
letei nagyon élesek és valódiak, mások 
meg homályban, irreális messzeségben 
vannak. A tekintet is kissé jobbra, mö
géd néz, és ha sokáig nézed, az is szinte 
biztos, hogy nincs fényképész, nincs stú
dió, nincs föld, nincs ég, nincsenek he
gyek, szelek, istenek, csak egy magabiz
tos, sziporkázó nő van. Egyedül van a 
fényekkel, s a képkereten kívül minden
hol talán a még örvénylő, magatehetet
len világ. A szemek mögött készülő vi
har magjában vajon összeáll-e valaha a 
homokóriás?

Ariadné
Tulajdonképpen sohasem fogjuk 

megtudni, mi is történt valójában, mi
lyen folyamatok játszódhattak le a szer
vezetben (csak kémiai reakciók szintjén 
akár), hogyan változott meg a testned
vek egyensúlya, esetleg viszkozitása, a 
sejtek egymáshoz való viszonya. A sa
vószerű vér nyomása inoghatott meg a 
hajszálerekben egy pillanatra talán, 
vagy mi lett hirtelen más a viselkedés, 
a lábak, az egész test mozgásának au
tomatizmusokba kódolt minőségében 
-  nincs róla információnk. Csupán egy 
dolog bizonyos: a csapdába esés meg
másíthatatlan, és most már tudjuk, kö
nyörtelen ténye. Vajon előtolakodott-e 
a kezdetleges idegek mélyéről a pánik? 
A lábak erőszakosan rugdalózva keres
ték-e még sokáig az utat, minden látha
tatlan, csupán tapintható akadályon át, 
az utolsó cérnányi fény emléke felé? És 
a rágok? A fej apró, érzékeny antennái 
kutattak-e marható, sebezhető anya
gok után? Nem tudhatjuk. Csak rázzuk 
a fejünket. Másrészről viszont sejtjük, 
hogy társai észre sem vették, hogy hi
ányzik a kitinszagú rajból, hogy elté
vedt egy idegen világ labirintusában, 
cérnák, fonalak, tűk és gyűszűk között 
egy ócska, fémfedelű dobozban, amit 
öreganyám csontos keze zár le abban 
az utolsó, valószerűtlen nyárban, s amit 
most én a pincében véletlenül épp kézbe 
veszek és leporolok.
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SEBESTYÉN MIHÁLY
Húsz János máglyája
A Fiastyúk utca lakói, függetlenül attól, 

hogy ki mit gondolt Kalomfir Jolán néniró'l, 
az idősödő fuvolaművészről, az utca büszke
ségéről; pártállásától, jobb vagy silányabb 
meggyőződésétől, pénztárcájától (lényeges 
szempont!) és a hatalomban való részesedé
sétől, érelmeszesedésétől, kőtári tagságá
tól vagy marokszedői múltjától függetlenül, 
nos az utcában lakók arra az elhatározás
ra jutottak, hogy segélyezni fogják idősödő 
napjaiban Jolán nénit. Ezt a döntést pedig 
akkor hozták -  igaz, nem minden vonako
dás nélkül -  amikor összegyűltek egy szép
séges júniusi délutánon, azon idő ölében, 
mikoron a fóldieprek pattanásig feszültnek 
a környező kiskertekben és a buszsofőrök 
zsebében nejlonzacskó nélkül, éktelen fol
tot hagyva új formaruhájukon, mely nem 
kevés pénzébe került az önkormányzatnak 
és többek között a Fiastyúk utca lakóinak, 
akik mind Rubinháza adófizető lakói közé 
számítódtak joggal és gőggel, gyomorégve 
vagy cirótikus rohamok közepette.

A régen felhagyott záportározóban elég 
vontatottan gyülekeztek, holott öt órára 
hívta össze az utcafelelős a fiastyúkokat, 
ahogyan a házasembereket nevezték ma
guk között a lakók, dacára annak, hogy 
már elkongatta a városháza tornya az 
ötöt, lassacskán poroszkáltak a záportáro
zó felé, amely az utca végében omladozott, 
ugyanis régen látott már záport az épít
mény, s teljesen értelmét veszítette, mióta 
felépült Lenarduzzi mester tervei szerint 
az új betongát, mely mögött kövér földeket 
lehetett bérelni, ha még valakinek kedve 
támadt volna egy kis kertészkedésre, haj- 
longásra, gazdálkodói gőgölésre. (Régen 
majdnem mindenkinek volt fekvősége, sőt 
a városlakók rangját, becsületét a földek 
nagyságával mérték, de mára ez a szép 
méricskélés teljesen elenyészett, csupán 
Kalomfir Jolán néni tartotta észbe a föld
höz kapcsolódó polgárvirtusokat.)

Beszélgetve, tréfálkozva jődögéltek, ho
lott K. Jolánka ügye igazából villámgyors 
és határozott döntést kívánt, ugyanis ő volt 
az utca egyetlen nevezetessége, ha nem 
számítjuk azt, hogy hevert még az utca fel
végén egy tömör szemétkupac, amit állító
lag — a rossz nyelvek szerint — még Húsz 
János konstanzi megégetésére készített 
elő az egykori városvezetés, jobban mond
va az akkor még kerteletlen mezőpacni 
kiskirályai. Félvállról vagy sántikál- 
va, fontoskodó buzgalmat mímelve, ma
kacs gyomorégéstől kísérve sétáltak, má
sok habzó tudatcsonkok között osonva, de 
mégiscsak kortesbeszédre készültek, nem 
minden gyanú- és tyúkperrel a hátuk mö
gött, pedig Jolánka néni ügye egyszerű volt 
és átlátható: az éhhalál szélén darvado- 
zott, kisnyugdíját -  páratlan művészi pá
lyafutásából csúfot űzött az utókorral át
mázolt hivatal -  rendszeresen ellopta a 
pénzespostás. Minden héten másvalaki ál
lította égre-fóldre esküdözve magáról érces 
tenorral vagy behízelgő mégis téliesített 
bariton hangsúllyal, hogy ő a nyugdíjosz
tály újonnan kinevezett kegydíjkézbesítője, 
sőt valódinak látszó megbízólevelet is fel
mutatott a kételkedők előtt.

Jolánka polgártárs kötögetésbó'l, 
krumplihámozásból, madárhangutánzás-

ból élt, ezzel egészítette ki szűkös kere
setét, azaz ez volt összjövedelme, hiszen, 
mint már ezeken az oldalakon szó esett ró
la, a pénzespostások bandája rendszeresen 
eltulajdonította, zsebre vágta, elsinkófálta, 
meglovasította a néni hatvankét év alatt 
összefuvolázott művészi nyugdíját. Annak 
idején lehetett volna hárfás is, de háború 
befejezését követő félnapban, amikor dön
tenie kellett, milyen hangszert választ a 
néhai Garincsa Trunkeltné asszony zene
óvodájában, kiderült, hogy Rubinháza vil
lanyhálózatát a németek felrobbantották 
kivonulásuk előtt félórával, és nem volt az 
egész városban, de még a környéken sem 
félszáz méterrel több drót, éppen ennyi hi
ányzott a bekötéshez. Ekkor Paczolay Laji 
illegális villanyszerelő és zenekedvelő ötle
tére leszedték a város egyetlen hitelesített 
görög gyártmányú hárfájáról a húrokat, 
igazi minardoszi ezüsthuzalok voltak, és 
azzal sikerült Rubinházán végül is hely
reállítani úgy-ahogy az áramszolgáltatást, 
„fényszimfóniával árasztva el a főteret” — 
írták a korabeli lapok egymással verseng
ve —, és a Fiastyúk utcát is.

Amikor néhány bekezdéssel korábban 
azt állítottuk, hogy egyhangúlag megsza
vazták Yolande de Kalomphyr (művész
név) segélyezését, éltének meghosszabbí
tását, az éhhalálból bizonytalan, de mégis 
járható kivezetőutat ajánlva az aggosodó 
fuvolillának, akkortájt nem mondtunk 
igazat. Ezzel szemben, midőn arra tettünk 
célzást, hogy némelyek „a tudatcsonkok 
között osonva kortesbeszédre” készültek, 
akkor már valamivel több került az igaz
ság kelyhébe. Számos tanítványa akadt 
Jolánka néninek és sokan kerültek ki a 
Fiastyúk utcából is, a világ több pontján, 
nagy koncerttermekben és arénákban, de 
a nápolyi szemétégetőben és a toszkán vo- 
nógyantázók között is akadt ki őt mesteré
nek tartotta. Ezekkel aztán tényleg sem
mi baj sem volt, amint megtudták, hogy 
tanítójuk az éhhalállal naponta farkas
szemet néz, azonnal felajánlották, hogy 
magukhoz veszik néhány hétre, felhizlal
ják, megerősítik és úgy küldik vissza szü
lőhazájába, mindannyiuk kedves rubintos 
házába. Az ajánlatot Jolánka néni hála
telt szívvel fogadta, összecsomagolta fog
ós fuvolófényező keféjét, két cserebugyit 
és egy csomag kétszersültet, amitől soha 
semmilyen körülmények között sem vált 
volna meg, ugyanis ez emlékeztette őt a 
művészi alázatra. Köztudomású volt vagy 
sem, de kétszer sült bele nyilvános fellé
pései során a művészi előadásba, egyszer 
a brit trónörökös pár ezüstlakodalmán, 
máccor pedig a sziámi ikrek javára adott 
kívánságkoncerten, ekkor ugyanis a vi
lág vezető orvosai tiltakoztak a sziámi ik
rek szétválasztása ellen és azt kívánták 
Kalomphyr Jolánka nénitől, hogy fuvola
játékával szerelje le a kísérletező hajlamú 
párizsi sarlatánokat, akiknek gondozásá
ba és morfológiai megfigyelésébe adta vi
lág közvéleménye a szerencsétlenül össze
nőtt távol-keletieket. A belesülés dacára 
hallatlan és kirobbanó sikere volt, mert 
hiszen a jó ügyet szolgálta, a jó oldalon 
állt, jó helyen volt jobb időkben, nem mint 
árva és megcsonkolt hazája. (Rubinházát

tudni illik a trebizondai béke megrövi
dítette, a szomszédos Nagyganajoshoz 
csatolta a legzsírosabb városi földeket a 
Konczelek túlpartján.)

Jolánka néni két év alatt körbejárta 
volt és még életben levő tanítványainak 
honát mind az öt világrészen, furcsa mó
don mindenütt csupán két hétig tartották, 
majd továbbpostázták. Nem tudni, ha ke
nyéradó gazdái már eléggé föltápláltnak 
ítélték az elszállt rövid idő ellenére, vagy 
ha Jolánka drága kívánkozott máshová, 
nem tudjuk, mi volt az oka a művész asz- 
szony sűrű továbbutaztatásának, ugyanis 
a vendéglátók, akiknél egyszer megfordult 
a palotákban, patiókban, haciendákon, 
felhőkarcolókban és a nyolcvanszemélyes 
ebédlőasztalok körül, soha többé nem nyi
latkoztatták ki abbéli óhajukat, hogy is
mételten visszafogadnák, amíg újra élet- 
és műerőre kap, mi több, elhallgattak, 
nem válaszoltak a városlakók érdeklődé
sére vagy a Fiastyúk utcai szomszédok, 
barátok és bámulok leveleire.

Éppen ez a szokatlan és furcsa elidege- 
nüléssel járó folyamat vezetett odáig, hogy 
egy adott ponton -  térbelileg és időrendi- 
leg egyaránt — elfogytak a külhoni támo
gatók, a régi tanítványok sora elapadt, és 
újra csak itt volt a Fiastyúk utca szavazó
polgárainak nyakán és hátán a gond — no- 
no, azért tehernek nem nevezhetnők, rót
ta meg Malaczky Vitus szociális gondozó 
az utca morgolódó lakóit - , hogyan tovább, 
mi a teendő, ki folytassa és mivel, és más 
ilyen okoskodó kérdések merültek fel a zá
portározóban gyülekező városiak előtt. Az 
egyetértés sima tengerfelszínét nyugtala
nító szellő gyűrögette, fodrozta. Távolról 
talán még a szemnek is tetsző volt, de kö
zelebb hajolva hőseink leheletéhez, meg
csapott valami ápor. A tározó falán izzadt- 
ságcseppek jelentek meg, vagy tán a felelős 
és komoly férfiak homlokával tévesztettük 
volna össze? Az égen a bodor lila hasú fel
hők helyett súlyos viharral tömött felhők 
úsztak különös alakzatban, zivatarköte
lékben, ám egyelőre még nem eresztették 
ki bombaterhüket a békétlen városra.

Ekkor állott fel Paczolay Laji, anélkül, 
hogy az elnöklő Malaczky Vitus szociális 
gondozótól engedélyt kért volna, és azt ja
vasolta, hogy a Fiastyúk utcai majd a vá
rosban található önkéntesek vegyék tár
sadalmi gondozásba Kalomfir Jolánkát 
múlhatatlan érdemei és jelentős zenei 
múltja beszámításával. Hiába, Paczolay 
Laji a villany bevezetése után rohamosan 
ugrált feljebb és magasabbra a társadalmi 
megvetés és az állami megbecsülés létra
fokain, míg mintegy huszonkilenc utca al
kotta kerület pártgyeplőit tették a marká
ba. Beszédébe is olyan szavak férkőztek, 
mint amelyeket a hivatalos nyelvtörők 
szoktak használni nyilvános fertőzéseik
ben, ezért merészelt olyanokat hangoztat
ni az öreg záportározó sokat próbált falai 
között, mint „társadalmi gondozás”, a ki
vételes zenei múltat, a tehetséget pedig 
egyenesen a nyugdíjszámítás elvei szerint 
méltányolta.

Javaslata ennek ellenére szótöbbséggel 
átment, és a határozatot írásba is foglal
ták. Ezek után kisebb tülekedés lett úrrá 
a résztvevőkön, ugyanis minden önkén
tes elsőként akarta teljesíteni köteles
ségét — mert annak érezték: kedves kö
telességüknek -  a vendéglátást. A lista

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

hosszúra nyúlt, többen titokban meg is 
jegyezték, hogy Jolánka néni valószínű
leg nem is fog eljutni a névjegyzék utol
só lapjain szereplő szeretetteljes családok 
ápolati körébe, hiszen már eléggé zsugo
rodnak magánidősíkjai, sőt azalatt sem 
szünetelt a zsugorodás, míg a záportáro
zóban tartott a tanácskozás; mintha újabb 
és kíméletlenebb aggulási jelek-jelzések, 
szemnek szóló figyelmeztetések jelentek 
volna meg hámsejtjei alatt és szeme körül. 
Ugyanis Jolánka néni is jelen volt a róla 
szóló tanácskozáson -  „így demokratikus 
és méltányos” magyarázta az újabban de
mokrata vendéghajjal hivalkodó volt vil
lanyszerelő —, egy üvegfalú hárfatokba he
lyezték el, minden szót hallhatott, hála 
modern hallókészülékének, mely az ólom
falat is szitává silányítja, de beleszólni 
nem engedték, mert ezt követeli a modern 
és pártatlan alkotmányos forma: róla, ve
le, de tulajdonképpen nélküle.

Ki mondta, hogy a történelem nem is
métli önmagát? Hja, Rubinházán ez a sza
bály is kibicsaklott, szétesett. Kalomfir 
Jolánka néni elég hamar a végére jutott 
a listán szereplő családok (türelmének), s 
talán hét hónap sem telt el a záportáro
zóba összehívott értekezlet óta, máris ott 
állt az ügy, ahol a kezdet kezdetén. Nem 
akadt önkéntes, jótevő, nagy lélek, támo
gató, könyörületes szívű egyén vagy csalá
di közösség, mely magához fogadta volna 
Jolánka nénit. Azt hihetnéd, hogy a vá
ros lakói csak szájaltak, fecsegtek, a dol
gok nem-ismeretében utaltak Jolánka né
ni művészetére, de mikor szembesültek 
az agg művész naponkénti gyakorlásával, 
nem bírták elviselni hetvenhat óránál to
vább a hangtámadást, mely a valóságban 
csupán egy szimmetrikusan alácsordogáló 
zenecsermely csevegését jelentette volna.

Nem, erről szó sem volt. Jolánka néni 
művészi pályaíve leszálló ágában fuvolá
ját felajánlotta az őt is fölnevelő zeneisko
lának, amely hálatelt tüdővel el is fogad
ta, s azóta is ez a hála szólaltatja meg a 
fuvola sípját. A művészet felkent apostol- 
nője tulajdonképpen szobájában olvasga
tott, üldögélt, fuvolakesztyűket kötött ván
dorzenészeknek, és csak olykor kukkantott 
ki a konyhába, nézett be óvatosan a fedők 
alá, kavart egyet a rotyogó mungó-szószon 
(kedvencén), s adott önzetlenül, szerény 
egyszerűséggel, kissé Miss Marpel-ös mo
solygással tanácsokat, ötleteket a ház asz- 
szonyának, cselédnek, szakácsnak, kuktá
nak, inasnak, lakájnak, uradalmi béresnek 
(a rendszerváltás óta ismét fölvették az el
fogadott és javallt foglalkozások közé; nem 
is fordult elő egyetlen munkanélküli sem 
Rubinházán!) az európai viselkedéskultú
ra és polgári öntudat kimeríthetetlen tár
házából. Megosztotta velük a koncertter
mek izgalmát, azt a jóleső bizsergést, amit 
ajkaiban érzett, mielőtt kilépett volna a 
hangversenydobogóra, élénk színekben fes
tette le, szinte tapinthatóvá tette a verseny
lázat, úgy hogy a ház asszonya, a cselédek 
és szakácsok, kukták és inasok, lakájok és 
uradalmi béresek (ebben a sorrendben) be 
is szedtek nyomban egy-két ezüstlapon so
rakozó középerős 50 milligrammos nyug
tatót, hogy az együttérzés izgalmai erőt ne 
vegyenek rajtuk időnap előtt...

De tulajdonképpen nem tudjuk pon
tosan mi bőszítette fel a humanizmus és 
philantroposz elkötelezettjeit, mitől vál

tak tüskéssé és türelmetlenné, mi válto
zott meg lelkűkben, s miért nem akartak 
többé hallani sem Yolande de Kalomphyr 
asszony fölsegéléséről. Hagyták volna el
pusztulni.

Mint annyiszor az idők folyamán, mi
óta a világban a polgárok akarata szent, 
a polgármesteri hivatalnak kellett köz
belépnie. Erre figyelmeztette a város sok 
laskát nyelt törvényhatóságát és a pókha
sú közgyűlést az Idősödő Művészek Világ- 
szövetsége (Monteverde-i székhellyel) is.

A záportározó meglepő hamarság- 
gal megtelt lélekkel. Mindenki ott volt a 
Fiastyúk utcából, az egykori önkéntesek, 
a városvédők, a zöldszervezetek és a hely- 
történészek, s itt tolongott az a meghatá
rozhatatlan pártállású tömeg is, amely kis- 
székkel felfegyverkezve jelent meg, mások 
háromlábú suszterüleptartót cipeltek ma
gukkal -  hosszú bucsálkodásra számított 
mindenki, elvégre előadta magát egy köz
ügy, amelyhez mindenkinek köze, érzelmi 
viszonyulása van végre-valahára —, de nem 
kevesen a záportározó szélére ültek ki, oda, 
ahová kölyökkorukban másztak fel utoljá
ra a nagymamák rémüldözése közepette.

Ki kíván szólni? -  kérdezte Malaczky 
Vitus, és szinte biztos volt, hogy erőtel
jesen kell majd serkenteni a közönséget, 
hogy valaki elsőnek törje meg az egyhangú 
alapzsivajt. Tévedett. Sőt a napirendben is 
felborult. Sokan arra voltak kíváncsiak -  
kihasználva, hogy a polgármester is jelen 
van a közmeghallgatáson -  mi történik az
zal az állítólagos szemétkupaccal, mely
nek tömörségét a történelmi idő teremtet
te meg, és amelyet meg nem erősített hírek 
szerint a prágai kormány meg szeretne vá
sárolni Rubinházától. Jelentős összeget kí
nált fel, állítólag kőkemény válságálló va
lutában, hiszen a többi máglya még 1415. 
július 6-án elégett Konstantzban, ez lehet 
az egyetlen autentikus középkori eredetű 
tűzrakás, amelyet maga Zsigmond király 
rendelt Rubinházától.

A polgármestert váratlanul érte a kér
dés, amit a hátsó sorokból tett fel vala
ki többek bekiabálása, helyeslése mellett. 
Válaszában rutinosan beszélt mellé: kije

lentette, a város nem szorul idegen pén
zekre, az uniós pályázatok szépen tejelnek, 
nincsen késésben a hivatal a lehívásokkal, 
a beruházások terén pompásan állunk... 
Itt azonban félbeszakították, elég a siker- 
propagandából, elég a fényezésből, a sze
métkupac sorsára vagyunk kíváncsiak!

Nos uraim, az olaszok is kérték, azok 
ugyanis Nápolyban, a Giordano Bruno 
emlékház kertjében akarják kiállítani, de 
a helytörténeti múzeum igazgatója meg
üzente, hogy Rubinháza soha nem adja 
nevét a történelemhamisításhoz. Soha!

Többen tapsoltak, mások habzó szájjal 
üvöltötték: Nem adjuk a cseheknek sem. 
Még mit nem, Kassa után ez is kellene ne
kik. A félművelt ultrák nem voltak tisztá
ban azzal, hogy Kassa miként helyezke
dik el a rendszerváltások után megújított 
európai atlasz lapjain.

A lárma lángtengerében a polgármes
ter egyszer csak intett, mindkét kezét fel
emelte, odaszólt a mellette ácsorgó város
házi szóvivőnek, hogy mondja be mindkét 
nyelven: a máglyát a környezetvédelmi 
miniszter az ország fővárosába, egy speci
ális szemétégetőben akarja megsemmisí
teni. Igaz, tette hozzá, mi is föllobbanthat- 
juk, de ismeretlen középkori betegségek, 
járványok fertőzésgócát rejtheti a klíma 
felmelegedése folytán a halmaz.

Gyújtsuk fel? Semmisítsük meg? — kér
dezték az emberek döbbenten egymás
tól. Még ez se maradjon nekünk? Hát már 
mindenből kiforgatnának?! -  háborodtak 
fel a lokálpatrióták és a múzeumőrök.

Mint már annyiszor a város hivatalo
san bejegyzett és törzskönyvezett elme
betege, az egykor európai és amerikai ku
tatóintézetek által foglalkoztatott Bolond 
Franci találta fején a szöget. -  Ha már el 
kell égetni, legyen mulatság, legyen vér
beli középkori fesztivál, nem valami nyá
las utánzat, tévés pacsmagolás. Égessünk 
boszorkányt íziben. Hajrá, fiúk!

Értem én -  okvetetlenkedett 21. száza
di racionalizmussal az ideges polgármes
ter. -  De hát ki legyen a megpörkölésre ki
szemelt boszi? Kire gondolt Francikám?

A város egyemberként kiáltott fel.
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HELIKON

FERENCZI SZILARD

Óvatosan a szerelemmel!
Ha láttuk a Gyanakvó szerelem 

(Suspicion, 1941) című Hitchcock-filmet, 
és emlékszünk még, miként tartott izzasz
tó kételyben a két főhős házasságát las
sacskán átitató gyanú, nos, azt többedma- 
gával szorozva nagyjából belőhető' a David 
Fincher Holtodiganját is meghatározó ag
gályok és talányok fordulatszáma. Amíg 
azonban Hitchcock thrillere szűk kitekin
téssel viszonyult a korproblémákhoz, az
az egyáltalán nem hagyta el a házasság 
intézményének kereteit, Fincher nagy
szabású korképet (sőt, korkórképet) fest a 
kortárs amerikai álom párkapcsolati, szo
ciális és médiauralmi betegségeiről, va
lamint az utóbbiban kövérre hizlalt bűn- 
kultúráról. Mindazonáltal, a Holtodiglan 
korántsem társadalomkritikai szempont
ból szemrevaló, hanem mint egy precí
zen összerakott, számos hajtűkanyarral 
irányt változtató, hangsúlyait a folyamat
ban és nem a végén viselő krimi, amelyet 
jogosan emlegetnek máris a Hetedik, a 
Harcosok klubja és a Zodiákus rendezőjé
nek újabb kimagasló munkájaként.

Gillian Flynn amerikai írónő 2012-ben 
Gone Girl (magyarul ugyanazon évben 
Holtodiglan) címmel megjelent krimije 
rögtön a New York-i bestsellerlisták élére 
ugrott, és hetekig vezette azokat. A hős
nő Amy Dunne-t részben önmagáról for
mázó Flynn regénye egy hosszútávú kap
csolat kissé abszurd, majd vérfagyasztó 
fordulatba torkolló történetét meséli el, 
a gazdasági válság által sújtott Missouri 
állam egy kisvárosa, North Carthage 
klausztrofób helyszínein, a csillogó látszat 
és a rothadt tartalom, illetve a hazug mé
dianyilvánosság és a magánéleti bűnök 
kontrasztjában. A film forgatókönyvét is 
jegyző Flynn regényének nagyszerűsége 
a váltakozóan férfi és női szólamban ve
zetett naplóbejegyzés-szerű narratívában 
áll, amelyből a filmbe csupán a női szub
jektivitás került át, a férfié átalakult ob
jektív Jelenné”. Egyrészről az újságíró fe
leség, Amy Dunne vezet naplót a történet 
előzményeiről kissé szirupos, de józan stí

lusában, másrészről pedig a nem kevés
bé újságíró férj, Nick Dunne számol be 
a felesége eltűnése napjától kezdődően a 
maga tárgyilagos, unott, ám kissé ideges 
modorában. A két cselekményszál, múlt 
és jelen összeér a kötet közepén, ahogyan 
a film dereka táján is, és onnantól kezdő
dően derül fény a korábban jól leplezett 
eseményekre, s a meglepetések láncreak
ciója indul el.

A regény is, a film is mellőzi a tipi
kus amerikai történetvezetés egyik tü
netét, a jó alapos megágyazást. Nincs 
tehát előzmény, nincs bevezető, nincs ol
dalakon és hosszú perceken keresztül 
tartó ismerkedés a helyszínnel, a hő
sökkel, a szituációval. Nick Dunne (Ben 
Affleck) egy szokványos nyári délelőttön, 
az Amyvel (Rosamund Pike) kötött há
zasság ötödik évfordulója napján arra tér 
haza, hogy a felesége eltűnt. Egy széttört 
kávézóasztalka, a dugaszban felejtett va
saló és a nyitott ajtón keresztül az utcá
ra kiszökött házicica jelzi, hogy valami 
nincs rendjén az üres házzal. Lassan, a 
nyomozónő kérdéseire adott válaszokból 
kibontakozik az életük vázlata: gyermek 
még nincs, az állásukból évekkel koráb
ban kitették, Nick beteg édesanyja ápo
lására költöztek haza New Yorkból, és a 
férjnek fogalma sincs, hogyan telnek fele
sége hétköznapjai, míg ő a kisváros köz
pontjában nyitott kocsmáját vezeti Margó 
nevű ikertestvérével. A teljesen szokvá
nyos kihallgatás és a testvérrel folytatott 
párbeszédek során Nick egy kissé fásult, 
többre érdemes átlagember benyomá
sát kelti, aki felesége árnyékában pusz
tán csak van. Ekkor kúszik be először az 
Amy szempontja, amely öt-hat évvel a je
len eseményei előtt indít, és újra meg újra 
visszatérve meséli el a kapcsolat történe
tét, megismerkedésüktől egészen eltűné
séig, ami majd idővel egész más irányt 
vesz, mint amit addig a férj emlékeiből és 
egyéb, apránként csepegtetett részletből 
rekonstruáltunk. A kapcsolat minőségi 
skáláján az egymástól egyre inkább távo

lodó görbék egy orbitális csavarral hirte
len keresztezik egymást, és onnan kezdő
dően az értékelés egy teljesen új fejezete 
nyílik meg (és nyilván, a regényében is).

A Holtodiglan több szinten is a férfi és 
női együttműködés mintadarabja, az egy
mást kiegészítő és egymásban boldogan lé
tező nemek örömalkotása. Beszéltünk már 
a fikció két főhőséről, akiknek kezdeti fel
hőtlen kapcsolata a történet során a felis- 
merhetetlenségig átalakul, de bűneikben 
cinkosokká lesznek. Ugyanez az alkotás fo
lyamatára is érvényes. A hölgyíró egészen 
sajátos hangulatot teremt a nagyszerűen 
megtekert történettel, a bulvármédia rá- 
galmazási mechanizmusának alapos isme
retével és az amerikai középosztály modo
rosságába csempészett altesti poénokkal. 
A történet sodró lendületű, izgalmas, kissé 
bohókás, amolyan lányos felnőttfogócska, 
mindamellett vérkomoly tud maradni a 
férfi rendező óramű pontossággal kimért 
beállításainak, meleg tónusainak, a szinte 
már szerelmesen kidolgozott apró részle
teknek hála. Bravúros négykezesben zon
goráznak végig az összes kriminézői at
titűdön (amelyek felsorolhatóak anélkül, 
hogy a cselekmény fordulatairól bármi is 
kiderüljön): sajnálat, kétség, kétely, gyanú, 
vád, megbocsátás, felejtés, bűntudat, szé
gyen, bosszúszomj, édes bosszú, együttér
zés, azonosulás, gyűlölet, iszonyat, csömör, 
csodálat. Ben Affleck és Rosamund Pike a 
mackósán morgó szépfiú és a hűvösen szá
mító kirakatbaba többféle viszonyú figurá
it remek összjátékkal hozzák. Különösen 
Pike, aki eddigi karrierjének legnagyobb 
alakítását nyújtja, márványszobor-sze- 
rűen arcára fagyott sérelme mély nyomot 
hagy emlékezetünkben.

A film kritikai felhangjai elsősorban a 
mediatizált társadalmat célozzák, a ma
gánéletet kiteregető tévécsatornák er
kölcstelenségét, jóllehet a nyilvánosságot 
fegyverként és eszközként felhasználó ma
gánembert is megmutatja, egyfajta diszk
rét egyenlőségjelet helyezve a kettő közé. 
Az oly ismerős helyzetek is, mint a tévéhír
adók fröcsögő hölgyriportereinek botoxtól 
torzult fizimiskája is, hozzájárul ahhoz, 
hogy a 145 percnyi játékidő pillanatok 
alatt tovaszálljon. Trent Reznor és Atticus 
Ross kissé ijesztő hangulatzenéje, a pazar 
lakásbelsők elegáns szürkéje, Fincher las
sú, de mindent látó kamerája, a süketen 
kushadó üres házak, Flynn szókimondá
sa, a tolongó tévések szemtelen hadserege, 
a macska szőrén csillámló vakuk, Affleck 
buja tekintete a porcukoresőben, az eltűnt 
nő szüleinek sárgás gyapjúszövet egyenru
hája, és a Pike szemében tornyosuló, meg
játszott rémület együttes hatása ritka kel
lemes filmélménnyel szolgál.

Holtodiglan (Gone Girl), színes ame
rikai film, 145 perc, 2014. Rendező: David 
Fincher. író  és forgatókönyvíró: Gillian 
Flynn. Operatőr: Jeff Cronenweth. Vágó: 
Kirk Baxter. Szereplők: Ben Affleck, 
Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick 
Harris, Tyler Perry, Kim Dickens.
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B o lo n d
ly u k b ó l...
Furcsa és izgalmas dolgok történnek 

a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
Alexandru Dabija rendezte Vidéki jegye
sek (Georges Feydeau -  M. Desvalliéres) 
előadásában. Igazság szerint már Georges 
Feydeau neve láttán is felkészülhet rá az 
ember, hogy nem mindennapi bonyodal
mak elevenedenek majd meg a színpadon. 
Szerelem, udvarlás, csapodár nők, szok
nyabolond férfiak, altesti poénok 
és félreértések -  végy ezek min- 
denikéből egy-egy keveset, vagy 
nem is, végy inkább mindenikból 
jó sokat, keverd őket addig, amíg 
magad is beleszédülsz, a végered
ményből pedig írj egy bohózatot.
I ly e s m i le h e t e t t  F e y d e a u  r e c e p t
je ,  é s  o ly a n  jó l s ik e r ü lt  a  n a g y  
k a v a r á s  é s  k e v e r é s , h o g y  so k a n  
m é g  m in d ig  s z é d ü ln e k  tő le .

A nézőtérre érkező közönséget 
egy múlt század eleji, kopott vá
rótermet idéző színpadkép fogad
ja. Négy szék, egy kosár, egy pár 
mankó és egy írópult áll a színpa
don, valamint egy, a teret mély
ségében kettéosztó, több részből 
összerakott plexifal, közepén for
góajtóval. Amíg színre nem lép Séraphin 
(Farkas Loránd), az állásközvetítő és el
ső kliensei, a nézők a plexifalról visszatük
röződő torz képmásaikat bámulhatják. A 
bóhozati hangulat megalapozását szolgáló 
első kliensek különszámainak lecsengése 
után érkezik meg Michette (Varga Csilla), 
aki már inkább lenne feleség, mint öröm
lány, csakhogy az őt házassági ajánlattal 
kecsegtető Saint-Galmier doktor (Bogdán 
Zsolt) éppen Léonie-t (Kántor Melinda) ké
szül feleségül venni. A menyasszonyok ta
lálkozása természetesen elkerülhetetlen. 
Sor is kerül rá már az előadás elején, de 
Saint-Galmiemek, gyakorlott hazudozó lé
vén, sikerül elodázni a kitörni készülő bot
rányt. Igaz, az elodázás csak arra jó, hogy 
további bonyodalmakba keveredjenek a sze
replők. Rövidesen megjelennek a Gévaudan 
testvérek, Gévaudan (Dimény Áron), Alfred 
(Buzási András) és Laure (Albert Csilla), 
és házasodni akarnak. Plucheaux (Orbán 
Attila) házasságközvetítő irodája helyett 
a munkaközvetítő szolgáltatásait veszik 
igénybe, így újabb szintekkel, csomókkal és 
hurkokkal bővül a már amúgy is egyre ré
tegződő félreértések sorozata.

Közben a Drago§ Buhagiar által meg
álmodott, a teret egyedüli jelentős díszlet
elemként uraló plexifalról kiderül, hogy 
nem is fal. Sokkal inkább forgóajtó ez is, 
különböző helyeken ki- és behajtható aj
tószárnyakkal, amelyek újabb helyiségek 
létrehozását teszik lehetővé. így a tér, hol 
a színészek áldásos közbenjárásával, hol 
valami furcsa, hangosan süvítő, ismeret
len irányból érkező széltől hajtva kimoz
dul a helyéről. Saját tengelye körül forog, 
és előbb a munkaközvetítő irodát mutatja 
meg újabb és újabb szögből, majd Saint- 
Galmierék otthonát, később pedig a dok
tor vízgyógyászati intézetét.

Furcsa és izgalmas dolgok történnek a 
színpadon, de aligha az előadás létrehozó
inak eredeti szándékai szerint. Legalábbis 
erre enged következtetni az a tény, hogy 
a Vidéki jegyesek népszerűsítse során, il
letve a reklámanyagokban sem jelent 
meg eddig -  például alcímként -, hogy 
Gyakorlati útmutató színészmesterséghez, 
vagy mondjuk inkább Esettanulmány a 
karakterépítés lehetó'ségeiróí. Az előadás 
során látottak és hallottak alapján ugyan
is egyéb, mint a színészek játéka (és per
sze a díszlet) nem tanúskodik arról a ha
talmas mennyiségű munkáról, amire az 
előadás létrehozásához szükség lehetett.

A Vidéki jegyeseket nézve úgy tűnik, 
mintha a rendező apránként kifakulna a 
produkcióból. Mintha egy kezdeti koncep
ció kialakítása után mindent a színészek
re bízva, visszahúzódott volna a háttér
be. A színészek pedig tették a dolgukat. A 
rendelkezésre álló eszközöket -  azaz leg
inkább önmagukat -  felhasználva ka
rakterépítésbe és játékba kezdtek. A ka
rakterek és játékmódok egységesítésének 
hiányában kialakuló esetlegességek és 
egyenetlenségek viszont -  a 2014. novem
ber 15-én látott előadás alapján -  háttér
be szorítják és tétnélkülivé teszik Georges 
Feydeau -  M. Desvalliéres történetét.

A Bogdán Zsolt által megformált Saint- 
Galmier olyan otthonosan mozog az újabb 
és újabb félreértések, bonyodalmak között, 
mintha egyebet sem tett volna egész életé
ben. Ami azt illeti, elképzelhető, hogy nem 
is tett egyebet, ugyanis a mozgásában, mi
mikájában, sminkjében egyaránt chaplini 
karakter elsősorban egy archetípus meg
jelenítésének tűnik, és csak másodsorban 
Saint-Galmiernek.

Panek Kati Rachelje, Saint-Galmier 
nővére, természetességében válik a dok
tor partnerévé. Annak ellenére, hogy az 
eredeti szövegben betöltött szerepe kisebb 
a Gévaudan-testvérek szerepénél, Panek 
Kati olyan magától értetődően van jelen, 
és teszi azt, amit tesz, hogy fel sem merül 
háttérbe szorulásának lehetősége.

A legidősebb Gévaudan megformálása 
elüt a fenti két szereplő megformálásától. 
Míg Saint-Galmier megformálása egy ar
chetípushoz, Rachel megformálása pedig 
a szerepet alakító színész erős jelenlété
hez idomul, Dimény Áron inkább játéká
ban próbál Gévaudanhoz igazodni. Teszi 
ezt akkora lendülettel és olyan harsány- 
sággal, hogy a vidéki jegyesek különít

rf'H‘EÁ(T<RU<M
ményének vezetője időről időre valóban 
képesnek tűnik a Saint-Galmierrel való 
szembeszállásra.

Laure és Alfred mind a történetben be
töltött szerepük, mind a megformálásuk 
tekintetében hasonlítanak. A fiatalabb 
Gévaudan-testvérek változó intenzitással 
vannak jelen a színpadon. Albert Csilla és 
Buzási András igyekeznek ugyan életre kel
teni szereplőiket, de ez akkor sikerül a leg
nagyobb magabiztossággal, amikor vala

miféle külső segítséget kapnak. 
Mindkettejük esetében ilyen alka
lom a jelmezváltás, amikor Laure- 
ra cselédruhát, Alfrédre pedig 
kifutófiú-ruhát parancsol Saint- 
Galmier. Az új jelmezektől mind- 
kettejük alakítása határozottab- 
bá, biztonságosabbá válik.

A bonyodalmak állandó ger
jesztőjét, Michette-t alakító 
Varga Csilla és a Plucheux-t ala
kító Orbán Attila egyaránt jól 
tartják kézben a folyton affektá- 
ló karaktereiket. Pontosan azt 
teszik az előadás során, amit a 
házasságközvetítőból intézeti lo
csolóvá lett Plucheux: a dolgukat.

A csupán az előadás elején és 
végén feltűnő Néger nő (Marosán 

Csaba), Lakáj (Vatány Zsolt) és Inas 
(Fogarasi Alpár) szerepe a leghálátlanabb, 
de nincs sokkal jobb helyzetben Séraphin, 
illetve Léonie sem. Séraphinról nem tu
dunk meg egyebet, mint azt, hogy számára 
a négy frank az négy frank, és az első adan
dó alkalommal képes a hatalmával visz- 
szaélni, Léonie-ről pedig alig marad egyéb 
emlékünk, mint a folyton magával hurcolt 
hatalmas nyalóka, valamint az, hogy őt is 
leginkább csak hurcolják keresztül az ese
ményeken. Apró termetével Michette és 
Rachel (két malomkő) közé szorulva őrlődik 
az előadás alatt, anélkül, hogy leendő férje 
egyszer is megpróbálná kimenteni.

A Vidéki jegyesek nem tartozik a Ko
lozsvári Állami Magyar Színház kiemel
kedő előadásai közé. Mégis, minden hi
bája, csiszolatlansága, befejezetlensége 
ellenére olyan alkotás, amiben újra és új
ra tetten érhető a színészek lendülete, ját
szani akarása, tehetsége. Igencsak megér
demlik az előadás végén felhangzó tapsot. 
Ezek után már csak egyetlen figyelmezte
tést szánnék az előadás jövendőbeli néző
inek. Ez a szokásos mobiltelefonok kikap
csolására buzdító felhívás mintájára akár 
így is szólhatna: Kedves Nézőink, kérjük, 
az előadás teljes időtartama alatt kapasz
kodni szíveskedjenek... bolond szél fúj!

CSUSZNER FERENCZ
Kolozsvári Állami M agyar Színház. Georges 

Feydeau — M. Desvalliéres: Vidéki jegyesek. Fordí
totta: Horváth Andor. Rendező: Alexandru Dabija; 
szereplők: Dimény Áron, Bogdán Zsolt, Buzási 
András, Farkas Loránd, Orbán Attila, Varga 
Csilla, Albert Csilla, Panek Kati, Kántor Melinda, 
Marosán Csaba, Vatány Zsolt, Fogarasi Alpár; dísz
let- és jelmeztervező: Drago§ Buhagiar; d ram a
turg: Visky András; rendezőasszisztens: Albu 
István; ügyelő: Kerezsy Imola.
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BÉRES NORBERT

A test börtöne
A mai magyar irodalom alkotásaiban 

hajlamosak vagyunk aktualitásokat ke
resni, a leírtakban felmutatni az életünk
re vonatkozó utalásokat. Egy történelmi 
korban játszódó történet esetében aztán 
összetettebbé válik ez a mechanizmus, 
de az olvasó igyekszik még a leghomá
lyosabbnak tetsző' kötetbó'l is kihámoz
ni az ó'rá vonatkozó mondandót. Péterfy 
Gergely Kitömött barbár című könyvé
nek olvasása után még bonyolultabb a 
kérdés: miként hat egy, a felvilágosodás 
korában éló', alkotó szerzó' és egy társa
dalomból kivetett, fekete bőrű ember el
feledett barátsága? Közel négy és félszáz 
oldal hivatott felmutatni a válaszokat, s 
ez a folyamat, talán nem túlzás kijelen
teni, az utóbbi évek egyik legfelkavaróbb, 
legmegrázóbb olvasmányélményét kínál
ja, legalábbis számomra. A történet ide
jén rég túl vagyunk már a felvilágosodás 
virágkorán, az eszmék iránti katartikus 
rajongáson, a változásba, az új világrend- 
szerbe vetett hit mindent elsöprő' céltu
datosságán, helyette sokkal inkább egy 
tudatlanságra és félelemre alapozott vi
lágkép az, amely eluralkodni látszik. 
A tudatlanság, a babonaság olyan erőte
ret képeznek a műben, melyek évtizede
ken keresztül képesek befolyásolni a ka
rakterek életét, hitét, meggyőződését, s 
az ellenük folytatott küzdelem is csupán 
a szomorú vég előkészítőjeként aposztro
fálható. Olyan emberi realitásokon és az 
anyagi világon túli kategóriák szervezik 
a regényt, melyek Jelenléte” nem írható 
le csupán egyetlen korra, hisz mindenna
pi életünkben is számtalanszor tapasz
taljuk jelenlétüket.

Az idegenség és megvetettség kettős
sége implikálja azt a furcsa barátságot, 
amely a kötet magvát adja. Kazinczy 
Ferenc és Angelo Soliman kapcsolata 
mindmáig fehér foltnak tekinthető nem
csak a szerző életrajzát vizsgáló kutatá
sok, de a korszak szabadkőműves moz
galmait feldolgozó munkák tekintetében 
is. A jól meghatározott arányokban ki
dolgozott történet egyaránt tartalmaz
za Kazinczy és Soliman élettörténetét, 
míg az előbbit Török Sophie, az utóbbit 
maga Kazinczy elbeszéléséből ismerjük 
meg. A Kitömött barbár egy tömör, több
ször visszatérő és meghatározó jelentősé
gű képpel indít: Török Sophie, Kazinczy 
özvegye áll a bécsi Természettudományi 
Múzeum raktárában egy vörös szekrény 
előtt, melyből egy kitömött, fekete test te
kint rá. Ä test egykori tulajdonosa az az 
Angelo Soliman, akit a 18. század végi 
Bécs egyik különleges figurájaként tar
tottak számon. Afrikai származásával, 
fekete bőrével, de modern, európai mű
veltségével a társadalom egyszerre ér
deklődéssel figyelt, szeretett, ugyan
akkor megvetett személyiségévé vált, 
felvilágosult szellemű gondolkodásával 
pedig hamar a szabadkőművesek között 
találta magát. A korszak ismert személyi
ségeivel került kapcsolatba, így ismerke
dett meg Kazinczyval is. A fiatal, ambici

ózus magyarban aztán olyan barátra lelt, 
akiről évekkel később, halála pillanatá
ban sem feledkezett meg. Élete egyaránt 
érdekfeszítő és tragikus. Halála után az 
udvar nem engedélyezte a temetést; tes
te állami tulajdonba került, megnyúz
ták és kitömték a Természettudományi 
Múzeum részére. A fekete test évekig állt 
kiállítva, majd a forradalmi harcok ide
jén semmisült meg, elfeledve, a múzeum 
raktárában. A történet alapötletét aztán 
a szerzői kutatás és a fantázia alakította 
egységes történetté, hűen kezelve a tör
ténelem kínálta adatokat, de megtöltve, 
mintegy kiegészítve a fikció elemeivel.

A felvilágosodás nevelésről alkotott 
elméletei akkor váltak igazán evidens
sé, amikor egy idegen, szinte még teljes 
mértékben felfedezetlen világból szárma
zó lényből faragnak igazi, európai szelle
mű embert. Társadalmilag kifogástalan 
megjelenése sem képes azonban ellen
pontozni a testi megjelenés okozta hát
rányokat; Angelo bármilyen környezet
be kerül, életét megpecsételi bőrszíne. Az 
arisztokrácia inkább kuriózumként keze
li, a nevelési eszmények sikereként tartja 
számon, s érdeklődés, néhol szeretet öve
zi, az alsóbb rétegek körében azonban fé
lelemmel, gyűlölettel és megvetéssel te
kintenek rá. A környezet babonás félelme 
az idegentől, az ismeretlentől szinte kí
sértetiesen megegyezik a magyarországi 
parasztság viszonyulásával: minden, ami 
különbözik tőlük, akár kinézetben, akár 
mentalitásban, az utálat, megvetés és ne
vetség tárgya. Nem meglepő tehát a ma
gyar parasztság Kazinczyt övező maga
tartása sem.

Az öreg, megfásult, az állandó perek
be és vitákba belefáradt, s az irodalmi 
vezérségtől is fokozatosan megfosztott 
Kazinczy utolsó napjait sem töltheti meg
nyugvásban, hiszen egy olyan évtizede
ken átívelő titkot őriz magában, melyet 
egyetlen levelében és önéletírásában sem 
volt képes megfogalmazni. Oly mélységű 
titokról van szó, mely nem engedi önma
gát tinta és pergamen bilincsébe zárni, 
de azt sem engedi, hogy Kazinczy ma
gával vigye a sírba. Utolsó óráiban túlad 
azon a történetet, mely Angelo Soliman 
életét, barátságukat és a halála utáni 
megdöbbentő eseményeket sűríti.

Angelo egész életét a fekete test okozta 
hátrányok irányították, gyermekének fo
gantatása s apává válása sem úgy jelenik 
meg a kötetben, mint a boldogság kútfor- 
rása, ellenkezőleg: Angelo elveszti a ha
lála utáni névtelenségbe és elfeledett- 
ségbe zuhanás lehetőségét azzal, hogy 
életet ad egy hozzá hasonló embernek. 
Kislánya születése, arcképének megfes
tése szimbolikus előjelei a végső tragé
diának: Angelo fokozatosan ismeri fel az 
elkerülhetetlent, testének részletei, bő
rének színe, érdekes és egyszerre vissza
taszító megjelenése nem tűnhet el nyom
talanul. Megörökítésével megszűnnek az 
elfeledhetőség, az elmúlhatóság megváltó 
lehetőségei, melyek végül a kitömés gesz
tusával válnak igazán lényegessé: a test 
börtönéből való szabadulás halála után is 
kudarcra ítéltetett.

Manapság is elevenbe vágó kérdés 
Angelo Soliman története, így méltán je

lenthetjük ki, hogy kétszáz évvel a halála 
után is nyugtalanító a kitömött test kál
váriája. A korszak, melybe beleszületett, 
még nem volt felkészülve oly mértékű 
különbözőségekre, mint Angelo bőrszí
ne, de érdemes belátnunk, a mi társadal
munk sincs felkészülve a kívülállónak 
bélyegzett csoportok, egyének integrálá
sára. Minden korszak magával hordozza 
az általa generált és mesterségesen fenn
tartott értékrendszert, s a kritériumai
val meg nem egyezők peremre szorításá
nak veszélyét. A kitaszítás, a perifériális 
helyzetbe kényszerítés szolgáltattak me
nedéket a tudatlanságból táplálkozó féle
lem, az ismeretlentől való, generációkon 
átívelő idegenkedés ellen. A külsőség ál
tali meghatározottság ma talán még erő
teljesebb arcát mutatja, a külső jegyek 
alapján történő megkülönböztetés sok 
esetben véglegesen kiszorítja az individu
ális értékeket, s végzetes hatással van a 
szubjektumra. A társadalom, az élő szer
vezethez hasonlóan, kiveti magából az 
idegennek észlelt elemet, de tudjuk, hogy 
ez nem minden esetben válik a szervezet 
javára.

A szerző olyan összefüggésekre igyek
szik rámutatni, melyek képesek kiszakí
tani a kötet valódi üzenetét annak kon
textusából, s a nyomasztónak tetsző 
problémák megoldásának szükségessé
gét hirdeti. A néha hátborzongatóan na- 
turalisztikus történet, a korszak ellent
mondásai és mentalitásai köré szerveződő 
események olyan láncolatot hoznak létre, 
mely végre nem egy szakember, hanem 
egy szépíró szemüvegén keresztül láttatja 
a felvilágosodás korszakát. Új szögből vi
lágít rá azokra a kérdésekre, melyek nap
jainkban is aktuálisak, a barbárság, a 
kirekesztés társadalmat degradáló prob
lémái pedig valóban oly közelinek hatnak, 
mintha a kötet karakterei valós, 21. szá
zadi „celebként” lennének jelen, hasonló, 
idegenkedéssel torzított világunkban.

Péterfy Gergely: Kitömött barbár. 
Kalligram , 2014.
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A hűség arcairól A jelenvalóság értelemkeresése
Borcsa János: Nehéz hű

ség. Jegyzetek. Kriterion  
Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2014

Borcsa János új köteté
nek, a Nehéz hűségnek a cím
adó írása egyben a kötet nyi
tószövege is. A szavakhoz, a 
nyelvhez való hűségről beszél 
itt Borcsa, amely nagyon sok
szor az elfedés, a manipuláció 
eszköze a feltárás, a megmu
tatás helyett. Egyfajta politi
kai kontextusba helyezi ezt a 
megállapítást, a regnáló ha
talmon kívüliek megszólalá
sának lehetőségéről, sőt, kö
telességéről ír. Impliciten ide 
sorolja magát a szerzó' is, legi
timációs aktusnak is tekint
hető tehát az említett szöveg.

Három ciklusban követik 
egymást a publicisztikai jelle
gű írások a kötet lapjain, ame
lyek a borítón jegyzetekként 
vannak feltüntetve. Többnyire 
napilapokban már megjelent 
véleménycikkek ezek, melyek 
zöme a szerző által fontosnak 
tartott társadalmi problémák
ra reflektálnak. Nagy szerep 
jut ugyanakkor egyfajta loká
lis, kisebbségi perspektívának 
is, ahol Borcsa sok esetben 
adottnak vesz egy -  az olva
sóval közös -  kulturális hát
tértudást, előismeretet. Sőt, 
ezzel egyidőben magától érte
tődőnek tekint egy olyan er
kölcsi minimumot, a „hagyo
mányos magyar” társadalmi 
berendezkedés értékrendjének 
alappilléreit, amit az erdélyi

‘JZILSZÖV'EC]

magyar olvasó prototípusának 
birtokolnia kell. Egy olyan be
szélői magatartást vesz tehát 
fel, ahol egy — sok esetben ide
alizált -  közösség tagjaként 
nyilatkozik meg, amely ugyan 
rendelkezik a saját vadhajtá
saival, devianciáival, de ezek 
legtöbb esetben a „természe
tes” vagy „normális” életmód
tól való eltérés eredményei, 
rendszerint valamiféle kívül
ről jövő beavatkozás miatt.

A szövegek sok esetben pél- 
dabeszédszerűek, ahol a szo
ciális, morális és személyes 
problémákra vagy-vagy típu
sú választási lehetőség men
tén kínál különféle megol
dásokat a szerző. Ezek a 
megoldások pedig a már em
lített közös kulturális, morá
lis normarendszerhez igazod
nak. Ennek megfelelően nem 
mindig tárulkozik fel, illet
ve konkretizálódik a már em
lített hűség(ek) háttere, de a 
szerző által teremtett kontex
tusban látszólag nincs is erre 
szükség.

Balogh A ttila: Óvatos 
emlékezés. Lector Kiadó, 
M arosvásárhely, 2014.

Balogh Attila új kötete, az 
Óvatos emlékezés tizenhárom 
verses emlékezés-, emlékér- 
telmezés-szilánkból áll össze. 
Az összeáll ige itt szigorúan 
pragmatikusan alkalmazha
tó, a teleírt papírlapok könyv
vé válnak. Címtelenül, számo- 
zottan, mintegy kartotékolva 
sorakoznak. Ugyanakkor az 
említett szilánkok sehogy sem 
akarnak egésszé formálódni, 
viszont szúrnak, sebeket tép
nek fel folyamatosan. Ezzel 
egyidőben fájóan jelen idejűvé 
válik folyamatosan minden, 
ahol a perspektivikusságnak 
óriási szerepe van.

Óvatos ez az emlékezés, hi
szen egy olyan közösség tagja
ként nyilatkozik meg, amely
nek nincs hagyományos 
értelemben vett kollektív em
lékezete. A cigánytelep nyomo
rék, folytonosan megalázott 
gyereke a „romok alól jajgat 
irodalmivá egy-egy emléket”. 
Az egyedül bámészkodás ak
tusa, a fájdalom, megaláztatás 
és különbözőség érthetetlensé- 
ge tematizálódik újra és újra. 
Egyfajta naiv, töredékességé
ben is egész szociográfia körvo
nalai rajzolódnak meg, az „(itt) 
hontalanság” érzésének mé
lyen személyes megnyilvánulá
sai. Egy olyan identitásforma 
kontúrjai is látszanak ugyan
akkor, amely főként a tagadás
ból és ellentétezésből építkezik.

A személyes minduntalan, 
mintegy egzisztenciálisan ke
rül szembe a közösségivel, ha
gyománnyal, múlttal, amelyet

nem képes magáévá transz
formálni. A létbe való kitett
ség, magára hagyottság meg
nyilatkozásai ezek a versek, 
amelyek egy percig sem for
dulnak át keserű önsajnálattá. 
Tárgyilagosak és valóságosak 
maradnak, ahol az olvasó már- 
már vágyik a tisztán szimboli
kus, metaforikus jelentésréteg, 
a kötet magából való kiutalása 
után, annyira fájdalmasan je
lenvaló minden.

Ez a fajta jelenvalóság vi
szont nem eleve adott, hanem 
egy sajátos nyelvi konstrukci
óban kibomló egyedi perspek
tíva. A periféria így már nem 
egzotikum, az „érzelmiségi ci
gány” képe nem absztrakció. 
Nem tud és nem akar szétvál
ni az elmélet a gyakorlattól, a 
költészet a mindennapok nyo
morától. Az eleven test és a 
lélek szenvedése kerül a kö
zéppontba, a stigmákban és a 
személyesen is kollektív fájda
lomban az értelemkeresés.

BENKE ANDRÁS

‘K O 'D 'E X -
[...]1986-ban megjelent Budapesten Béládi Miklós, 

Pomogáts Béla és Rónay László A nyugati magyar irodalom 
1945 után című könyve.

Tárgyilagos szemlélő számára fontos lépés volt ez a hiány
pótló mű, amely négy évtized néma hallgatása után elismerte, 
hogy létezik, él az Illyés Gyula által Ötödik Sípnak nevezett 
nyugati magyar irodalom. Ezt most már — álmodoztak az opti
misták — akár maguk a művek is követhetik.

Annál nagyobb volt a könyv nyomán támadt nyugati felzú
dulás. A három neves irodalomtörténész nyitását a maxima
lista igényekkel fellépő emigráns politika nem értette meg. 
Hogyan is érthette volna, ha a fellazítás óvatos kapcsolatépí
tését elvtelen lepaktálásként élte meg!

Az egyik első reakció (Faludy György írása) „demagóg, 
nagyképű és szemenszedett hazugságokra alapított uszítás
nak” nevezi az inkriminált mű egyik passzusát. Szerzői „el
tompultak és eldurvultak. Inkább sajnálattal vegyes megve
tésünket érdemlik, semmint haragunkat”.

Meg volt adva a hang. „A marxizmus aszott emlőin nevelke
dett kritikusok” — írja a magyar trióról Makkai Ádám. Másutt 
ugyanezek Jellemtelen, zsidóbérenc bértollnokok”. Azokat, akik

védelmükbe vették Pomogátsék munkáját -  néhányan meg mer
ték tenni -  „depresszióra hajlamos pszichopaták gyülekezeté
nek” — nevezi a müncheni Nemzetőrben egy közíró. „Kedélybeteg 
és lelki fájdalmakban szenvedő alanyi költőknek... akiknek 
egyetlen vágyuk, hogy otthon kiadják versüket vagy prózájukat.” 

Béládi, Pomogáts és Rónay munkája természetesen nem 
mentes a hibáktól. Tardos Tibor és Vajda Albert mellett tucat
nyi jeles alkotó nem kapott benne helyet. Az emigráció olvasa
tában azonban ez a szám — több mint félezer! Rónay László ír
ja: a diaszpórában élő dilettánsok százai hányták a szemére, 
hogy kifelejtette, vagy nem értékelte érdeme szerint örökbe
csű műveiket. Az otthoniaknak meg kellett tanulniuk, hogy 
aki ki tudja fizetni a nyomdát, az az emigráció senki földjén 
valóságos költő- és írófejedelemnek képzelheti magát. [...] 

így lett A nyugati magyar irodalom története 1945 után víz
választó az emigráció történetében. Megjelenése (1986) után 
tudni lehetett, hogy kik a hidegháború és kik a reformok hívei 
a vasfüggönynek ezen a nyugati oldalán. [...]

Ferdinandy György: Az emigráció a demokratikus 
átalakulás idején. Bárka, 2014/5.
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Különös tájakon
A Csíkszeredái Pál Galériában a budapesti 

szerzőpárosnak, Nádas Alexandrának és Nagy 
Gábornak nyílt közös kiállítása október köze
pén.

Nádas Alexandra vegyes technikájú táblái, 
színes litográfiái, linómetszetei különös, üres te
reket nyitnak, csendes vizekre vezetnek. Mintha 
egy reneszánsz díszletbe csöppennénk. Különös, 
vonzó struktúrák népesítik be a tájat, idézik az 
európai festészet nagy korszakát. Izgalmas tér
idó'játék ez, ahol a szimbolikus helyszínek, tosz- 
kán terek, úszóházak és medencék, úszó temp
lomok, a gyakran töredékesen körvonalazódó 
építészeti-táji konstrukciók, a trecento festésze
ti struktúrái kerülnek a figyelem középpontjá
ba, válnak XXI. századi díszletté, tartalommá. 
Gyakran oltárképszerűen szerveződnek épület
kompozíciói.

Nádas Alexandra budapesti sétái, a különbö
ző utazásait felelevenítő képei, provence-i töre
dékei is ezt a korszakot idézik, párbeszédet kez
denek ezzel a múlttal. A kihalt tájak Madonnái 
pedig más, későbbi múltakat is jelenbe hoznak, 
a quattrocentót, illetve a németalföldi portré
festészetet. A valószerűtlennek ható, nagyon is 
konkrétan tálalt konstrukciók ugyanakkor a 
végtelenre nyitnak, végtelen horizontban mu
tatják fel mértani pontossággal kijelölt helyei
ket, ahol az egyetemes festészet korokon átíve
lőjátéka zajlik.

A különböző grafikai techhnikák mesteri 
alkalmazása mellett Nádas Alexandra festői 
látványt is teremt. A grafikai és festői megol
dások finoman, érzékenyen illeszkednek egy
máshoz, és tesznek elérhetővé egy különös han
gulatú, sajátos belső világot, elmélyült szellemi 
kalandot.

Nagy Gábor festményei, grafikái és mívesen 
megmunkált kisplasztikái műfaji szempont
ból köztes helyek abban az értelemben, hogy 
legtöbbször nem csak rajzok, csak festmények, 
csak plasztikák, hanem a különböző kifejezés- 
módok harmonikus egységbe szervezett együt
tes megszólaltatásai. Nagy Gábor az utóbbi 
időben a munkásságát meghatározó motívum
anyaggal foglalkozik átfogó módon. Hogy 40 év 
motívumokká érlelt, vizuálisan sűrített élmény
alapú tapasztalatát új formában láttassa. Hogy 
azok az úgynevezett — vizuálisan a provence-i 
ihletésű vertikális rendszerrel jelölt — „létosz
lopok” „Fűkaterdrálisok” a mában megjelenje
nek. Hogy az elvont és konkrét egymásba ka
paszkodó képi viszonyai kirajzolják a különböző 
arányú, feszült képi tartalmakat.

Személyes, munkásságát meghatározó alapél
ményei ugyanakkor elmerülnek a művészet nagy 
történeti korszakaiban, ismerős képszerkeszté
si és ábrázolási módokat elevenítve fel. Izgalmas 
értelmezési lehetőségeket, játékot kínál azáltal, 
ahogy átszervezi, átértékeli a történetileg rög
zült képi megoldásokat. Tér-idő játék ez is, mely
ben az ismerős múltbeli terek és történések úgy 
válnak jelenbelivé, hogy beleolvadnak egy szemé
lyes, ám telítettségének köszönhetően, motívum
má, képpé formálódó, közölhető élményvilágba.

TÚRÓS ESZTER

Az öntudatos és a szerény
Snétberger Ferencet egy inter

júban „a” magyar gitárművésznek 
nevezte beszélgetőpartnere, emlé
keztetve arra a szórványosan fel
bukkanó vélekedésre, hogy a ma
gyar kultúrában — ezen persze a 
magyarországi kulturális életet ér
tette — minden hangszerművészből 
kell, hogy legyen egy, de nem több, 
mint egy „a”, egy abszolút mester. 
Talán a tőle megszokott szerénység, 
esetleg az egyet-nem-értés tette, 
hogy Snétberger némileg elhatáro
lódott ettől a feltételezett egyetlen- 
ségtől vagy magyar csúcsművész- 
ségtől. Azt viszont ő sem vonhatja 
kétségbe, hogy a nagyvilágban ma 
nincs nála ismertebb magyar gitár
művész. „Pont.”

Hogy épp Snétbergerről beszé
lünk e hasábokon, annak termé
szetesen novemberi fellépése ad ak
tualitást. A Héttorony Fesztivál 
kolozsvári koncertsorozata kere
tében látogatott Erdélybe tanítvá- 
nyai-neveltjei: a felsőörsi Snétberger 
Zenei Tehetség Központ fiataljai kö
rében. Az immár negyedik tanévé
be lépett oktatási intézmény létté- 
nye, a mögötte meghúzódó vállalás 
(nem vállalkozás!) és egyéb jól saj- 
tósítható adatok azonban csak a 
snétbergeri zenélés minősége, sok
rétűsége és elismertsége fényében 
értékelhetőek igazán.

A nagy kérdés tudniillik az: mi
képpen hozható ennyire repedés
mentesen egyazon egyenletbe a 
zeneművészet irafernacionalitása — 
vagy ha akarom: anacionalitása —, 
Snétberger zenei és önmenedzselési 
világpolgársága azzal a mélyen pa
rázsló és nagyívű cselekvésekre in
dító nemzetiségszeretettel, amely
nek a salgótarjáni születésű szinti 
(német-cigány, nyamcicko rom) gi
tárzenész valóságos emblémája lett. 
Hiszen jószerével nincs koncert 
és nincs interjú, hogy Snétberger 
Ferenc zenében és szóban meg
vallott cigánysága föl ne merül
ne. Miképpen lehet valaki ennyire 
„nemzeti” és ennyire „kozmopolita” 
egyszerre?

A válasz kulcsa vélhetőleg 
Snétberger művészi minőségében 
rejlik. Előadói és zeneszerzői kvali
tásai, az együttzenélésben megmu
tatkozó nagy empátiája és rugal
massága egyaránt magyarázhatja, 
hogy nemcsak örömmel fogadják, 
de folyamatosan és gyakran hív
ják is a kontinensek legnagyobb 
pódiumaira. A Kossuth- és Liszt
díjas művész többek között David 
Friedman, Dhafer Youssef, James 
Moddy, Trolok Gurtu vagy Pandit 
Hariprasad Chaurasia partnereként

is színpadra lépett. Miután 2005- 
ben együtt zenéltek Veszprémben, 
2007 nyarán Snétbergert Bobby 
McFerrin közös németországi és 
spanyolországi koncertsorozat
ra hívta. A kameruni származá
sú világzenész, Richard Bona azzal 
lett része a magyar zenekultúrá
nak, hogy Snétberger csábította el 
Kiskecelányomat játszani (sőt éne
kelni!) a Művészetek Palotájába. 
(A történet báját cifrázza Snétberger 
egy vallomása: hogy tudniillik 
Bonával gyakran játszanak együtt, 
bárha a földgolyó ellentett felületein 
vannak is: mp3-as dolgoznivalót és 
kottákat küldözgetnek egymásnak, 
sőt olykor skype-on „össze is játsza
nak”, igaz, a hang késik.)

A művészi minőség — mond
tuk tehát fennebb. És valóban: a 
nemzeti(ségi)leg nagyon öntudatos 
Snétberger a világ gitárral eljátsz
ható dolgaiban minden kétségen 
felül maximalista. Ha azt mondod: 
flamenco — Snétberger otthon van 
benne. Ha azt: Bach — ugyanúgy 
magáénak érzi és mély szeretet
tel játssza. Brazilban vagy nyugat
európai cigányban, kortalan(nak 
beállított) „világzenében” vagy a 
jazzműfajokban egyaránt kiváló. 
Már-már annyira, hogy áhítatunk
ban hajlamosak vagyunk megfe
ledkezni a hihetetlen mennyiségű 
s a zenészek számára gyakorta szi
szifuszinak tűnő munkáról.

Amikor gyermek volt, hét test
vér osztozott az egyetlen családi gi
táron. Mivel Ferenc a legkisebb kö
zülük, olykor csak este kerülhetett 
volna rá sor, ha nem kellett volna 
lefeküdni. Ma ott „tartunk”, hogy 
egy neves német gitárkészítő egy 
komplett akusztikusgitár-sorozatot 
nevezett el róla.

Hogy Snétberger többé vagy ke
vésbé nehéz sorsú, de nyilvánvaló
an tehetséges cigány gyermekek 
számára tartja fenn a már nem
zetközi hírnévre szert tett felsőörsi 
oktatási központot, az nyilván en
nek a művészi bildungsromannak 
a tanulságait képezi le. S hogy is
kolájában a zene mellett szinte ag
gályos figyelemmel oktatják a ci
gány kultúrtörténetet, az idegen 
nyelveket s a kortárs kommuniká
ciós technikákat, az is Snétberger 
öntudatosan és szerényen épített 
edifíciumának receptjéből érthető 
meg. Abból az „egyenletből”, amely
ben csak látszólagosak az ellenté
tek, s valójában józan és elkötele
zett szeretések szabályai szerint 
rakódott össze.

JAKABFFY TAMÁS
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D e c e m b e r i é v fo r d u ló k
1 — 40 éve halt meg Zilahy Lajos író
2 -  150 éve született Hans Bohatta osztrák filozófus

150 éve született Kabos Ede író
150 éve született Maurice Leblanc francia író
40 éve halt meg Darvas József író

3 -  160 éve halt meg Johann Peter Eckermann német író
130 éve született Laczkó Géza író
120 éve halt meg Robert Louis Stevenson skót író

4 -  1980 éve született Aulus Persius Flaccus római költő
260 éve született Julius von Sode német író

5 — 210 éve született Cesare Cantú olasz író
130 éve született Kárpáti Aurél író 
40 éve halt meg Zaharia Stancu román író

6 -  145 éve született Rudolf Herzog német író
7 -  480 éve halt meg Janosz Laszkarisz görög humanista 
8 - 4 5  éve halt meg Jósé Régió portugál költő
9 -  160 éve halt meg Almeida Garrett portugál író 

10-210 éve született Eugene Sue francia író 
30 éve halt meg Szilágyi András író

11 — 1630 éve halt meg Damasus római író
12 — 100 éve született Marton Lili írónő
13 -  230 éve halt meg Samuel Johnson angol író

810 éve halt meg Mose Maimonides héber filozófus
14 — 160 éve született loan Nádejde román író
15 — 80 éve halt meg Gustave Lanson francia irodalomtörténész

90 éve szülelett Papp Ferenc író
16 -  60 éve halt meg Mihail Emmanuilovics Kozakov orosz író

40 éve halt meg Kosztasz Varnalisz görög író

210 éve halt meg Christian Felix Weisse német író
17 — 120 éve született Hans Henny Jahnn német író

70 éve halt meg Tutsek Anna írónő
18 -  80 éve halt meg Sven Elvestad norvég író
19 -  520 éve halt meg Matteo Boiardo olasz költő
20 -  70 éve halt meg Nicolae Cartojan román filológus

160 éve halt meg Friedrich Wilhelm Joseph Schelling né
met filozófus

21 — 140 éve született Tadeusz Boy-Zelensky lengyel író
22 -  250 éve halt meg Amadé László költő

180 éve született Marko Vovcsok ukrán írónő
23 -  145 éve született Sas Ede író
24 -  145 éve született Henriette Roland Holst holland költőnő

190 éve született Szabó Károly filológus
25 — 90 éve született Váci Mihály költő
26 — 530 éve halt meg Mainardi Arlotto olasz író

70 éve halt meg Járosi Andor kritikus
27 -  145 éve született Gál Kelemen irodalomtörténész

180 éve halt meg Charles Lamb angol író 
110 éve született Laco Noveomesky szlovák költő

28 — 200 éve halt meg Benkő József tudós
150 éve született Henri Régnier francia író

29 — 180 éve halt meg Thomas Robert Malthus angol
közgazdász
90 éve halt meg Carl Spitteler svájci költő

30 -  195 éve született Theodor Fontane német író
145 éve született Stephen Leacock kanadai író 
70 éve halt meg Romain Rolland francia író

31 — 280 éve született Claude-Joseph Dórát francia költő
630 éve halt meg John Wyclif angol hitújító 

? -  70 éve halt meg Csergő Hugó író

Esz
VÍZSZINTES
1. ... show; egyszemélyes színpa

di előadás (angol). 6. Tokaji boros
hordó. 12. Japán városban lakik. 
14. Ritka női név. 15. Idegen elő
tag: mezőgazdasági-. 16. Albán hír- 
ügynökség. 18. Fekete, vészthozó 
(latin). 19. Kiskorú. 21. Bőséges 
társas étkezés. 23. Európa-csúcs, 
röviden. 24. ..., missa est; mise zá
ró (latin) szavai. 25. Vonatkozó 
névmás. 26. Belém határai! 27. 
Tengerészital. 29. Az Olt latin ne
ve. 31. Agnus ...; Isten báránya. 32. 
Német sörmárka. 34. Hangya, an
golul. 35. Dolgok rendezett egymás
utánja. 36. Amennyiben. 37. Levelet 
küld. 39. Rőtvad. 40. Római kettes. 
42. Parafrázis. 45. írásjel egyes he
tükön. 47. Nulla. 48. A Rajna mel
lékvize. 50. Ritka női név. 51. ... 
Gardner; filmszínésznő. 52. A ke
serű anyagok gyógyszerészeti neve. 
54. Hivatal, németül. 55. Puskát 
elsüt. 56. ... veszedelem; Zrínyi

Miklós eposza. 58. Középen leás! 
59. Fogkrémmárka. 60. Női név.

FÜGGŐLEGES
1. Vadszamár. 2. Montaigne (1533- 

1592) aforizmája; első rész. 3. Felénk. 
4. Új-zélandi őslakó. 5. Kaik bel
seje! 7. Kettőnk közül nem én. 8. 
Formális (követelmény). 9. Idegen 
előtag: kő-, kőzet-. 10. Montaigne 
aforizmája; második, befejező rész. 
11. A Népszava egykori szerkesz
tője (Ernő). 13. Fél tíz! 16. Kipling 
farkasvezére. 17. Annál lejjebb.
20. Porszívómárka. 22. Eme pár
ja. 28. Éjfélig. 30. Megelégelő. 31. 
Dobolni kezd! 33. ítélkező személy.
35. Kenyeret vág. 36. Árujával ajtó
kon bekopogó. 38. A rádium vegyjele. 
39. Személyes névmás. 41. Szomjas 
jószág ellátása. 43. Harag, latinul.
44. Dravida nép. 45. Véget ér az ál
ma. 46. Idegen utótag: -állat. 49. -..., 
-leg. 52. A leggyakoribb színezékcso
port. 53. Lamartine költeménye. 56. 
Némán esdő! 57. Az irídium vegyjele.

R . T.

A Helikon 21. számá
ban közölt Ejtőernyő 
című rejtvény megfej
tése: Csak akkor mű
ködik, ha nyitva van. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5
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