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Lapszámunk 1., 4., 7-9., 16. és 18. oldalait Salvador Dali Pantagruel 
különös álmai című, a kolozsvári Művészeti Múzeumban megnyílt 
litográfiasorozatával illusztráltuk.

• Hajdú Farkas-Zoltánnal beszélget 
Demeter Zsuzsa

• Vallasek Júlia: A kém, aki szeretett
• Bogdán László versei
• Tóth Mária: Snapsz
• Molnár Zsófia: Béke belivé élni a csodát
• A NAGY KILOMETRIK

K A R Á C SO N Y I ZSOLT

A villamos
m i n t  j e l k é p
Huszonöt évvel ezelőtt, 1989 decemberében, végül 

mégiscsak „holtvágányra döcögött a kopott vörös villa
mos”, ahogy ezt Kányádi Sándor is megírta. Falak om
lottak mindenütt, nem csak Berlinben, de tájainkon is. 
Elsősorban a láthatatlan falak, amelyekről mindenki tu
dott, de leomlásukban nem sokan hittek.

Azóta számtalan villamos indult, kísérletek automo
biljai kaptak durrdefektet, nagy tervek hajói süllyedtek 
el, és előfordult nemegyszer, hogy a reménytelenség már 
eltűntnek hitt világa ismét terebélyesedni kezdett, ben
nünk, körülöttünk.

Szerencsére, azóta többször is, mindig előtörtek vala
honnan az egyik Vermesser Levente-versben is említett 
„újak arany hordái” -  és jelenlétük mindig üdítően hatott 
a koravén és örökifjú nemzedékekre egyaránt. A hurrá 
többször is megbicsaklott, de az optimizmus (talán) még
iscsak megmaradt. Csupán a hangsúlyok változtak, to
lódtak el, néha bizony éppen azért, mert a változások he
vében, ki jó, ki rossz szándékkal, de nekik tolatott.

Egyesek a nagyon régi, mások a nem is olyan régi idők 
visszatértében reménykedtek, vagy éppen félni kezdtek 
újbóli megjelenésüktől, miközben elhasznált vagy fris
sen porondközépre perdülő szimbólumok bukkantak fel, 
cseréltek gazdát, hétköznapokban és irodalmi terekben 
egyaránt.

A vörös villamost egy idő után a sárga villamos váltot
ta fel, az a sárga villamos, amely éppen Kelet-Berlin sín
párjait cserélte kolozsváriakra. Használt állapotban ér
kezett a kincses városba, november végén pedig arra volt 
hivatott egy héten át, hogy filmeket vetítsenek benne a 
Berlini Fal leomlására emlékező filmfesztivál keretében.

Bárki láthatja a hajdani, berlini járművet, ahogy vé- 
gigsiklik a kolozsvári 101-es vonalon. Jó tudni, hogy 
szimbólum lett belőle. íme: egy régi villamos, nem vörös, 
sárga, a valóság és a szimbólumok, a jelképek terében is 
szépen siklik tovább, összeköti, legalább néhány nap ere
jéig, Berlint és Kolozsvárt. A kérdés csak az, hogy a fesz
tivál lejártával használt gépként vagy friss szimbólum
ként döcög, vágtat-e tovább?
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Beszélgetés Hajdú Farkas-Zoltán íróval, 
műfordítóval

Idegen kocsmákban otthon lenni
-  Nemrég a Szárhegyi Irótáborban arról 

faggattak, Hol az író hazája? Azt állítot
tad, a haza fogalmával nem igazán tudsz 
mit kezdeni. A homályban maradás ösztö
ne című könyvedben ezt olvasom: „Mert a 
világ bármelyik falusi kocsmájába térünk 
be, a társaság láttunkra mindenütt ösz- 
szesúg. Csak a hely szellemétó'l függ, hogy 
kénytelen-kelletlen helyet szorítanak-e ne
künk az asztal végén.” Hol engednek téged 
oda a kocsmaasztalhoz?

-  A kocsma -  geográfiai és kulturális is
mereteim szerint -  a világ számtalan pont
ján az az intézmény, ahová akárki, még 
az idegen is beléphet. Harcias vagy békés 
hely, egyértelműen a férfiak univerzuma, 
számtalan Andrej herceg és jóval kevesebb 
Bezuhov népesíti be. Vagyis számban töb
ben vannak azok, akik meg vannak győ
ződve az igazukról, s van egy kisebbség, 
aki csak vonakodva jár oda azzal, hogy va
lahová csak kell tartozni, de az is lehet, 
hogy egyenesen az asszonya küldi: férfi 
vagy, ott a helyed. Szóval odamegy, és vé
gigcsinálja ezt az egész közösségi cirkuszt, 
noha visszataszítónak tartja a hamis pá
toszt, az ölelkezést, a gajdolást és az öklen
dezést. Titokban elborzad vagy mosolyog, 
esetleg leissza magát, látszólag ünnepli a 
társaságot, miközben legszívesebben ha
zamenne lefeküdni, hogy kora reggel, miu
tán megsimogatta neje csodaszép popsiját, 
elmenjen a henteshez disznóvesét vásá
rolni, amit otthon persze odaéget. Az em
ber mindenütt kicsit idegennek, kicsit ott
honosan érzi magát, ez főleg pillanatnyi 
diszpozíciójától és a külső körülmények
től is függ. Egy régebbi, az emigrációról 
szóló írásom mottójául Ottlik Géza mon
datát választottam a Budából: „Ami biz
tosan hazád, az a sehonnnét. Sehonnából 
származol, és gazdátlanul bitangolsz ezen 
a vadidegen helyen.” Ez a mondat nem 
hangzott el a borzonti írótalálkozón.

-  Heidelberg és Erdély között, itt is, 
ott is élsz, az erdélyi magyar és az erdélyi 
szász kultúra egyaránt meghatározta éle
ted. Mekkora szerepe volt szász gyökereid
nek abban, hogy Heidelbergben keress új 
otthont magadnak?

-  Édesanyám brassói szász családból 
származik, édesapám csíki székelyből, 
három nyelven szocializálódtam, mert a 
szomszédunkban volt egy óriási, elállamo
sított ház, ahol vagy a városi tűzoltópa
rancsnok vagy a milíciaparancsnok lakott 
-  ezek voltak az első románok szülőváro
somban -, fiaikkal hamar összecimborál- 
tam, velük persze románul ment a csibész
kedés. 1987-ben kaptam a „hatóságoktól” 
egy turistaútlevelet Törökországba, azzal, 
hogy nem bánnák, ha nem lenne több dol
guk velem. Isztambulban aztán már fel 
sem merült, hogy a megingathatatlannak 
tűnő vasfüggöny melyik oldalát válasszam. 
De ez más történet, egyszer majd megírom.

-  Több mint húsz éve élsz Heidelbergben, 
könyveid mégis magyar nyelven jelennek 
meg, illetve több magyar nyelvű fordításkö
teted is van. Az író hazája ilyen értelemben 
a nyelvben is van?

— Leegyszerűsítve a helyzetem: szász 
anyám, székely apám van, még egy ör
mény dédapám is, de szüleim magyarnak 
neveltek, magyar iskolába járattak, noha 
édesanyám hétévesen, az elemi iskolában 
tanult meg magyarul, vagyis az anyanyel
vemet. Ez az ő személyes döntésük volt. 
Magyarul álmodom, magyarul gondol
kozom, magyarul imádkozom. Erről én 
nem tehetek, de nem is bánom. Adottság, 
nem kell szégyenkeznem érte, de büsz
ke sem lehetek rá, mert édeskevés köze 
van személyes teljesítményeimhez. Az vi
szont már személyes felelősségem, hogy 
mit írok. Soha sem ötlött fel bennem, hogy 
esetleg németül írjak, mert meggyőződé
sem, leghitelesebben azon a nyelven tud
juk kifejezni magunkat, amelyen az isko
lában tanultunk. Annak a gyereknek, aki 
nem magyarul tanulta Vörösmartyt, na
gyon nehezen lesz „Vörösmarty-élménye”. 
Az irodalom a nyelvbe zárt művészet, s az 
író anyanyelvében otthonos. De nem árt, 
ha több nyelvet is ismer, mert ezáltal ott
honának rejtett dimenzióit is felfedezheti.

— Az erdélyi magyar kultúrát mindig is 
erős szálak kötötték a német irodalomhoz, 
kultúrához. Hogyan érzékeled ezt a kötő-

Hajdú F arkas-Z oltán
1959-ben született Csíkszeredában. Egyetemi tanulmányait a BBTE magyar—né

met szakán végezte 1979 és 1982 között, 1998-ban doktorált ugyanott. Jelenleg a 
Bookart Kiadó főszerkesztője. 1987 óta Heidelbergben él. Az idei, marosvásárhelyi 20. 
Nemzetközi Könyvvásáron Békebeli 1913 című könyve elnyerte a Szép Könyv-Díjat.

Fontosabb kötetei: Csíki kaláka (esszék), Telepes népség -  erdélyi szász olvasó
könyv (szerk.), „Erdély a legkülönb nő volt...” (esszék), Alkaiosz lakomája (esszé, 
rövidpróza), Székelyek és szászok (néprajz), Az idegenség dicsérete (interjúkötet), 
Szászok -  egy árulás (regény), Mallory háta (elbeszélések), Tür nach Osten (esszék 
német nyelven), A dolgok rendje (regény), A homályban maradás ösztöne (regény), 
Békebeli, 1913 (regény). Fordítások: Harald Roth: Kis Erdély-történet, Gál Mátyás: 
Vízválasztók, Eginald Schlattner: Fejvesztett kakas -  Hajdú Iringóval, Dieter 
Schlesak: Capesius, az auschwitzi patikus, Ludwig Hohl: A munkáról -  a halálról, 
Ernst Jünger: Homokórák könyve, Ludwig Hohl: Hegymenet.

dést te, akinek mindkét kultúrával, hellyel 
napi kapcsolatod van?

— Hogy évszázadok során a magyar 
kultúrát nagyban befolyásolta a német, 
annak elsősorban történelmi okai van
nak, hadd ne soroljam ezeket, hisz min
denki tudja. Ha az erdélyi magyar kul
túrára, irodalomra kérdezel rá, amelyről 
ugye csak Trianon után beszélhetünk, 
azt kell mondanom, hogy az itt élő magya
rok lényegében ignorálták a szászokat, és 
fordítva. Hans Bergel, a neves szász író 
egyik esszéjében ki is fejti, hogy az „er
délyi etnikai csoda” (vagyis, hogy az itt 
élő népek időnként nem gyilkolászták le 
egymást) titka nem az együttélésben, ha
nem az egymás mellett élésben keresen
dő. Egyfajta békés ignoranciában. A II. 
világháború után a német átlagpolgár 
magyarságképét sokáig az ötvenes évek
ben leforgatott operettfilmek „Piroschka, 
Puszta, Paprika” egzotikusnak tűnő, 
giccses triásza határozta meg. Kevésbé 
az ’56-os forradalom. Egyetlen figyelem
re érdemes munka jelent meg, 1979-ben, 
a kitűnő, szintén német gyökerű Ritoók 
János tollából. A változások után, a szá
szok rohamos kitelepedésével úgy lát
szott, az érdeklődés teljesen kihunyt, ek
kor jött az ötletem, hogy ha a szászok 
már elvesztek az erdélyi kultúra számá
ra, legalább egy olvasókönyvvel állítsak 
emléket a végleg eltávozóknak. A könyv
nek érdekes módon sikere volt, egy má
sodik kiadást is megért. Napjainkban a 
magyar irodalomnak jó visszhangja van 
Németországban, divattá vált magyar 
írókat kiadni, a magyar valósággal fog
lalkozni, egyértelműen csökkent a sok
százados egyoldalúság.

-  Identitásodnak ez a kettőssége, nem
zettudat és kulturális identitás problémája 
számodra miként tevődik fel?

-  Térjünk vissza a kocsmához: egy kö
zösség akkor engedi jó szívvel maga közé 
az idegent, ha biztos, erős az identitástu
data. Ha tudja, hogy honnan jön, ha múlt
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ját jóval-rosszal együtt, mindenestől, ha 
úgy tetszik, mítosztalanul felvállalja. Ez 
az egyénre is éppúgy vonatkozik: itt va
gyok, ez vagyok, felvállalom őseimet, bű
neikért nem vagyok személyesen felelős, 
de igyekszem tanulni belőlük, teljesítmé
nyeiket tisztelem, igyekszem én is leg
alább olyan jól munkálkodni, mint ők, 
mert a következményekért én vagyok a fe
lelős. Ezt nevezem én egészséges identi
tásnak. Önazonosságnak. Egy ilyen biz
tos háttérrel másképpen viszonyulunk az 
idegenhez, ha úgy tetszik: az új, a más ki
hívásaihoz. Mert ha ez a háttér számunk
ra zavaros, szóval vannak bevallatlan, zű
rös ügyek a múltunkban, amelyeket nem 
tisztáztunk, hát azok szép lassan olyan 
nyomasztó, visszatérő emlékképekké vál
nak, amelyek tartósan kiszívják belőlünk 
az új megtapasztalására, befogadására 
szükséges erőt: egyfolytában magunkkal 
leszünk elfoglalva, miközben a világ elha
lad felettünk. Ha az ember tudomásul ve
szi és felvállalja származását, identitása 
nem törik szét, nem válik kettőssé.

-  Azok az erdélyi szászok, akik elmentek 
Romániából, hogyan viszonyulnak a mun
kásságodhoz?

-  A ki-/visszatelepülő erdélyi szászok 
már a múlt század hatvanas éveiben tud
ták, hogy csak egy erős intézmény lesz 
képes — ha ápolni nem is, de legalább 
konzerválni 850 éves erdélyi kultúráju
kat. És létrehozták a Heidelberg köze
lében lévő gundelsheimi kastélyban a 
Siebenbürgisches Institutot, amely kuta
tóközpont, könyvtár, archívum és múze
um is egyben. Ide menekítették ki kultú
rájuk legértékesebb ingóságait. Harald 
Rothtal, az intézet akkori, fiatal vezetőjé
vel közvetlenül kitelepedésem után meg
ismerkedtem. Részt vettem az intézet ál
tal négyhavonként megrendezett Erdélyi 
hétvégeken, ahol számos, Magyarországról 
és Romániából is meghívott kutató tartott 
előadást az éppen esedékes erdélyi témá
ról. Később, doktori disszertációm meg
írásához is sok értékes útmutatást kap
tam az intézet munkatársaitól. Aztán 
1999-ben lefordítottam Harald Roth Kis 
Erdély-történetét, amely tudomásom sze
rint ennek a témának az eddigi legtárgyi- 
lagosabb összefoglalója. 2004-ben meg el
készült a Balog Gáborral közösen jegyzett 
Az árulásról című, többszörösen díjazott 
filmünk két szász íróról, amely témája mi
att elég nagy visszhangra talált a német- 
országi szász körökben, több filmbemuta
tóra, vitaestre is meghívtak.

-  Azon kevés emigráns író közé tartozol, 
akik nem csak hazajárnak, hanem tovább
ra is részt vesznek az erdélyi irodalmi élet, 
irodalmi intézmények szervezésében, ala
kításában. A Bookart Kiadó főszerkesztő
je vagy. Mennyire csak Erdély fele irányul 
ez a kötődés?

-  Kérdésedet két részre bontanám: egy
felől igazad van, fehér holló vagyok, az iro
dalmi közvélemény nem nagyon vesz tudo
mást az ilyen „körön kívüliekről”, akiknek
-  akár Andrej hercegek, akár Bezuhovok
-  már földrajzi helyzetük folytán sem ül
hetnek le a mindennapi közös kocsmaasz
talhoz. Másfelől a Bookartot számomra a

gondviselés találta ki, eszközéül öcsémet 
választva, aki érzékenyen, figyelmesen, 
de hál’ Istennek a kemény, racionális, gaz
dasági vonatkozásokat is szem előtt tart
va megalapította a kiadót. És elkezdődött 
a közös munka — épp az idén ünnepeljük 
a Bookart tízéves születésnapját — a „szép 
könyvek minden áron” és „a csak olyan 
könyveket adunk ki, amelyeket mi is szí
vesen olvasunk” mottójával. Ilyen szeren
csés csillagzat kevés íróembernek adatik 
meg.

-  író mivoltod szintén határmezsgyén 
mozog, dokumentumregény, szociográfia, 
interjúkötet, néprajzi jellegű könyvek, iro
dalmi szöveggyűjtemény egyaránt szere
pelnek az eddigi életműben. Miért fontos 
számodra, hogy az irodalmi fikció kiegé
szüljön valami mással?

-  Ez mindig a témától függ, és hogy ép
pen mihez van kedvem. Ha egy érdekes 
dologra bukkanok, elkezdem keresni a té
mának legjobban megfelelő műfajt. így 
történt például, hogy régóta terveztem ír
ni valamit a hőgyészi szőlősöm metafizi
kus atmoszférájáról, míg rá nem jöttem, 
hogy ezt filmben tudnám a legőszintébben 
ábrázolni: a Vallásos filmet 2012-ben fejez
tük be Balog Gábor barátommal (http:// 
fixhd.tv/videotar/lejatszo/973.).

-  A homályban maradás ösztöne köteted 
alapját egy ószeren talált családi hagyaték, 
levéltár képezi 1876-tól 1970-ig. Mekkora a 
felelőssége az írónak, amikor egy számára 
ismeretlen család történetét használja re
génye alapjaként? Van-e az intimitásnak 
határa? S mekkora nyilván az író szabad
sága, amikor „árnyékot rajzol” ezeknek a fi
guráknak?

-  Nézd, ez az egész egy nagy kaland. 
Talán a nekem adatottak közül a legna
gyobb. Azzal kezdődik, hogy amikor 2000- 
ben interjút készíthettem Gadamerrel, 
az öreg mester azzal bocsájtott el, hogy 
amennyire tehetem, vigyázzak a kézírá
somra, mert a kézzel leírt szó lesz a medi- 
ális világ következő áldozata. Pillanatnyi 
megilletődöttségemben — a szerencse fi
ának éreztem magam, hogy az idős mes
ter fogadott, és elbeszélgetett velem -  nem 
is értettem pontosan, hogy mivel enged 
utamra. Kicsivel később aztán nekem is 
leesett a tantusz: lehet, hogy a Gutenberg- 
galaxissal párhuzamosan haladó, an
nak az írógép megjelenéséig alapanya
got szolgáltató kézírás kiveszőiéiben van? 
Szegény, munka nélkül maradó grafológu
sok! Aztán láttam a hírt, hogy az Egyesült 
Államok több elemi iskolájában egyenesen 
a számítógép elé ültetik az írni-olvasni ta
nuló elsősöket. Elkezdtem kézzel írott szö
vegeket gyűjteni, és megkértem egyik, bu
dapesti bolhapiacokon járatos barátomat, 
hogy figyeljen a felbukkanó „kéziratokra”. 
Két-három évig nem történt semmi, meg 
is feledkeztem a kérésemről, miközben 
serényen írtam húsz éve elkezdett napló
mat. 2004-ben aztán megtörtént a csoda: 
barátom felhívott, hogy talált egy családi 
levéltárat. Ahogy elkezdtem rendszerez
ni, olvasgatni a dokumentumokat, a leve
leket, kiderült, hogy három generációról 
szólnak. Ők gondosan megőriztek minden, 
a családot érintő igazolást, levelet, szüle

tést, házasságot és halált tanúsító iratot, 
de még a kéményseprési számlákat és lot- 
tósorsjegyeket is, hogy aztán a vélhető ne
gyedik elkótyavetyélje az egészet a bol
hapiacon. Egyszerű emberekről van szó, 
Julianna, a dunavecsei nagymama há
ziasszony, lánya, Lujza is az. Ez a Lujza 
Polában ismerkedik össze Heinrichhel, 
aki sziléziai német, és az Osztrák-Magyar 
Monarchia haditengerészetének az írno
ka, később egy budapesti gyárban lesz 
kistisztviselő. Erzsébet lányuk egy állam
védelmis tiszthez megy feleségül, valami
kor a múlt század 50-es éveinek a kezde
tén. Tehát nincsen nagyívű levelezés vagy 
személyes naplók, a szereplőknek -  amint 
említetted -  nincsen „árnyékuk”. Sokáig 
gondolkoztam, mit kellene kezdjek ezzel 
az anyaggal, mert arról meg voltam győ
ződve, hogy nem véletlenül került hozzám, 
hogy felelősséggel tartozom ezeknek a ho
mályból előbukkant embereknek. Aztán 
kitaláltam egy szereplőt, Ipsét (vajon ki 
ez az én-magam?), és azzal a feladattal 
bíztam meg, hogy írja le pontosan a csa
ládi levéltár egyes darabjait, miközben 
én azt figyeltem, hogy kutakodásai — ha 
úgy tetszik: a régi dokumentumokkal va
ló szembesülés — mennyiben befolyásolják 
mindennapi életét. Vagyis itt kettős csa
ládtörténetről van szó, miközben „intimi
tásokat” csak Ipse életéből fedek fel, hi
szen csak ezekről lehet tudomásom.

-  Az utolsó köteted, a Békebeli 1913 iga
zi irodalmi kuriózum, magyar nyelvterüle
ten legalábbis mindenképp: az 1913-as évet 
követed nyomon Florian lilies Az évszá
zad nyara, a Nyugat, illetve a Csíki Hírlap 
azonos évi számait véve alapul. Mi indo
kolta ezt a formát? Honnan az ötlet, illetve 
miként alakul ennek a függvényében a re
gényfolyam harmadik része?

-  A Békebeli 1913 a megtorpanás köny
ve. Más szemszögből: a hagymázas vi
lágháborús történetekbe belefáradt és a 
„Trianon-traumától” szenvedő Ipsének 
adott bonusz. Pillanatnyi szorongattatá- 
sainkban mi, magyarok -  nem csak mi! 
-  hajlamosak vagyunk múltba fordulni 
(„Régi dicsőségünk, hol késel...”), feleleve
níteni az utolsó békebeli évet, a világégé
sektől és diktatúráktól még érintetlen vi
lágot. Ahogy a szeretetlenségtől szenvedő 
egyénnek is -  védekezésül?, áfiumként? -  
eszébe jut az édesanyja vagy az első, nagy 
szerelme. És persze az olvasónak szánt bo
nusz is, hisz ő A homályban maradás ösz
töne után bizonyosan könnyebb, derűsebb 
olvasmányra vágyik. A második könyv fel
szusszantó, univerzális pletykáktól hem
zsegő lektűr, az utolsó békebeli év kalen
dáriuma (furcsamód a latin calendarium 
szó annyi, mint „adósok könyve”), amit ta
nácsos szombat vagy vasárnap reggelen a 
fenyő-, levendula-, esetleg mandula- vagy 
eukaliptuszesszenciával illatosított, for
ró vízzel telt fürdőkádba csobbanva ol
vasgatni, teát, kávét, ne adj’ Isten pezs
gőt szürcsölgetve (még hogy „adósok” és 
„adósságok”!).

Üzenet: take it easy, kedves olvasó! Hisz 
a harmadik kötetnek már a címétől is ki 
fogsz majd borulni: Nem kikötő hajó ...

DEMETER ZSUZSA
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A kém, aki szeretett
„A krimi a rend megmentője egy 

rendetlen korban” -  írja híres esszé
jében Borges, miközben a műfaj és a 
krimiolvasás védelmében valami olyas
mi körvonalazódik, hogy voltaképpen az 
olvasónak egyik legtiszteletreméltóbb tí
pusa a sokak által lenézett krimiolvasó. 
„Minden regény kémregény” — állítja 
McEwan —, mivel minden író voltaképpen 
kém, aki kilesi a titkokat és megtalálja 
a rejtett összefüggéseket. Persze súlya, 
tétje, kockázata is megvan mindennek, 
amit az író (vagy az olvasója?) vállalni 
kénytelen.

lan McEwan 2013-as regénye, a Sweet 
tooth (magyarul az „édesszájú” megfelelője 
lenne, de ez esetben akár „mézesmadzag
nak” is fordítható), autobiografikus eleme
ket tartalmazó önreflexív „metaregény” a 
John le Carré-féle kémtörténetek stílusá
ban, de akár azt is mondhatnánk, hogy a 
történetbeszélés vagy a történetértés me
chanizmusáról szól.

A Borges által emlegetett, a Le 
Carré-n és James Bondon edzett 
krimiolvasó már az első' bekezdés után 
veszélyt gyanít: „Nevem Serena Frome, 
és csaknem negyven évvel ezelőtt az an
gol titkosszolgálat megbízottjaként részt 
vettem egy titkos küldetésben. Nem tér
tem vissza rendben. Tizennyolc hónap
pal azután, hogy bekapcsolódtam, kirúg
tak, miután csúfos kudarcot vallottam 
és tönkretettem szerelmemet, noha eb
ben azért neki is része volt.” (A McEwan- 
fordítások tőlem, V. J.)

Egy ilyen felütés után minden lapo
zásnál számítani lehet arra, hogy vala
ki testileg vagy lelkileg sérülni fog a kö
vetkező bekezdésben, különösen, ha az 
olvasó kicsit is ismeri McEwan prózá
ját. Mindegy, hogy a húsz évvel koráb
ban írt The innocent (Az ártatlan) című, 
Berlinben játszódó kémtörténet sötét fo
lyosókon csetló'-botló hőse, vagy a Vágy 
és vezeklés egyetlen félreértett jelenet mi
att súlyosan bűnhődő szerelmesei jutnak 
eszünkbe, a közvetlen veszély, a sérülés 
lehetősége mindenképpen adott, és volta
képpen az utolsó oldalakig ott leselkedik.

McEwan maga is tagja az angol iro
dalom negyvenes években született, het
venes évek közepe tájt debütáló „nagy” 
nemzedékének (ahova olyan neveket so
rolhatnánk, mint Julian Barnes, Martin 
Amis vagy kicsit távolabbról Salman 
Rushdie). Meglehetősen nyomott hangu
latú (gyilkosságok, vérfertőzések, rém
álmok) korai elbeszéléseinek megvolt 
ugyan a maguk lelkes olvasótábora, az 
átütő siker azonban az 1998-as bosszú
történetig, a Booker-díjas Amsterdamig 
váratott magára. Következő regénye, 
a 2001-es Vágy és vezeklés (Atonement) 
ugyan nem kapta meg a Bookert (raj
ta volt a rövidlistán, és meglehetősen jó

visszhangja volt), de 2007-es megfilmesí
tésének, illetve a film Oscar-díjának kö
szönhetően egyértelműen ez lett az olva
sók szemében „a McEwan-regény”.

A Sweet Toothban lan McEwan vissza
nyúl írói indulásának világához, a hetve
nes évekhez: zajlik a hidegháború, és az 
angol híradókban és címoldalakon napról 
napra olyan címszavak szerepelnek, mint 
sztrájk, szakszervezetek, IRA, Palesztin 
Felszabadítási Szervezet. A nyugtalan
ság korában vagyunk. A kora hetvenes 
évek, McEwan szerint, az az időszak, 
amikor „sok szenvedéssel és sajnálko
zással még mindig azt próbáltuk felfog
ni, hogy elveszítettük a birodalmunkat 
és befolyásunkat. Hatalmas kormányza
ti válságban éltünk. Az egész ország egy, 
a szélsőjobb és szélsőbal közt vergődő vir
tuális csődtömeg volt, a szakszervezetek 
átpolitizálódtak, a hatalom és a társadal
mi elit általában véve elzárkózott a ha
talommegosztás minden formájától. (...) 
Ugyanakkor a zene, divat, dizájn, a mű
vészetek és az általános társalgás terü
letén izgalmas idők voltak. (...) Sokunk 
számára a levegőben volt, hogy az idők 
végét éljük, vagy a történelem kolosszá
lis újraformálásának küszöbén vagyunk. 
Tévedtünk, de mindez olyan időszakká 
tette a hetvenes éveket, amelyben jó volt 
fiatalnak lenni. ”

A regény hősnője/narrátora egy angli
kán püspök szélsebes olvasási techniká
járól híres, de amúgy meglehetősen átla
gos képességű lánya, aki angol irodalmat 
szeretne tanulni az egyetemen, de édes
anyja meggyőzi, hogy „női kötelessége” a 
legtöbbet kihozni tehetségéből, ezért ma
tematikaszakot végez a Cambridge-en

gyenge eredménnyel, és néha megereszt 
egy-egy szellemes cikkecskét egy diák
lapban. Viszont megismerkedik egy pro
fesszorral, akinek szeretője lesz, és aki 
az együtt töltött néhány hónap alatt be
avatja a minőségi étkezés és borivás rej
telmeibe, valamint új alapokra helyezi a 
lány korábban meglehetősen improvizált 
és kaotikus műveltségét. Higgins profesz- 
szor e kései utódja átszoktatja Serenát a 
bulvárlapokról a minőségi (highbrow) la
pok politikai elemzéseink olvasására, 
Trevelyan és Churchill emlékiratainak 
tanulmányozására, és nem utolsósorban 
hajdani (noha áruláson kapott) kém lé
vén, beszervezi Serenát a titkosszolgá
lathoz. Szerelmi történetük gyorsan (és a 
lány számára váratlan brutalitással vé
get ér), a kémtörténet azonban csak ezen 
a ponton indul.

James Bond extravagáns világá
ról azonban szó sincs, a hírszerzés alap
vetően férfivilág, ahol a tisztviselőnők 
számára az MI5 kötelékében (Military 
Intelligence) végzett munka nemigen je
lent mást, mint unalmas, akták összeál
lításából és osztályozásából álló hivatali 
életet, meglehetősen alacsony fizetéssel. 
Fenn lehet tartani belőle egy albérletet, 
ahol a fürdőszobai csap alatt mossák a 
hajukat, a szoba egyetlen székének tám
lájára készítik ki esténként a vasalt 
blúzt, rossz minőségű szendvicseken és 
teán élnek, és reggelente a zsúfolt londo
ni metróval jutnak el rohanva a munka
helyükre. Alkalmanként, ha figyelmez
tetni akarják őket valamire, akkor olyan 
komoly feladatokat kell nagy titokban 
végrehajtaniuk, mint egy konspirációs 
lakosztály kitakarítása.

Serena azonban könyvmoly hajlamá
nak köszönhetően (vagy csupán azért, 
mert korábbi szeretőjének hírszerzésben 
játszott szerepe miatt „szemmel akarják 
tartani”) rövidesen a dossziék másolga- 
tásánál és rakosgatásánál, illetve a por
szívózásnál komolyabb feladatot kap. 
A hidegháborús propaganda olyan, nem 
kommunista, baloldali gondolkodókat ke
res, akik hajlandóak volnának műveik
ben pozitív megközelítésben ábrázolni a 
nyugatot és a nyugati értékeket. Serena 
feladata egy jótékonysági szervezet kép
viselőjének kiadni magát, és beszervez
ni az Edmund Spencer-szakértő fiatal ta
nárt és ígéretes prózaírót, Tom Haley-t. 
Serena előbb a lelkiismeretesen kijegy
zetelt elbeszélésekbe szeret bele, majd az 
íróba, és kezdetét veszi a szerelmi törté
net, amelyben nem egyértelmű, hogy mi
kor ki a megfigyelő és ki a megfigyelt, ki 
árul el és ki csap be kit. Haley elkészülő 
regénye egyáltalán nem nyeri el a titkos- 
szolgálat tetszését (Cormac McCarthy-t 
idéző, posztapokaliptikus utazástörténet 
lévén, ez érthető is), egy innovációra ér
zékeny kiadóét viszont igen, díjat nyer, és 
elindítja a szerző karrierjét. Elindítaná, 
ha a Guardian nem leplezné le, hogy az 
ünnepelt ifjú szerzőt a titkosszolgálat 
pénzeli.

Ámbár sok fiatal pályakezdő író álma 
lehet, hogy egy napon bekopogtat hoz-
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zá egy „meglehetősen gyönyörű” szőke- 
ség, és úgy háromévi decens megélhe
tést biztosító jövedelmet kínál fel azért, 
hogy minden megkötés nélkül azt ír
jon, amit szeretne, az ötlet maga még
sem az álmok világából származik. Ma 
már tudjuk, hogy az értelmiség manipu
lálása, munkáinak propagandacélra va
ló felhasználása a vasfüggöny mindkét 
oldalán bevett gyakorlatnak számított, 
ámbár a módszerek radikálisan külön
böztek. Angliában maradva azt is tudjuk, 
hogy többek közt George Orwell-t nem
csak megfigyelte az angol titkosszolgálat, 
de dolgozott is nekik (1949-ben átadott 
egy listát a „kriptokommunista” művé
szek nevével). 1961-ben kiderült, hogy a 
nagy presztízsű, világirodalmi nagysá
gokat publikáló kulturális folyóiratot, az 
Encountert a CIA pénzeli a hidegháborús 
propaganda részeként.

McEwan regénye az izgalmas fordu
latok, a hírszerzés és kémelhárítás meg
annyi kérdése ellenére igazából mégsem 
ezekről, hanem az irodalom és a regény
írás kérdéséről szól. Milyen mértékben 
használja ki az író azokat az embereket, 
akiket felhasznál történeteihez? Hol, 
mikor válik árulóvá? A szerelmi törté
netbe oltott kémtörténetet át- meg átszö
vik a korábbi McEwan-munkákra törté
nő utalások, az önéletrajzi adatok. Haley 
korai novellái közt McEwan korai írá
sait találjuk, irodalmi díjat nyerő regé
nye McEwan egy félbehagyott munkáját 
idézi, karrierje McEwanéhoz hasonlóan 
alakul a sussexi egyetemtől az első kö
tettel elnyert irodalmi díjig. (McEwan 
első novelláskötete, a First Love Last 
Rites, Sommerset Maugham-díjat nyert 
1976-ban.)

A regény néhány motívuma McEwan 
korábbi munkáiból ismerős, a halálos 
ellenségek az Amsterdamból, a megkér
dőjelezhető autoritású női elbeszélő a 
Vágy és vezeklésbői. Serena éppúgy nem

kedveli a kísérletező', posztmodern pró
zát, mint a Szombat főhó'se, az agyse
bész Perowne. Az orvos csupán imádott 
lánya kedvéért olvas, aki szerint az em
berek képtelenek történetek nélkül él
ni, és meglehetős szenvedések árán pró
bálja átrágni magát az angol irodalom 
fontosabb művein. Tom Haley-vel köny
vekről folytatott első beszélgetésükkor 
Serena John Fowles regényei kapcsán 
kijelenti, hogy „nem szereti a trükkö
ket”, J. G. Ballardról pedig, hogy „elvi
selhetetlen, túl apokaliptikus”. Serena 
pontos elvárásokkal olvas: „Ösztönösen 
nem bíztam az efféle fikciós trükkök- 
ben. Szerettem volna érezni a földet a 
lábam alatt. Véleményem szerint léte
zik egy íratlan szerződés az olvasóval, 
és ezt az írónak tiszteletben kell tarta
nia. Az elképzelt világ egyetlen eleme, 
egyetlen szereplője sem tűnhet el az al
kotó kénye kedve szerint. A kitaláltnak 
éppen olyan erősnek és bizonyosnak kell 
lennie, mint a valóságosnak.”

A történet iróniája, hogy Serena vég
ső soron áldozata lesz egy teljesen más
ként működő „fikcionális” valóságnak. 
Miközben Tom Haley-vel való kapcso
lata szerelemmé mélyül, egyre jobban 
nyomasztja az árulás, amit ellene el
követ, minél sikeresebbé válik a fiatal 
szerző, annál világosabb, hogy diszk- 
reditálása karrierjének megtörését is 
jelenti. Serena lelkiismeret-furdalá- 
sok közepette titkolja azt, amit ő va
lóságnak tart (hogy a titkosszolgálat 
megbízásából voltaképpen „megvette” 
Haley-t). Eközben a témahiánnyal küz
dő prózaíró egy féltékeny munkatárs
nak köszönhetően mindent tud, és titok
ban írja nagyregényét, amelynek hőse 
és elbeszélője éppen Serena. Nyomoz 
utána, felkeresi családtagjait, régi sze
relmeit, barátait, felhasználja megjegy
zéseit, szeretkezés után nem sokkal 
már a szomszéd szobában írja mindazt, 
ami fél órával korábban a hálószobá
ban történt. Az olvasó a (meglehetősen 
hosszúra nyúló) zárlatból értesül arról, 
hogy a megfigyelő Serena Frome törté
nete helyett a megfigyelt Serena törté
netét olvasta.

Egy fiatal nőről olvasunk egy történe
tet, de nem azt, amelyet ő mondana el ma
gáról, hanem azt, amit Haley ír róla. Van 
valami tündérmeseszerű abban, ahogy 
az egymás megfigyelésébe és az egymás
ról való jelentés megírásába bonyolódott 
pár kapcsolatában nem a csalás/megalá- 
zás keltette ellenérzések, hanem a szere
lem győz. A regény utolsó fejezeteként ol
vasott levél biztosítja Serenát arról, hogy 
azáltal, hogy bőrébe bújva, múltját, sza- 
vajárását, gondolatait kisajátítva újra
teremtette őt ebben a regényben, immár 
érti és szereti is őt. „Ahhoz, hogy újrate
remtselek a lapon, azzá kellett lennem, 
ami te vagy, meg kellett értenem téged 
(mert ezt követeli meg a regény), és eköz
ben, nos, eközben megtörtént az elkerül
hetetlen.”

Végső soron a Sweet Tooth nem a hír
szerzésről, a kémelhárításról és a hata

lom aljas játékáról szól, amely kész titok
ban, finom eszközökkel vagy irgalmatlan 
kényszerrel korrumpálni, propagandá
vá alacsonyítani a művészetet és a tudo
mányt, hanem írókról és írásról. Arról, 
hogy mi konvertálható történetté és ho
gyan?

Briony, a Vágy és vezeklésben ellen
szenves, de nagy autoritású elbeszélő, 
aki eleinte nehézkesen lavíroz a látott és 
kitalált, a fiktív és valós történetek kö
zött, hogy végül felismerje: „Nemcsak 
a gonoszság és az ármány tesz boldog
talanná, hanem a zűrzavar és a félre
értés is, mindenekelőtt pedig annak az 
egyszerű igazságnak a fel nem ismeré
se, hogy mások ugyanolyan valóságosak, 
mint mi.” Serena Frome vele ellentétben 
semmiféle autoritással nem rendelke
zik, nincs saját története, hangja, illetve 
a zárlat semlegesíti azt. Ahogy az olvasó 
dönti el, hajlandó-e elhinni Briony törté
netének happy endinges változatát, mi
szerint a sokat szenvedett szerelmesek 
egymásra találnak és boldogan élnek, 
míg meg nem halnak, úgy itt is végső so
ron az olvasó döntésétől függ, hogyan ol
vassa a regényt, mint Serena saját tör
ténetét, vagy mint Tom Haley történetét 
Serenáról.

Az irodalom, a pletykáktól az olva
sástechnikákon át a könyvekről/írók- 
ról való beszédig az igazi tétje McEwan 
„kémregényének”, nem a hírszerzés és a 
kódfejtés. A mise-en abyme-technika, a 
tükörjáték mindegyre jelen van benne, 
a történeten belül mindig újabb és újabb 
történeteket olvasunk (Serena tanulmá
nyozza Haley korábbi munkáit, majd ti
tokban beleolvas az éppen készülő új el
beszélésekbe), motívumok, jelenetek, 
képek idézik fel egymást. A záró fejezet
ben a James Bond-történetek szerzőjé
nek, lan Flemingnek a neve is előkerül, 
méghozzá egy második világháborús 
katonai akció kapcsán, amely elősegí
tette a szövetséges erők számára a nor
mandiai partraszállást, és amelyhez az 
ötletet egy 1927-es Fleming-regény ad
ta a Katonai Hírszerzés egy regényfaló 
ügynökének. Egyetlen mondat sem ma
rad felhasználatlan, a vacsoraasztalnál 
elhangzó beszélgetés visszatér novella
formában, az utcán látott indiai pár egy 
nyúlszájú csecsemővel a karjukban hir
telen kilép egy elbeszélésben ábrázolt 
hotelszobából, a taxi utasterét a sofőr
től elválasztó tolóajtaján Serena és Tom 
Haley egy reklámképet látnak, amely 
éppen azt a taxit ábrázolja, amelyben 
ülnek.

McEwan története végső soron tehát 
olvasókról és olvasásról szól. Arról, hogy 
milyen furcsa varázslatokon keresztül 
működnek a történetek, és arról, hogy az 
olvasásban végső soron mindig megpró
bálunk önmagunkra, saját világunkra is
merni.

VALLASEK JÚLIA
lan  McEwan: Sweet tooth. Vintage 

Books, 2013.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov: Legendárium II.
(részletek)

Amit nem tudhatok meg soha

Az ezüst mívű pisztoly, 
s a görbe török szablya, 
a könyvtárszobában függtek, 
nagyatyám képe mellett.
Régi párbajok, bálok, 
szerelmek, lovaglások, 
lebegnek a huzatban.
Megíratlan Puskin-vers 
részletei lázadnak.
Hosszú ruhás, álarcos 
hölgyek kacagása 
kel át az esztendőkön,
Velencéből, s megszólít.
Rég elporladt gondolák 
úsznak a Canal Grandén, 
nagyapám fiatal még, 
nem álmodik csatákról.
De eljő Mandzsúria, 
a harag napja eljő, 
lövést kap bal vállába, 
sokáig lábadozik, 
és Lermontov verseit 
hallgatja nagyanyám, 
imádott szoprán hangján.
Többé nem lesz a régi, 
s a legjobban az bántja, 
hogy nem biliárdozhat, 
nem igazi a bal kéz.
Semmi nem az igazi!
Elúszik Szentpétervár, 
a fehér éjszakákon, 
már nem érdekli semmi, 
ül kedves nyárfái közt 
és nézi a hintákat.
Ladik lánca csikorog, 
szél szántja fel a tavat.
Látja, amint az alkony 
lopakodik a fák közt, 
halál, fekete frakkban, 
feláll, hogy köszönthesse, 
aztán hátrahanyatlik, 
többé nem tér magához.
Vajon hol van a szablya, 
s az ezüst mívű pisztoly ?
Arcképe vajon hol van?
A lángok közé vesztek, 
mikor égett a kastély?
Vagy valaki ellopta, 
s az óta rejtegeti?
Soha nem tudhatom meg.

* Aztán 1980 júliusától, laza sorozatban ismét érkezni kezd
tek fáradhatatlan nagyatyám új versei. Amint a cikluscím is 
mutatja, ismét a családi legendárium felé fordult, mint a het
venes évek elején, amikor felejthetetlen édesanyját, édesapját, 
bátyját, Andrejt és varázslatos gyermekkorát idézte fel. Ebben 
a nyitó versben nagyapja, a mandzsúriai háború veteránja ele
venedik meg, kesernyés mélabú árad a múltat idéző' sorokból. 
A költő már tudja, hogy minden jóvátehetetlen, semmit nem le
het megváltoztatni. Soha semmit nem tudhatunk meg, a lénye
ges dolgok mindég eltűnnek, foglyul ejti őket a fenyegetően go- 
molygó és feltartóztathatatlanul közeledő homály. -  Tatjána 
Bogdanova

A k tá k

A család elvonul, tréfálkoznak, nevetnek, 
nyomaikat felleled levéltárak sárguló, 
bámuló, porosodó, tűzvészeket túlélő aktáiban.
Ükapák, ükanyák, dédapák, dédanyák, 
nagyapák, nagyanyák, nagynénik, nagybácsik, 
unokahúgok, unokaöccsek, közeli és távoli rokonok, 
aktacsomók lapjain élnek. Nevetésük átüt a papíron, 
az évszázadokon is átjön és megszólít.
Oroszországban soha nem volt könnyű élni,
még hercegeknek, tábornokoknak, bíráknak sem
De miért is kellett volna, könnyű legyen az a kurva élet?
Anyám és apám a századfordulón látogattak el Amerikába, 
megejtette őket a kontinens kétségtelen vadsága 
és a szabadság. Evekig fontolgatták, hogy kivándorlunk, 
apám leszerel, eladjuk birtokainkat, pénzzé teszünk mindent 
és felülünk a hajóra, Hamburgban...
Kondor, így hívták volna a gőzhajót, 
apám már a jegyeknek is utánanézett, 
bizonyos, hogy dossziéiban,
amit, az Ohrana savószínű szemű ezredese szerint, 
szorgalmasan vezettek ügyeiről, szerepel ez is!
Minden szerepel. De aztán váratlanul meghalt nagyapám. 
Elmaradt Amerika. Más irányt vettek a dolgok.
Pedig ha elmegyünk, hosszú életkort 
élhetett volna meg anyám, apám és ki tudja 
mi lett volna Andrejből, belőlem?
Igaz akkor nem találkozhattam volna Lénával.
Mi lett volna jobb?! Forgatom az aktákat a levéltárban, 
szállongó porban hibbannak el a család árnyai.
Főbe lőtt dekabrista ősöm kedvetlenül
húzza el a száját. Komoran néz egy másik herceg,
Bánffy Krisztina, erdélyi grófnő reménytelen szerelme,
kastélya ablakában áll és nézi a nyírfáit. Az élet eltelik,
vagy így vagy úgy? Mi is eltűzhettünk volna Lénával,
a húszas évek elején, Amerikába,
megkeresni a szép Klaudiát. Voltak is ilyen terveink,
pláne amikor Bunyinnal együtt, váratlanul
nagy összeget nyertünk, a Monte Carló-i kaszinóban,
de aztán mégis Oroszország mellett döntöttünk,
s azóta viseljük kissé elkapkodott döntésünk következményeit.
Már tudom, nincsen ha... Olvasom a dossziéban, hogy egyik ősöm
kétezer jobbágyot veszített kártyán, és a meglóduló képzelet
mezején, lehajtott fejjel vándorolnak a bús képű muzsikok,
s hátuk mögött lángol a kastély.
Mindennek oka és célja van, mondja a filozófus, 
a világ az, aminek ez esete fennáll.1 
Nézem a Ladoga tavon ringatózó bárkákat.
Sirályok kóvályognak a levegőben.
Nem érhet véget semmi. Másik időben, a vízben úszunk, 
kutyaúszásban Andrejjel, de már látom, amint lerogy a földre, 
zubbonyán átüt a vér. Becsukom a dossziékat.
Hát mégis mire bizonyítékok az adatok?
Igen, őseink sírtak, nevettek, lázadoztak, harcoltak, 
kártyáztak, szerettek és beszéltek, sajnos 
a kelleténél többet beszéltek és a szolgálatos fülek 
a kelleténél többet meg is hallottak szavaikból, 
s kelleténél többet meg is örökítettek. Komikus.
Nézem a sárguló-barnuló, foszladozó papírlapokat
és Amerika, a szép új világ,
mint a Titánik, süllyed el a ködben.
Nincs visszatérés!

1 Wittgenstein

* A leltár, ha másképpen is, mint a hírhedett Jagoda lakásában 
talált tárgyak lajstroma esetében, ismét visszatér, úgy is, mint 
formaszervező elv. Az alaphelyzet egyszerű: a költő ül egy levél
tárban -  most ne firtassuk, hogy tényleg ott ül-e vagy csak el
képzeli? -, forgatja a családi aktákat és fel-feltűnnek régen ha
lott ősei. Történetszilánkok, családi anekdoták fragmentumai 
kavarognak. Végül is a kérdés ismert, a választás mindenko
ri, verseiben rögeszmésen vissza-visszatérő kérdése. Hogyan is 
lett volna jobb? De a tanulság már ismert, többször visszatér az 
utolsó évek mélabús verseiben, nincsen ha, ami megtörtént -  
megtörtént. „Nincsen visszaút!” -  Tatjána Bogdanova
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Délutáni álom

Szúrt fényben végleg ellovan 
néhány régi lovasroham. 
Nagyapám ménje mellett táncol, 
óvják egymást az elmúlástól.

Mandzsúria. Lövészárkok 
útvesztője. Vad kozákok 
vágtáznak egyre, körbe-körbe 
és belehullnak a gödörbe.

Lecsúsznak lovaik hátáról, 
üvegesedő szemük vádol.
Tűnik a Don. Elvész a puszta. 
Felugat a japán géppuska.

Nagyapám a hintaszékben 
kábán riad fel. Észrevétlen 
hull szét darabokra az álom. 
„Úrrá lettünk a franciákon!” -

hallja még őse rekedt hangját. 
Egymáshoz ütődnek a lankák.
A tó fölött setét fellegek 
keverik a helyszíneket.

Csatáik átcsúsznak egymásba. 
Láncon csikorog egy bárka. 
Hullámzó tavon tovatűnnek 
a hősök. Ázik a bolondünnep.

Franciák, japánok, kozákok. 
Telhetetlen a halál. Tátog.
Sorra ismét elnyeli őket, 
a féleszű hetvenkedőket.

Én is ott vagyok, rákokat, 
s egy vízi rigót figyelek, 
ott cikázik, várva párját, 
a víztükör most megremeg.

Lehet közel a szörnyeteg, 
a vízi rigó menekül.
Kivárom, még bármi lehet, 
az egyik rák vízbe merül.

A clavicordnál nagyanyám, 
egy Bach korállt variál éppen 
és haldoklik a délután 
az öböl háborgó vizében.

Egyre örvénylik a patak, 
jelezve, hogy közel a rém, 
fel is bukkan a mart alatt, 
érdeklődve fordul felém.

Ekkor jelenik meg apám, 
felemeli a fegyverét, 
meghökkenve nézi a rémet, 
de hisz hallgatja a zenét.

„Egy zenebolond szörnyeteg, 
nagyanyád megbabonázta, 
rajongókra nem lőhetek, 
épp Bach kísérje a halálba?”

Rászabadítottuk végül 
a legyező sárkányait, 
láttuk pikkelyes arca kékül, 
vak pillantása elvakít.

Két vörös sárkány felrepült, 
megnézték, de hozzá se értek, 
a szörnyeteg le se merült, 
zenében leltek menedéket.

Iránt ragadott puska helyett 
rajzolni kezdte, ámulat, 
a bús, zenebolond szörnyet, 
s a vonagló sárkányokat.

Anyám és Andrej érkezett, 
megjöttek a Ladoga-tóról, 
bámulták az élveteg rémet, 
meghökkenve a sárkányoktól.

Alkony borult a mezőkre, 
vízbe merült a szörnyeteg, 
sárkányaink a legyezőre, 
szállottak vissza élveteg.

És befejezte nagyanyám is, 
elhallgatott a clavicord.
Sötét égen, bíborló fétis 
feltündökölt a telehold.

De azt a zenét most is hallom.
A maradék rajzokat nézem,
Nem múlik el a régi alkony,
Az is lehet, ez volt az éden?

* A legendáriumciklus első verse, ahol 
felejthetetlen nagyanyját idézi, de itt 
még belül marad egy bizarr történeten, 
egy hallucinációs félálmon, s a zongorázó 
nagymama csak epizodista. De aztán ha
marosan színre lép. -  Tatjána Bogdanova

Nagyapám feláll. Már esik.
Szólítja párbajsegédeit.
Lövöldözni kezd az esőben, 
és szertefoszlik észrevétlen.

* A lazán összefüggő ciklus, mint a köl
tő kedves jelképe, a farkát harapó kígyó, 
visszatér kezdeteihez és ismét szelíd me
lankóliával idézi fel Mandzsúriában meg
sebesülő, szeretett atyai nagyapja felejt
hetetlen alakját. Helyszínek, emlékek, 
csaták kavarognak, tűnnek át egymásba, 
sorra nyeli el őket a telhetetlenül tátogó 
halál. -  Tatjána Bogdanova

A z  e lv e s z e t t  le g y e z ő

Udvara van a teleholdnak, 
közepén ifjú nagyanyám, 
fehér ruhában, legyezőjén 
vörös sárkányfejek. Talány

hova tűnt el a legyező?
Tűzben égnek a sárkányok, 
szemük helyén szikraeső.
A kerti széken ülve várok.

Clavicordhoz ül nagymama. 
Csajkovszkij, Chopin, Bach, Schumann, 
fáradhatatlan variálja, 
soha nem halkul a futam.

Liszt. A Mefisztó-keringő 
a  n y i t o t t  a b l a k o n  k i s z á l l ,  
és az elveszett legyező 
sárkányait hívja a nyár.
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TÓTH MÁRIA

Snapsz
Valamikor az időben, a svábok be

vonultak Aradra, nem hívták őket, 
az anyaországból küldték őket, hogy 
itt jó földek vannak. Kocsikkal jöt
tek, málhákkal, a kocsikat kis lo
vak húzták, jó, erős, német állatok, 
átmentek a városon, rá se bagóz
tak, de az aradiak se rájuk, átkeltek 
a Maroson és új várost alapítottak, 
úgy hívták, Neuarad, vagyis Újarad. 
A földet ingyen kapták, a Maros vize 
is ingyenes volt. Zöldségeskerteket 
alakítottak ki, a család látástól va- 
kulásig dogozott, a grossmutter fő
zött és piacolt. Az aradi piacon a svá
boknak külön sora volt, nevelőanyám 
csak ott vásárolt, ugyanis azokból 
a német magvakból csodálatos nö
vények kunkorodtak ki. Semmit se 
mértek le, mindent kis kupacok
ba raktak ki, mustrára. A virágaik
nak csoda erős szára volt, a virág
fej nem hervadt el rajta. A fiaikat 
Németországba küldték iskolába, a 
lányaikat a Notre Dame de Sion zár
dába íratták, lapos képű, kék sze
mű, szőke hajú teremtések voltak, 
békések és okosak, röptében fogták 
fel a matematikát, én Hohn Hildáról 
másoltam le a matekdolgozatokat. 
A matektanárnőm hangja: tégedet, 
Tóth, dolgozatírás közben száll meg 
az ihlet... Hát rám szállt Hohn Hilda 
füzetéből, aki eltűrte szeszélyeske- 
dő modoromat és megosztotta velem 
az uzsonnáját. Nagy tűrőképessége 
volt. Aztán a sváb családok kezdtek 
meggazdagodni, és megcélozták ma
guknak Aradot, a várost.

Öreg nevelőanyám hangja Géza só
goromnak:

-  Valami férfi keres tégedet.
Nagydarab, hollófekete hajú férfi

tört be az udvarunkba, kezet nyújtott 
Géza sógoromnak, és azt mondta:

-  Král vagyok, a szomszéd, sváb 
vagyok Németországból, itt az utcá
ban vettem házat magamnak... Kell 
a jó szomszéd.

Két dolog megjegyzendő: Král 
szomszéd, a sváb nem volt szőke, 
a grossmutter bedőlhetett a búzá
ba holmi cigánnyal, az egész ámor 
percekig ha tarto tt s örökre szétvál
tak, más felírandó: a sváboknak nem 
szomszéd a szomszéd, ők az egész ut
cából szomszédot választanak ma
guknak, de csak egyetlenegyet, a vá
lasztás kritériuma úri ház legyen. 
A svábok szerint aitól úri egy ház, ha 
jó, boltozatos pincéje van, a pincének 
ablak dukál az utcai frontra, szá
razkapu forduljon elő és nagy kert.

A benne lakók csak azután következ
nek. Král, a sváb bennünket „taksált 
meg” úri háznak és úri népnek. Csak 
ilyeneket engednek közel maguk
hoz, a svábok az ilyen népeket meg
szólítják és kérdezősködnek, ami
kor vasárnap templomba mennek. 
Libasorban mentünk templomba, elől 
Géza sógor, aki családfőnek számí
tott. Mindezt Král, a sváb észrevet
te és megjegyezte magának. A sváb 
napról napra rányomta bélyegét az 
egész utcára. Az emberek mindenben 
utánozni kezdték a sváb lényegét. 
Valahányszor az idő őszbe hajlott, a 
fák elhullaták leveleiket, a gyümöl
csök potyadékok voltak a fűben, a só
gorom dézsába hordta őket, készült a 
pálinkafőzésre. Családomban mindig 
élt a másoktól távolodás igénye, sose 
álltak össze senkivel pálinkát főzni.

Krált, a svábot a konyhába kalau
zolták, ami mindig tiszta volt, amo
lyan nappali szoba rangú. A gyer
mekkori létállapot sose veszett ki 
belőlünk. Král szomszéd leült az asz
tal mellé, és Géza sógor kiadta az uta
sítást: hozzátok a bort! A bor rossz 
volt és savanyú, a teraszra felfutta
tott szőlőből sajtolták. Král, a sváb 
beleivott és rögtön eltolta magától a 
poharat.

-  Hallja, szomszéd, ez így ihatat
lan, ez csak egy dologra való, marha
sültre önteni... Elfövi a rossz ízét.

Géza sógor rögtön felajánlotta, 
hogy ad belőle öt üveggel a svábnak. 
Osztogatta a borát, mert ő képtelen 
volt meginni.

Král, a sváb átnyúlt az asztalon és 
gyömködte a sógorom kezét, sváb szo
kás, kapcsolatot akarnak teremteni 
azzal, akivel szóba állnak. Géza só
gor eléggé jól tűrte ezt a fajta közele
dést. Pálinkát hozatott, az egészen jól

nézett ki és erős is volt. Král, a sváb 
egy hajtásra kiitta a poharát, és azt 
mondta:

-  Hallja, ez eléggé erős, megvan 
hatvan fok, de csak pálinka.

-  Hát mi kellene legyen?
Král, a sváb rávágta:
-  Hát snapsz kellene hogy legyen, 

Németországban csak snapszot isz
nak.

Géza sógor kontrázott:
-  Hát mitűi snapsz a snapsz?
Král sógor, a sváb lapos üvegecskét

húzott elő a belső zsebéből.
-  Ezt kóstolja meg!
Itták a snapszot és Géza sógor elis

merte:
-  Hát ez tényleg más, mint a pálin

ka.
-  Na látja, a snapszot, nyolc napon 

át kezelni kell, hogy kiadja a velejét, 
az ízét...

Titokréteg fedett be mindent, ám 
snapsz szag áradt Král szomszéd ma
gára vett öltönyéből is. Az emberek 
lunáris, vagy szoláris időben élnek, 
Géza sógor lunáris terepen járt, a föl
di dolgokat nehezen fogta fel. Král 
szomszéd mélyfekete sörénye alól mo
solygott.

-  Ide figyeljen, a maga pálinkája 
alapanyag...

-  Nafene!
-  Ebből príma snapszot lehet csi

nálni. Bízza csak rám magát, elvi
szem én a maga pálinkáját, és nyolc 
nap múlva snapszként hazahozom.

Ennyit mondott, nem többet; Géza 
sógor a speisból kihozta a pálinkáját 
és a piros műanyag tartályt az asztal
ra rakta.

Král, a sváb rábólintott.
-  Értem én, hogy maga snapszot 

akar inni -  s ezzel kivonult a kony
hából a piros, műanyag tartály- 
lyal, vitte magával Géza sógor pá
linkáját. A konyhában hátrahagyta 
az öltönyéből áradó snapsz szagát. 
Az egész jelenetet a hallgatás míto
sza kerítette körbe, az egész hasonlí
tott Wittgenstein hallgatás-legendá
jához, de azért angol meg poroszos is 
volt egy kicsit. A lét dadogása remé
nyében merült ki. De még végbement 
valami, amíg Král, a sváb átment a 
kerten, a kertnek, az udvarnak egy
fajta zúgása volt, szélmotollázás, ma
dártrilla, de ez egy percre se szüne
telt. Ezt az első élményt Král, a sváb 
elvitte magával, mert neki érző füle 
volt a természetre. És ettől a snapsz 
ismeretlen csodája mellé odatérült 
a szél zúgása is. Mindenkinek meg
van a maga belső monológja, az ő ki
mondatlan titka, de egy biztos, ettől 
kezdve az utcában lehetett élni, mert 
a szomszédok akaratlanul is hatnak 
egymásra. Géza sógor kezdte megta
nulni: az igazán nagy ember az, aki
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képes úrrá lenni magán, aki érvénye
síteni tudja az akaratát. Ez nem más, 
mint az önelvűség. Az újaradi svábok 
félértelmiségiek voltak, tudtak írni, 
olvasni, de a nyelvtan szabályait nem 
ismerték. Ismerték a világminden
séget, de hallgattak róla. Král szom
szédban megdermedt a hang, mielőtt 
életre kelt az ajkán, beszélt magyarul, 
de nyelvtani hibákkal. Valószínűleg 
románul is így értekezett a világgal.

A család hülyének nézte Géza só
gort, azt mondták, a sváb majd szé
pen kiárusítja a pálinkáját.

Géza sógor replikázott:
— Lárifári, hallgassatok el! — s eb

ből aztán nem derült ki semmi lénye
ges.

Két nap múlva az lett érthető, hogy 
Král, a sváb nem tolvaj, két zsákban 
málnabokor töveket hozott, vesszők
kel együtt. Egyenesen a kert felé gya
logolt, és mondta a maga szövegét:

— Minden rendes kertbe bokrokat 
kell telepíteni, oda, oda a kerítés mel
lé, érti már?

Géza sógor hallgatott és nézte a 
bokrokat plántáló svábot.

Miután a sváb elment, a család ki
vonult a kertbe, a kerítés mellett bok
rok sövénye húzódott. Az ágak még 
frissek, csupaszok voltak.

— Hát ez...? -  ámultak el.
Géza sógor rávágta:
— Málna, Král szomszéd hozta, ő is 

ültette el. Jól néz ki, ettől lesz kert a 
kert.

Egyelőre ott tartottak, hogy a tol
vajnak nézett Král adott nekik. Pénzt 
nem kért a málnabokrokért.

Géza sógor úrinak kinézett házá
ban soha nem történt semmi, min
den reménytelenül alaktalanná vált, 
szinte elporladt. Rájuk aztán ráillett 
a hipokratészi mondás: életed legyen 
a szégyened. A kertet soha nem ültet
ték be semmivel, a gyümölcsfák öre
gek, göcsörtös törzsűek voltak. Aztán 
egyik délután berobbantak a szobába 
a gyerekek.

— Nagymama, gyere gyorsan, vala
ki ássa a kertet...

A család kitódult a teraszra, ámul
tak, mert Král szomszéd, a sváb ás
ta a kertet, ingujjban volt. Géza sógor 
oda se nézett, amikor megkérdezte:

— Maga most itt mit csinál?
— Fel kell frissíteni a földet, meg 

kell forgatni, hogy felszívja a téli esőt, 
havat... -  Král, a sváb mindjárt ágyá- 
sokat is csinált.

— Majd szépen beültetem, van ne
kem palántám bőven, magának csak 
esténként locsolnia kell.

Bent, a konyhában Géza sógor azt 
mondta:

— És ti még azt hittétek, hogy ez a 
sváb majd eladja a pálinkámat.

A család lehajtott fejjel kussolt, hal
lani lehetett, a csendet. Petőfi írta le: 
a teremtés fele Shakespeare. És eb
ben tévedett, mert az egész az, és eb
ben Král, a szomszéd is benne van. 
Král, mint főszereplő. Isten leköltö
zött a kertbe, nem szólt, nem mutat
kozott, de „tevőlegesen” is ott volt, 
mert valami titokzatos alakult ki a 
sváb keze nyomán. Az egész mű ki
mondhatatlanná vált, s ez egyfajta 
misztikum volt. A háziak elismerték, 
hogy a kert mutatós lett, van pofája. 
Egy mindentudás előtti világról szólt 
az egész.

És Král, a sváb facsemetéket is ho
zott, valahonnan a faiskolából szerez
te be. Géza sógor a beteg, öreg diófát, 
meg a kertvégi kajszifát nem enged
te kivágni. Král, a sváb szomszéd rá
bólintott:

-  Ennek a két fának meg kell kezel
ni a tövét, kis árkot ások, és fémforgá
csot szórok bele, arra meg földet há
nyok. Nálam, Neuaradon ez minden 
fánál bevált.

A család meg se merte kérdezni, 
honnan szerzi be a fémforgácsot.

Géza sógor vett annyi bátorságot, 
és megérdeklődte:

-  Na, és hogy áll a snapszom?
Král, a sváb legyintett.
-  Kezelem, de megállás nélkül, 

mert a nemes itókákat kezelni kell.
Géza sógornak fel se tűnt, hogy 

rendszeresen jár hozzájuk Král, a 
sváb. 0  soha nem járt nála. A sváb 
mozdulataiban bágyadtság meg visz- 
szafogott erő is volt. Szavaiból kide
rült, hogy minden tudása előtt, azt 
megelőzve, a világról lehetett elkép
zelése. Králra, a svábra figyelni kel
lett már a beszédmodora miatt is, ő 
röptében sajátította el a magyar nyel
vet, de az írás titok maradt számára. 
Beleszólt Géza sógor életébe. Aztán 
a gang párkányán újságpapírba gön
gyölt zöldségek kezdtek megjelenni. 
A család elámult, hogy ez meg mi? 
Králnak, a svábnak a válasza egysze
rű volt:

-  Ja, azt a grossmutter hozza haza 
a piacról, ő azt már másnap nem vi
szi ki.

Géza sógor is akart a svábnak adni 
valamit, néhány üveg bort szatyorba 
tett és elvitte neki. Nehezen találta 
meg a házát, mert az az utca túlsó vé
gében volt. Becsengetett s rögtön ki
jött Král, a sváb.

-  Mit keres maga itt?
-  Hoztam néhány üveg bort.
Bementek a konyhába, s a neszek

után érezhető volt, hogy jelen van a 
család is, láthatatlanul, a hátsó szo
bákban.

Géza sógor rögtön látta a piros ta r
tályt, s a pálinka egy nagy uborkás
üvegben, alján növények, fémrúdak.

Úgy gondolta, hogy ő ezt nem veheti 
észre, mert ez hozzátartozik a titok
zatos kezeléshez.

Ültek a konyhában, nagyokat hall
gattak, és a sváb gyömködte a vendé
ge kezét. Ebben az órában fogták fel, 
hogy ők ketten nemcsak szomszédok, 
hanem barátok is. Géza sógor nagyot 
akart mondani, s ezért kibökte:

-  Mi pontosan úgy vagyunk, mint
ha testvérek lennénk.

Král a sváb szomszéd tiltakozott:
-  Nekem van testvérem, de nem ra

jongok érte, én azt mondom, hogy a 
legszebb érzés a barátság...

Napok múlva futottak az unokák 
Géza sógorhoz:

Álltak a gangon, ahonnan rálátás 
nyílt a kertre, a beültetettre. Král, a 
sváb kis kapával ott dolgozott, a ki
bújt, megerősödött zöldségtövek közé 
kis kupacokat kerített.

Később, a konyhában erős teát it
tak, mivel a poroszok nincsenek oda a 
kávéért. Géza sógor PUER teát szer
zett be s a család öblös teáscsészéket 
vásárolt. Ezt a teázást is Král hozta 
be a házba. És nyolc nap után Král, a 
sváb elhozta a piros műanyag tartály
ban lévő snapszot. A család begyűlt a 
konyhába, elővették a stampedliket, 
Král szomszéd töltögetett. Szótlanul 
hajtották fel, mert a snapsz itatja ma
gát. Král kibökte:

-  Na, mit szólnak hozzá?
Géza sógor nyilatkozott:
-  Egy biztos, ez már nem pálinka, 

hanem valódi snapsz. Aztán a kezelés 
titkát nem árulná el nekem is?

Král hosszan, szívből nevetett.
-  Azt már soha, a snapsz titkát so

se árulják el a svábok. Maga kifőzi a 
pálinkát s nekem gondom lesz rája. 
Ezért ne orroljon meg rám, a svábok
nak van tartásuk.
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MARKÓ ORSOLYA A tra x ia

One night stand
Nézlek,
Bőrödön hullámzik a fény, 
ahogy a nap lassan aludni tér, 
fáradt sugara rávetül tested domborulataira, 
s megcsillan rajta.
Szemben fekszünk...
Te is nézel, mély barna 
Szemed azt sugározza, 
kellek neked, jobban, mint bármikor, 
s én tovább nézem,
ahogy magamat látom benned, elképzelem, 
hogy te én vagyok, én pedig te,
Mit nézhetsz?...
Lassan alád simulok, a
szám a szádnak tapad, és
összeér az ég meg a föld,
én te, te meg én lettem,
mint színek a festő palettáján,
mikor zöldet vagy lilát kever, egybeolvadtunk,
mint két gombóc fagyi, s ezen elnevettem magam,
te furcsán rám néztél és nem szóltál semmit,
pedig vártam, hogy
megoszthassam veled örömöm.
Tudod, a szerelem nem létezik.
Az csak fikció.
Attól még nem vagy
szerelmes, hogy ragaszkodsz valakihez,
vagy simán csak nagyon tetszik neked,
de ez hozzátartozhat? -  mondod és leválsz rólam,
(Csalódott lettem és fázni kezdtem).
Elmehetsz, ha akarod -  szólok, 
a szemeddel válaszolsz,
El fogok, de nem most,
Még nem, mert kívánlak,
Vágyom rád és úgy akarom érezni, hogy csak te kellesz, 
És szeretni akarlak még,
Most!
Nem tudom, mit tegyek. Csak nézlek,
Kínos csönd követ s lassan virrad,
Menned kell -  mondom.
Látlak még? -  kérded,
Nem válaszolok,
Végigsimítom a kezed, karod, arcod, szád, 
majd megcsókollak.
Te már tudod, 
nem lesz folytatás,

Készülődsz, felkelsz, 
én az ágyban maradok, 
halovány pír ül az 
arcomon,
már megint a nap az, 
én meg elmosolyodom.
Mennél, de még megkérlek, hogy 
Csukd be az ablakom.

Fénytükör a víz 
Messzi csillag a távol 
Amott valami

Lázasan bájol 
A délibáb trükközik 
Szemem kívánja,

De én nem megyek, 
csókjáért nem epedek. 
Némán maradok.

Hegyek sem hallják, 
Miként énekelgetek, 
Belső dalokat.

Nincs idő, se tér, 
Folyékony most a világ. 
Gondom aludni.

tér, elvegyül a 
bársony födte tükörben. 
Sosem tér vissza.

BIRTALAN ANDREA

A kár
Egy cipő rohad a ház mellett, 
s főszereplő a rothadás.
Az ezelőtt, mi ezután lehetne, 
talán lenne némi változás.
Két sunyi ablak, sarkában 
árnyék, a röhögést visszafojtja, 
gúnyos vigyorral ünnepük, 
hogy fűzőit az idő oldja.
A roncscsontok, rontom-bontom 
házit pötyög a notebookon 
a sors, s van benne valami lázadás. 
S mi van, ha éppen Neró írja, 
s ő most íróiskolás, 
kit nem császárként ismerünk, 
hanem inkább lírikusként, 
ki nem bűzlik a ház mellett, 
és megoldása sem a gyilkolás?
S mi van, ha éppen Santiago? 
Halakat kereső halász, 
kit nem halászként ismerünk, 
hanem zenél naphosszakat, 
s írja legújabb dalát.
Monet, amint a közértben 
lókolbászt és hagymát árul. 
Holnapután kertet ás és kávét ültet, 
s homlokán a ránc összerándul.
Fog és fogatlan, 
dönt és döntetlen.

Lapszámunk 10. és 11. oldalán a Helikon irodalmi pályá
zatára beérkezett munkákból közlünk válogatást. A szer- 
zó'k publikálásuk sorrendjében a következők: Markó 
Orsolya, XII. osztályos tanuló, Brassó; Birtalan Andrea, 
XII. osztályos tanuló, Gyergyóalfalu; Farkas Natália 
Krisztina, X. osztályos tanuló, Gyergyóalfalu; Erdős 
Réka, VII. osztályos tanuló, Gyergyóalfalu; Kassay Sára, 
VII. osztályos tanuló, Gyergyóalfalu._________________
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FARKAS NATÁLIA 
KRISZTINA
Valamikor, éjjel
Egy régmúlt emlék 
ajtaja alatt állva, 
benéztem a szobába..
Üresen állt,
ablakain az üveg is szundított már.
A pókhálótól még ő maga sem lát. 
Ráférne egy kis pátyolgatás,
Mikor az éjszaka lágy dallama

kergetó'zik veled, elbújsz, majd megkeres, 
már hiába szaladnál.

Erdő
Sötét
fái véznák
nincs zöld
sem kék ibolyák,
sötét
szíve
elporhad
nincs piros
sem viruló boldogság,

sötét madarak elvesztek
nincs ének még pirkadatkor sem
a nyugodtság szellője is máshova fészkelt.
sötétben
keresek valamit
nincs fény
sem reménykoszorú fejemen, 
a sötétség pislogott, 
láttam az arcát, 
ahogy rám pillantott, 
de sötét volt 
és nem láttam 
a szemét.

ERDOS RÉKA 

E red etm itosz
Hajdanán, 1730 körül létezett egy ember, aki sosem mondott 

olyat, hogy ne higgyék azt, hogy nem hazudik. Na, de egyszer 
úgy járt, hogy egy olyan mesét mondott egy embernek, hogy az 
azt mondta neki:

-  Na, látod? így jártál, most aztán nem hazudtál!
-  Ma, nem mondod? Azt hiszed, hogy nem hazudok? Be tu

dom bizonyítani, hogy hazudtam.
-  Persze, persze. Akkor miért írtad a menhelyi kutyák neveit 

forró tűvel a kezedre? Azt már nem tagadhatod le!
-  Azok nem is a menhelyi kutyák nevei, hanem betűk. 

Mégpedig azok a betűk nem akármilyen betűk, hanem a szere
tőim monogramjai.

— Na, jó. Elhiszem, hogy hazudtál... De most? Most elmond- 
tad az igazságot!

— Hát. igen... Tudjátok, az én életem egy hazugság. Én már 
úgyis meghalok... Egy papíron van az életem utolsó napjának a 
dátuma.

— Oké-oké, de azért még nem kellett volna a neved helyett 
egy nagy hülyeséget kitalálni!

— Hát, ha azt akarjátok, hogy meghaljak, akkor nyugodtan.
Erre a társa nem mondott semmit, és elment.
Pár nappal később meg is halt ez a jóságos hazudozó ember. 

Valahogy a hullát túl különösnek találták, ezért elvitették bon
colásra. Mikor nekikezdtek, akkor hirtelen valami kiszökött a 
szíve helyéről. A tudósok sokat tanulmányozták, és arra jutot
tak, hogy az a lelke volt.

Igazság szerint neki András László volt a neve, és innen kap
ta Alfalu az nevét. Hisz András Lászlónak a monogramja: A. L. 
volt. így lett Alfalu.

Amúgy meg a lelkét még ma is meg lehet nézni. Ott, ahajt, ki 
tudja, hogy hol.

KASSAY SÁRA

Time o u t
Kopog a tűsarkú cipő, szőke, vörös 

vagy akár korcs hajak repülnek, szűk pó
lók és rövid nadrágok a láthatáron. Egész 
életében szépítkezik, dolgozik. Mindenki 
megalázza, ha éppen akad rá ok, ha pe
dig nem, akkor kitalálnak. Lábait egy ci
gi és egy kávé mellett keresztbe rakja, és 
türelmesen beszélget és válaszol a pro
vokációkra. Igen, ez a nő. Bezzeg a férfi
ak. Tökükig lecsúszott nadrágjukat egy 
bőrükbe hasító nadrágszíj tartja. Földig 
alázzák a nőket, miközben egész nap 
őket bámulják és kívánják. Akár még
is rendelik egy vacsora mellé: A nő pedig 
ezt mind elviseli és mosolyog. Késő este a 
hazaérkező férfi leveti magát a kanapé
ra, TV-t néz, olvas, SMS-t ír, személytől 
függően, eközben a nő az egész napos ta
karítás és házimunka után még vacsorát 
is készít.

Igen, ez van az idézőjeles felnőttekkel 
is. Hát még a kamaszokkal.

Igen, kamaszok. Nem tudják, mit 
akarnak, de ha nem kapják meg, akkor 
vége mindennek. Egyik nap még az ut
cafalakra festékszóróval felírják, hogy: 
I LOVE MEN, másnap pedig a piros fes
tékkel mennek, majd kijavítják erre: 
I LOVE ME, és az N betűt kihúzzák.

Igen. Kamaszok. Semmiről semmit 
nem tudnak. Ez a legnehezebb, de még
is a legklasszabb korszak, mert ilyen
kor történnek a zűrök, a barátságok meg 
minden.

Ezután a korszak után már tinikorszak 
jön. Ez már nem olyan izgi, ilyenkor már 
nincs identitászavar, tudja, ki ő, mit akar, 
meg minden más, nem mint a kamaszok
nál.

Kamaszok, mint a tizennégy éves Éva 
és barátja, Ádám. Igen, Ádám és Éva. 
Éva és Ádám.

Június 25. Éváék háza. Éva telefo
nál Ádámmal. Kimegy az utcába. Látja 
Ádámot. Telefonon dumálnak, de élőben 
nem. Kamaszkor. Ez van.

Négy évvel később, amikor már fejlet
tebb a kapcsolatuk, akkor Éva átmegy 
Ádámhoz. A szülei nincsenek otthon. 
Elszívnak egy-egy cigit. Megisznak egy- 
egy kávét.

— Nem jössz be? — kérdezi végül Ádám.
— De. — Éva lehúzza tűsarkú cipőjét, 

hátracsapja felül vörös, alul szőke haját, 
leveti feszes lila kék csíkos szvetterét és 
elindul. Lába vörösre festett körmeivel 
lassan lép, miközben vérvörös szájába 
falja fehérre festett körmeit. Lassú lép
tek. Nem is hallható.

Ádám csak nézi. Utánamegy. Viszont 
ő minél gyorsabb léptekkel. Adidas- 
cipőit lassan rakja egymás után. Megáll. 
Lehúzza a cipőket. Fekete zoknik lassan 
haladnak a szőnyegen. Térdig érő far
mernadrágja mintha magától csúszna le

(nem is csoda, hiszen a tökétől mi ne me
nekülne). Kockás ingje magát gombol
ja ki. Tüskefején a két zöld szem bámulja 
az előtte haladó „nő” lépteit. És mindjárt 
itt a szoba. Beértek. Ádám leül az ágyra. 
Kezd vetkőzni. Éva megfogja Ádám any
jának legdrágább parfümjét.

-  Ez milyen illatú? -  kérdi.
-  Nem tudom.
-  És ennek van íze?
-  Próbáljuk ki! — kinyitja a száját.
Éva nem kéreti magát. Befúj ötször

egymás után a „férfi” szájába.
-  Ez csíp. Ez rossz. Vizet.
Éva kirohan. Hoz egy pohár pálinkát. 

Ádám azt hiszi, hogy víz. Éva szándéko
san állítja, hogy víz. Igen. Ő mindig ilyen 
volt. O volt az, aki az iskolában radírozás 
után a radírmaradványokat mindig pad
társa könyvére, cipőjére vagy táskájára 
szórta.

Ádám meghúzza a „vizet”. Éva nevet. 
Ádám fuldoklik.

-  Hozz rendes vizet! Kérlek!
Éva kimegy. Ezúttal víz nélkül tér vissza.
Ádám mérges. Nem mutatja ki.
-  Na? Akarod?
-  Akarom.
Ádám és Éva az ágy melegében van

nak. Ketten. Meztelenül. Éjjel.

-  Mi lesz, ha a szüleid hazaérnek? -  
kérdi Éva közben.

-  Mi lenne? Hiszen ennek így kell 
lennie! Nézd! — elővesz egy könyvet, 
A Bibliát. Tizennegyedik oldal.
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HORVATH ELŐD 
BENJÁMIN

T a lá ló s
majd milyen nevet mondasz, 
ha kigyúlnak a fények 
és minden ragyogni fog úgy, 
ahogy nap még nem ragyogott, 
kimossa a hamvakat a hamutálból 
az esó', vegyíti azt a pipacsokkal, 
csontokkal és körökkel a homokban, 
akháj és trójai vérrel, a kegyelem 
és a gyilkolás egybeeső' idejében, 
ha egyáltalán lesz ilyen idő, 
mint a szavak, amiket magadnak 
felolvasol felejtendő éjszakákon, 
amikor eljön valaki mint a tolvaj, 
vagy mint rég várt vendég, 
amikor még nem is döntöttél, 
pedig te már mindent eldöntöttél 
hét éve, de ki tudja mikori

talán csak a tenger marad, 
vagy egy tölgyfa vagy egyéb 
kézenfekvő tárgyad, amiről 
nem tehetsz, csak spekulálsz, 
igyekszel mindenre felkészültnek 
tűnni a falitükörnek, ha van még 
időd, most az egyszer ne felejts el, 
most az egyszer ne felejtsem el.

F a g yo sszen tek
van ebben valami otthonos, 
a hűvösben, vagy csak az érzés, 
üres gyomorra vedelni kávét, 
kabátban, miközben döntő 
idők következnek. így beszél 
a szél, az udvar, és akkor

arra gondolok, hogy mégsem 
gondolom komolyan egyiket 
sem, én a kiszállást csinálom

a legjobban, (igen, ez üzenet 
volt, higgyék azt mind, hogy 
pont neki.) egész életemben 
a befejezéseken paráztam, 
és huszonhat fele egyre jobb 
érzés befejezetlenül hagyni 
mindenféle fontos dolgokat, 
kezdem megismerni magam, 
és aki ismer, tudja, hogy

váratlanul viszontlát majd. 
az utcán, kezemben jégcsap. 
fekszem egy fehér udvaron, 
nagy, fekete démonokat nézek 
fel az üres falra, és azt mondom 
rájuk: űrpicsa, ülök egy pádon, 
cigarettázom és élvezem, 
ahogy gyötörnek a homályos 
éjszakák, felállók, odamegyek 
egy fához és aláhányok, amit 
nem szoktam, ha valaki beszól, 
leröfögöm, megtörlöm a 
számat, eloldalgok. az ágyban, 
gyűröm a lepedőbe a virágokat, 
kocsmában alszom, álmomban 
nyugodtan, de ébresztéstől 
tartva fenem a kést.

tudjuk jól, hogy mindig lesben 
áll valaki a sorok mögött, mert 
visszajönnek a hideg halottak 
és a fiákban az apák, hogy 
megbüntessék a termést.

Ház so n gár d - s z v i t

akkor mit is akarsz tőlem1
-  én, a gyertyás, itt ülök megint, 
valami kérdés kellett 
novembertől novemberig,
sötét van, piros fények 
és krizantém, és eddig mintha 
simán ment volna minden, 
ha minden alkalommal is 
azt hittem induláskor, 
ez akár az utolsó lehetne, 
budapesttóí szeredáig 
az összes elrugaszkodások, 
az összes elszívott utolsó
-  füstös gólem mindenik, 
várni, várni türelemmel 
mindörökké, most is itt, 
függés, függés, én nélküled 
hogy is leszek valaki,
ez itt mind elhagy hatatlan, 
különben is, milyen jogom van 
nézni beléd, tükörkatlan, 
megkérdezni, melyik az igazi, 
megvétózhatatlan oldalam.

Függőségek
lépéskényszerből könnyű lépni -  
a kitaposott idő nem ad semmi újat, 
a vért nem fogta vissza aki voltam, 
nem fogta vissza senki, pedig én

egészen mást akartam volna, én 
magammal szemben tudtam mindent,

amikor eltévedtek csatlósaim a ködben: 
nyomukban vodkásüveg, csikkek és szén.

úgy gondoltam, behatolok, egyre 
beljebb és beljebb, amíg nem láttam 
semmit kívül a tájból, nem éreztem 
légzését a földnek, vizeknek áramlását.

jó volt ott, nedves és meleg, mint egy 
féreg, kerestem a magán-világtüzet. 
békét, nyugalmat, perverziókat, ilyenek, 
én megerőszakoltam a heppiendemet,

és elárultam a földet, aprópénzért, 
az eltűnt időt én ettem meg. aztán 
csodálkoztam, hogy nem jön ki a lépés, 
pedig már meg van írva hatszáz kötet.

s ha úgy vesszük, mindez semmit 
nem jelent, hány meg nem történt 
változat kering az űrben változatlan, 
és mindenikben bárki elvesztődhet.

én nem mondom, hogy nincs megírva 
semmi, de fasz akar itt mindent 
kitalálni, fasz akarja lemérni a ködöt 
és az összes kurva lehetséges szöget.

mi itt mondjuk, hogy panta rhei, 
ám a szemközti csillagködbóí nézve 
mindez tökéletesen mozdulatlan, 
ej, de kevélyek vagyunk, feleim,

és tudjuk, mindenben igazunk van. 
mert nincs találkozás, csak azzal amit 
elhagysz és azzal ami más. egy kicsit 
mindig az vagy, akit öltél vagy temettél.

most már úgy ahogy van, nem adnám el 
semmiért, és most itt vagyok és számolok 
az időkkel, amik nem jól következtek, 
itt ülök, könnyű vagyok és beteg.

a bűnök és erények visszatérnek még, 
radioaktív ködben ólálkodó stalkerek, 
csernobili vérfarkasok laknak bennem, 
béke, nyugalom, perverziók, heppiend.

A»«** KILOMETRIK
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GERGELY BORI S z ín e s  tó c s á k M ir e  m ű s z a k  u t á n  o d a é r t ü n k ,  
m á r  c s a k  a  s z í n e s  t ó c s á k .

E ls ő  s é t a
E g y r e  tö b b  a r c o t  l á t o k  a  h á t s ó k e r t i  f a r a k á s  
r e n d e z e t l e n ü l  e g y m á s r a  h á n y t  r ö n k je i  k ö z ö t t .  
M i n d e n  h a j n a l b a n  m e g j e l e n i k  e g y  ú j, 
a  t e j k ö d ö n  á t  k ö v e t e m  u t á n a  k u t y á m

morgását.
Húz, mint egy vakot.

H á n c s  é s  e g y  v ö d ö r  k i ö m l ö t t  l e n c s e  r o p o g ,  
t y ú k o t  v á g n a k  e g y  u t c a b e l i  u d v a r b a n .

N é g y ,  v a g y  a k á r  h a t  h á z  l a k ó i  i s
a kisfiúra ébrednek, 

aki zongorázni tanul, és ébredés előtt alva járva 
szabadságról írt darabokat játszik.
E s te f e lé ,  h a  m e g d i c s é r e m  n e m  e m l é k s z i k  r á ,  
d e  a  s z ü l e i  g y o r s a n  m e g k ö s z ö n i k  é s

a  k u t y á t  s i m o g a t j á k .

Innen lentről is látom az emeleti szobám
ablakára

r a g a s z t o t t  k a r á c s o n y f á t .  Ü v e g fe s té k b ő l  k é s z ü l t .  
E l ő t t e ,  a  p á r k á n y o n  v i r á g c s e r é p ,  f a m i n t á v a l .  
M o s t  a  f e n y ő k  a l a t t  á l l o k ,  a  b a l  a l s ó  s a r k á 
b a n
annak a képnek, amit idegenként bentről 
a szúnyoghálón keresztül ijesztően

hidegnek látok.
Hátrébb nádas, kis ház, palatető,
a z  ő s l á p  m ö g ö t t i  e r d ő  t o m p a ,  s z ü r k é s k é k  fé rc e .

A  b a r o m f i k  e l h a l l g a t t a k .
A madáretetőben veszekedő verebek zsivaja 
kísér hazáig.

Két hete csak az eső, napsütés, vagy 
kóbor kutyák vizelete koptatja a lakás előtti 
játszótér színeit.
É j s z a k á n k é n t  h a z a f e l é  i t t  p r ó b á l t u k  m e g fe j te n i  
a  b e to n o n  m a r a d t  k r é t a r a j z o k b ó l ,  
h á n y á n  v o l t a k  a z n a p  k in t .
M i n d e t  i s m e r t e d ,  d e  a z  á t h e l y e z é s e d  u t á n  
c s a k  i l y e n k o r  t a l á l k o z t á l  v e lü k .

Elképzeltük őket, a ruhájuk színét, 
hogy lekísérte-e őket az anyukájuk,

v a g y  e g y e d ü l .
S z ó l t - e  n e k ik  v a l a k i  s ö t é t e d é s k o r ,  h o g y

t ú l  k é s ő  v a n ,
és a homokozóban eldobált csikkekből, 
hogy zavarták-e őket a nagyobbak.

Aznap, mikor a kisfiú az elsőről eltűnt, 
esett.

Azóta sem vettek újat a hinta helyett, 
amit akkor vertél szét apró darabokra. 
A két árva láncot löki a szél.

A z  e l s ő  e m e l e t i  l a k á s .
O n n a n  a  k u t y á k  v o n í t á s a  m é g  id e ,  
a  n e g y e d i k r e  i s  f e l h a l l a t s z i k  r e g g e le n k é n t ,  
m i k o r  a  s z ü l ő k  h a z a é r n e k .
Néha tócsa folyik az ajtajuk alól

a lépcsőfordulóba,
azt mondod húslé, mert az előszobában

k a p n a k
e n n i  a z  á l l a t a i k .

Azóta a hátsó ajtón jössz be,
az előre néző ablakokon nem engednünk be

fényt,
n e m  c s i n á l j u k  v é d e k e z é s  n é l k ü l  
é s  f a l  f e l é  f o r d í t o t t a d  a  k i s h ú g a i m r ó l

k é s z ü l t  f é n y k é p e k e t .  
A z  e g é s z  h á z t ö m b b e n  c s ö n d  v a n .
A parkokból háziállatnak összevadászott 
tücskök is hallgatnak a befőttesüvegekben.

H á t h a  m e g h a l l u n k  v a l a m i t .
E g y  k i á l t á s t  a  s z o m s z é d o s  v á r o s r é s z b ő l ,  
e g y  a  W C - le f o ly ó  c s ö v e i b e n  f e l s z ű r ő d ő

félmondatot
fogmosás közben,
egy beszélgetést az alsóbb szintekről, 
ugatást, villany, láncfűrész zúgását, 
ismeretlen kulcsok, egy fényképezőgép hangját.

N e m  m o z d u l u n k ,
d e  a z  e l s ő  l e h e t s é g e s  j e l r e
a kutyákat szabadon engedjük.

ANDRE FERENC
A szö v eg b o m lá s  
v ir á g a i*
Útra hív minket ez a költészet, egy nem 

túl kellemes, mégis meghitt útra, ahol 
megfigyelhetjük a pusztulás különböző 
megnyilvánulási formáit a terhesek, elra
boltak vagy a műtét előtt állók nyugalmá
val. Különböző tereket tekinthetünk meg, 
ágyaktól a sivatagig, folyók, buszok lengő 
mozgásait, és a test múlásának higgadtsá
gát, az emlékezet torzulásának természe
tességét. Vajon ez a nyugalom képes fenn
tartani a hús bomlásának feszültségét is?

Bori költészete meglehetősen szomati
kus, minden testet sejtekig, molekulákig 
bont szét, behatárolható terekbe helyezi 
őket, ahol a test maga is behatárolható. Egy 
éjszakai égbolt talán még rátetoválható a 
bőrfelszínre, de ez a felület nem végtelen.

Ha rajtam állna, én nem lennék a versei
nek alanya, mert nem bánik túl kedvesen a 
szövegek szereplőivel, csigolyák törnek, bő
rök hámlanak, hajak tövig, ótvar, tetű, rot
hadás. És mégis, ezekben a szétmálló ké
pekben ott duruzsol valami belső, feszült, 
de mégis magabiztos nyugalom. Talán az 
örök idegenség belakhatóságának esélye. 
De elég ez az esély, vajon belakhatóak ezek 
a versek az idegenségükben?

Konzerválja a szerveket mint emlékeket, 
szépen kiveszi őket a testből, majd állatokat 
és növényeket ültet a helyükre: a vese helyé

re a verebek kerülnek, a máj egyértelműen 
kutyák fekhelye, a gyomorban macskák do
rombolnak, a tüdőt pedig különféle virágok
kal: estikékkel, nárciszokkal, nefelejcsek
kel és sok egyébbel béleli ki. így szoktatja 
a testet az érzékszervek létezésének tuda
tosítására: vizuális (a sok tájleírás), auditív 
(és inauditív mint a frekvencián túli nyelv) 
és orfaktív (mert folyton különböző szagok 
terjengenek a szövegekben) szókapcsolatok
kal. Szervek, sejtek, öröklődés biológiája, vi
rágültetés, széles körben sorakozik fel a fló
ra és fauna. Persze, általában csak azért, 
hogy elpusztulhasson vagy kicserélődhes
sen. Azt mondja, hogy nem akar tetszeni 
senkinek. De vajon tényleg nem akar?

És ha már hiánypoétikáról beszéltünk a 
múltkor, hát van itt hiány! A mondatszerkesz
tésekben, az elbeszélő és a megszólított azo- 
nosíthatatlanságában, az élet hiánya, a halál 
hiánya mintha arra törekedne, hogy az „oda
bent hiányával teremtsen élvezetet.” De ez a 
hiány élvezhető? Teremt egyáltalán valamit?

Valahol ezek a tájak, testek mind egy jel
legzetesebb hiányba lépnek folyton át: az 
otthon hiányába. Csak az utazásban van 
az otthonosság. Egyfajta várakozó utazás, 
amely magát a várakozást, az utat tűzte ki 
céljául, a folytonos mozgásban keresi a meg
érkezést. Ahogy mennek az elhullás fele, az 
otthonos égövek csillagképei elfoszlanak, az 
idegen égövek pedig szétszabdalják a kom
fortérzet legkisebb jelenlétét is. Valahogy 
mégsem a riadtság és a bizonytalanság ve
zérli a szövegeket, van bennük valami isme
rős. Megképződik a kategorizálhatóság hiá
nya, nincsenek biztos körvonalak, a táj lesz

testté és a test lesz tájjá, úgy nőnek egybe, 
mintha az ember beleolvadna a horizont tá
voli pontjában az ég és a föld közötti vékony 
sávba, ahol megszűnnek a határok.

Ezek a versek nyomok, lenyomatok. De 
vajon csak sárba hagyott zivatar utáni láb
nyom, hóangyalkák maradványai, amik el
tűnnek a következő időjárási viszontagság
ban, vagy karcolatok a fák törzsében, be 
nem gyógyuló hegek, vájatok a sziklák ol
dalában, amiket az idő csak nagyon sok já
rással erodálhat?

És ezek a terek és testek közt lejátszódó 
interakció képes konstellációvá formálód
ni? Azaz a szövegekben a különböző asszoci
ációk között megrajzolhatjuk az értelem vo
nalait, ahogy az egymástól fényévekre levő 
csillagok között megkeressük a struktúrát?

Itt állat van benn. Állat van a táj testé
ben, a madarak csőreikben széthordják az 
asszociációkat, a kutyák kikaparják a föld
ből a jelentés csontjának a velőjét, a macs
kák belekarmolják a bőrbe az emlékezést, 
így készülnek fel az elhullásra. Széthulló 
viszonyok, ahol már hiába a kegyelmi szán
dék. Viszont nem mindegy, hogy ez a foly
tonos elhullás csupán a lezáródás és szét
bomlás alakzataiba nyúló lassú folyamat, 
valami végszerűség, vagy pedig egy újra
kezdés lehetősége, amint a sejtek leépülésé
vel fokozatosan humusszá lesz minden, így 
táplálva a földet és a következő életformá
kat, örök visszatérésben, hogy a pusztulás 
nyomaival körvonalazhassa az emlékezést?

* Elhangzott november 10-én, Gergely 
Bori Bretter-körének vitaindítójaként.
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F i k t í v  á l l a t k e r t
Ez a cím nem egy metafora. Úgy gon

dolom, hogy Selyem Zsuzsa új tanul
mánykötetének Fiktív állatok. A rezisz
tencia irodalmi formáiról,x címében sem 
metaforát kell keresnünk -  ha valamit 
mégis, az inkább metamorfózis lenne. 
De akkor kié és mivé? Mondjuk, a kötet
ben elemzett kortárs szerzó'k, filozófu
sok, rendezők nem válnak valahogyan a 
hatalom részeseivé, vagyis a hatalmi gé
pezetek, tőkék, elnyomások, rezsimek, 
diskurzusok, gesztusok, beidegződések, 
nyelvek kiszolgálóivá és újratermelőivé. 
Ennek hatalmas tétje van: megvan rá 
az esély, hogy ezen kortárs írók, filozófu
sok, rendezők szereplői, állatai, mondatai 
vagy kötőszavai, gondolatai; nem utolsó
sorban ezeknek olvasói, a filmek és dara
bok nézői meg ruhatárosai kikerüljenek 
leleplezésük által a hatalmi struktúrák
ból — már amennyire lehetséges. Erről a 
valahogyanról és amennyire lehetségesről 
beszél Selyem Zsuzsa az irodalom kap
csán.

FIKTÍV RLLRTOK

SEL9 EÍT1 ZSUZSA
a mmzuki« lattaiii rsiiMiiái

A kötet legelső tanulmányában Ilmar 
Raag 2007-es Kiáss című észt film
jén keresztül vizsgálja provokatívan 
és precízen, hogyan válik az irodalom
óra a tömeggyilkosság felé vezető folya
matok háttérzajává. A filmben a tanár
nő Jaroslav Hasek derék katonájáról, 
Ővejkről tart órát. Hasek az, aki az 
Állatok világa szerkesztőjeként fiktív ál
latokról jelentetett meg cikkeket, s ter
mészetesen: ezért kirúgták. De nem
csak az innen kiemelt köteteim miatt 
lett ez a nyitótanulmány, ugyanitt be
szél Selyem Deleuze és Guattari nyo
mán a rákódolásokról, ami központosít, 
egységesít, kisajátít, tárgyiasít, „levág
ja egy jelenség kontextusait és elzár
ja az újabb kapcsolódási lehetőségek

ről” (16) -  vagyis a KZassban két olyan 
szerző, Hasek és Victor Hugo redukáló
dik a bürokratikus mikrovilág eszközé
vé, akik ellenálltak a hatalmi gépezetek
nek, de tananyaggá, háttérzajjá válnak, 
mert a tanárnők nem veszik észre, hogy 
mi történik az osztályban (15-16). A rá- 
kódolásokat kibillentés által lehet meg
szüntetni, a rizóma segítségével (ugyan
csak Deleuze és Guattari kifejezése), ami 
egy nem lineáris, nem ok-okozati, nem 
hierarchikus struktúra, mert „a rizóma 
az a forma, amelyre nem lehet rákódol
ni [...], ami mindig több vagy kevesebb, 
mint amit az adott rendszer elvár tőle” 
(22). Úgy gondolom, hogy a rákódolások 
kikapcsolása nemcsak ebben az elemzés
ben megy végbe, habár expliciten itt van 
kifejtve a gondolatmenet. Szinte az ösz- 
szes tanulmányban hasonló módon jár 
el a szerző: vizsgálataival, olvasataival, 
kérdéseivel mindig billent.

Egyrészt ezért is lehet az az érzé
se az olvasónak, hogy Selyem Zsuzsa 
provokatív — nem szeretném magyará
zat nélkül hagyni a fenti jelzőket, főleg 
azért sem, mert a provokatív, ha önma
gért olyan, amilyen, akkor degusztá
ló. De itt nem erről van szó. Provokatív 
éppen azért, mert a tanulmányok radi
kálisan nem vágják le egy-egy jelenség 
kontextusait.2 A második tanulmány, 
A kortárs irodalom opciói a posztkom 
kapitalizmusban a művészetet kőkemé
nyen beágyazza kelet-európai társadal
mi viszonyaikba, fogyasztói szokása
inkba, a pártállami diktatúrából ránk 
ragadt reflexeink közé. Vagyis az a kér
dés, hogy mi a szöszt kezdhetünk ma az 
irodalommal? Itt azt látom kibillenni, 
hogy az irodalom nem önmaga tudomá
nyosságának kontextusában értelmező
dik, mert hát miért is kezeljük nyugodt 
és közben szépelgő evidenciával, hogy 
az irodalomról például tanulmányköte
tet jelentetünk meg? Mintha a tudomá
nyosság, pontos terminusaink, bejára
tott vagy még új elméleteink, iskoláink 
és értelmezési kereteink kérnék és kö
vetelnék, hogy akadémikus pontosság
gal beszéljünk róla, mindezt azért, hogy 
megérthessük, jól értsük az irodalmat 
— ez így hatalmi diszkurzus. Úgy gon
dolom, Selyem Zsuzsa átírja a képle
tet, szerinte „nincs az a feltétel, amely
nek eleget téve te több eséllyel indulnál, 
mint a szomszédod egy műalkotás be
fogadásakor. Senki nem érti tökélete
sen, ergo mindenki értheti részlegesen” 
(30). Vagyis ebben a tanulmánykötet
ben a tudományosság nem mint cél, ha
nem mint eszköz van jelen a pontosabb 
és részleges megértés felé.

Ezzel elértünk a másik jelzőhöz, a 
precizitáshoz, ami egyszerre stílusje
gye is a szerzőnek. Mert a precíz gondo
latmenetek csupán azokra a kérdések
re válaszolnak, amiket Selyem -  rögtön 
a tanulmányok elején, az átláthatósá
got szem előtt tartva — föltesz. Itt a csu
pán általában könyvtárakat megmozga
tó és mélyreható kérdésekre vonatkozik, 
miközben nem olvassa szét és el helyet
tünk az adott művet, így azt éri el, hogy 
kedvünk támad a primer szöveg elolva
sásához. A fordított helyzet bizonyára is

*íá  lathatatlan
j collegiorríjege criticalrovata;*»rtis

merős mások számára is: a tanulmány 
elolvasása után semmi mást nem tu
dunk, mint böfögni, mert a globalizáló, 
mindenre kiterjedő értelmezés átnyálaz- 
ta helyettünk, amit kellett.

Most megpróbálom kibillenteni a kri
tikám címét. Mert hát Selyem Zsuzsa 
is adhatta volna ezt a címet kötetének, 
ha az állatkert mint intézmény és bör
tön nem lenne maga is ketreceivel és 
jól táplált, de kiszolgáltatott élőlénye
ivel zárt rendszer, ami mosolyogva kí
nálja a tárgyiasított egzotikumokat 
belépőnk áráért cserébe. De ez egy de
mokratikus állatkert (a teljesség igénye 
nélkül: Závada Péter, Virginia Woolf, 
Tandori Dezső Krasznahorkai László, 
Max Neumann, Tarr Béla, Zudor János, 
Bodor Ádám, Kertész Imre; Selyem 
Zsuzsa, Immanuel Kant, Friedrich 
Nietzsche, Alain Badiou, Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, Jacques Ranciére). 
Ugyan képzavarhoz jutunk, ám annyi
ban hasznos, hogy megmutatja, itt a la
kók egymással kapcsolathálót kialakít
va szabadon járnak és kelnek, és olyan 
csoportok alakulnak, melyeknek témá
ja a demokratizáció, kortárs színház (és 
a magyar nyelvterületen féligmeddig 
vagy le nem fordított terminusokkal je
lölt kutatási területek), feminista iro
dalomelmélet és gender studies, critical 
pedagogy, ecocriticism.

Ha egy mondatban kellene válaszol
nom, hogy mit tanultam a fiktív állatok
tól, azt mondanám: a rezisztencia nem 
passzív állapot, nem is egy eljárás kö
vetkezménye, hanem a folyamat fenn
tartása.

KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Jegyzetek:
1 A kötetet teljes tartalmát hoz

záférhetővé tette a szerző online: 
https://www.academia.edu/8560722/ 
Fikt%C3%ADv_%C3%Alllatok._A_ 
rezisztencia_irodalmi_ 
form%C3%Alir%C3%B31 [utolsó hozzáfé
rés: 2014. 11. 13.]

2 Krasznahorkai és Nuemann 
ÁllatVanBentjéneh XI. stációjáról ír a 
szerző, amikor a kortárs konszenzus ál
tal értéknek tartott dolgokról beszél 
Krasznahorkai állata: ékszerek, élelem, 
pénz stb. Az egyik mondat az akármi szó
val végződik, jön a lábjegyzet: „Lindsay 
Lohan színésznő és modell, aki a holly
woodi szcénán ugyanúgy él labirintus
ban, mint a többi sztár, és jónéhány 
rehabot megjárt, Oprah Winfrey őszinté
re konstruált tévéshowjának egyikében 
azt vallotta be, hogy ő káoszfüggő. Van 
valami mélyebb igazság ebben a kokain
ra használt eufemizmusban” (162).

Selyem Zsuzsa; Fiktív állatok. 
A rezisztencia irodalmi formáiról. 
Egyetem i Műhely Kiadó -  Bolyai 
Társaság, Kolozsvár, 2014.
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SZŐCS ISTVÁN

M orgondiózus jeg y ze tek  V.
H a  n é p k ö n y v , m ié r t  n e m  az?

Hogyhogy nem közkézen forgó nép
könyv a Háry János még ma sem? Nem 
Garay János Obsitos című művére (1843) 
gondolok, hanem a Kodály-Harsányi- 
Jakubini-féle daljáték szövegkönyvére 
(1929). Az operák szövegkönyvei általá
ban nem olvasmányosak, olykor semmit
mondó szólamok sorozata vagy éppen mu
latságos naivságok gyűjteménye csak az 
átlagos olvasó szemében. A Háry János 
azonban önálló mű gyanánt is megáll
ná a helyét. Több előadáson is megfigyel
tem, hogy még a népiesség eszmevilágá
tól és ízlésétől távol álló nézők is milyen 
élénken reagáltak a szöveg csattanóira, 
és méltányló röhincseléssel fogadták őket. 
Ami végeredményben nem csoda, hiszen 
Harsányi Zsolt nagyon népszerű életraj
zi regények szerzője, a széles olvasóközön
ség számára ma is kellemes hangú írónak 
számít, fülbemászó az ágaskodás nélküli, 
egyszerű stílusa; Jakubini Béla a 20. szá
zad elejének szorgalmas karikaturistája. 
Ám nemcsak ennyi az előzmény, hanem 
több évezred színjátszási hagyománya 
is, például Plautus Miles gloriosus (azaz: 
Dicsekvő' katona) című műve is már görög 
előzményekre hivatkozhat, és azóta jófor
mán le se került a színpadról, és a népi 
alakoskodásnak is ilyen vagy olyan lecsa
pódásában örök életű szereplője maradt.

Ehhez azonban még hozzászámítandó 
lenne, hogy az egyetemes rokonság mellett 
Münchausen báró, sőt Gulliver vérvonalán 
kívül is, Háry János jellegzetesen magya
ros, „az életből vehető” embertípus, nem
csak színpadi humunculus! Nemcsak bár
ki által, bármikor föllelhető örök maszk, 
amilyen létezik még legalább egy tucat.

Az obsit a német Abscheid magyarosí
tott alakja, melynek jelentése búcsú, it
ten katonai vonatkozásban „leszerelés”, 
„nyugdíjazás” az értelme. Egy mai író 
ilyen címet adnak neki: Nyugdíjas baka 
mint ábrándhuszár... Amikor Garay Az ob
sitost írja, a huszárság mint fegyvernem 
és életforma történetének a végső szaka
szába lép -  a már egyszer rehabilitált tör
ténetének is. Az előkelő lovaskatona, a ne
mes lovag — és maga a lovagiasság —, a 
török háborúk idején s a kuruckorban ere
deti színezetét és fényét elvesztette: a hu
szár és a „terrorista különítményes” kö
zött kezdett elmosódni a határ, íme egy 
akkor felirat egy akkori kard pengéjéről: 
Ez a kard kié volt? Kié most? Kié lesz? Ebé 
volt. Enyém most. Ebé lesz.

Ám következett Mária Terézia kor
szaka, a „szép királynő” délceg vitézei. 
Hadik, Szentteleki, Simonyi... A kemény, 
de lovagias hős: rajta üt az ellenség fővá
rosán, de az ellenség királynőjének meg
üzeni: Megállók kétórányi időre a város 
kapujában, tessék menekülni. És hadi
sarcban s saját királynőjének kiköt tizen
két pár selyemkesztyűt. Még a napóleoni 
háborúkban is ez a kép élt a huszárokról,

nem csoda, hogy minden kiszolgált baka 
huszármúltjáról emlékezett, és a mese, 
a valóság, a szatíra és nosztalgia egybe
fonódott, akárcsak a János vitézben. Ám 
amíg a János vitézt mindenki olvasta, 
Az obsitost csak a műveltebbek. Érdekes, 
hogy az irodalmi közvélemény úgyszól
ván kikényszerítette a dramatizálást. 
Előbb a Nemzeti Színház készült a bemu
tatására, aztán átvitték az Operaházba, 
(így azonban már kevesebbek számá
ra lett hozzáférhető, mint a János vitéz.) 
Ám, ismétlem, hogy annál nehezebben 
érthető, miért nem lett belőle illusztrált 
népkönyv, hiszen Jakubini, mint befutott 
karikaturista és a Gyöngyösbokréta nevű 
„ősnépi-együttes látványtervezője” köny- 
nyűszerrel elérhette volna.

És az is csoda, hogy ma nem lesz belő
le afféle népnemzeti „Comics”. Annak ide
jén, noha annyi mindent átcsúsztattunk 
az Ifjúsági Könyvkiadónál a bukares
ti cenzúrán, ezzel nem lehetett megten
ni, mert a „császári őfelsége és a szegény 
magyar nép” viszonyát nem lehetett vol
na kihagyni.

Ehhez kapcsolódva: egy volt taná
rom mesélte, hogy az 1930-as években 
Montpellier-ben vagy Lausanne-ban a 
Háry János szvitet egy zenekari hang
versenyen a közönség kifütyülte, mert a 
Napóleon csatája zenéjének tételében fel
ismerte a kivédhetetlen gúnyt, amely 
minden katonásdi ellen irányul.

Egyébként éppen a háború alatt fil- 
mesítették meg először, s mint hallottuk, 
bizonyos körökben némi „feszültséget” 
is keltett, hogy a darabban szereplő né
met tábornokok mindegyre a Rückwerst 
konzentrieren (Visszafelé összpontosí
tani) stratégiáját hangoztatták, miköz
ben a keleti fronton éppen ezt gyakorol
ták. A háború utáni filmváltozatokban 
és színpadi előadásokban sok mindent 
kellett finoman retusálni — például ha
társzéli jelenetet, ahol a jelzőtábla egyik 
irányban Muszkaországot, a másik
ban Magyarországot mutatott - , így ja
vult ki Télország és Délország, és ez még 
be is illett a játék konvencióiba, mert a 
Sorompótól keletre jégcsapos tél, a másik 
oldalon verőfényes tavasz volt, ahová át
húzta Háry az orosz határbódét, a feltar
tóztatott előkelő utasokkal. De a kozák 
határőr karikatúrája érintetlenül meg
maradhatott!

Kolozsváron a háború óta háromszor 
mutatták be. Az első az itteni Állami 
Magyar Operának tulajdonképpeni be
mutatkozó előadásai közé tartozott. 
Nagy siker, de a címszerepet játszó sze
mély énekesnek, színésznek is jelentékte
len volt, csupa hümmögés, torokreszelés, 
„hinnye az árgyélusát” göregáborkodás — 
de annál jobbak voltak a többi szereplők. 
Jó egy évtizeddel később újabb bemutató, 
már némileg rövidítve, ideológiailag már

felülszerkesztve, de még elment az is. 
A harmadik bemutató, nem is olyan ré
gen, azonban maga volt a téboly. Szó sze
rint: a rendező ugyanis egyáltalán nem 
értette a művet, Háry Jánost elmebeteg 
hazudozónak fogta fel, s amint egyik kri
tikusa egy nyilatkozatból visszaidézte rá: 
a bajuszpörgetős (!) nacionalizmust akar
ta leleplezni benne. És végül is, Peter 
Weiss modorában akarta megrendezni. 
(Marat halála marquis de Sade rende
zésében, amit a charentoni elmekórház 
ápoltjai adnak elő.) Szóval, Háry János 
történeteit az elmebaj szüleményeinek 
tartotta, s e téren a leghitelesebb látomá
sa az volt, hogy Bécsben a titkos császá
ri ügynököknek két fejük volt, hogy nehe
zebben lehessen gyanakodni rájuk!

Valójában egy úgynevezett művészem
ber nem jött rá, hogy mesejátékot rendez, 
és hogy a színjáték is játék. Gyakran el
csodálkozhatunk azon, hogy színházi em
berek, dramaturgok, rendezők, amikor a 
prózaiság, a banalitás elleni harc jegyé
ben érdekes játékteret kellene kiépítse
nek, felesleges tárgyakkal vagy szoba
festők által feldúlt üres lakásbelsőkkel 
akarnak hatni a nézőre, de amikor egy 
mesejátékhoz nyúlnak, legyen az akár 
opera is, csak tanácstalanul topognak 
előre-hátra, legfeljebb annyit merészel
nek, hogy férfiakat pilléknek öltöztetnek, 
a nőket meg motorkerékpárosoknak.

Érdekes, hogy újabban mindenki sze
retne operaelőadást rendezni, de senki
nek sem jut eszébe a Háry János. Régen, 
úgy kétszáz éve, rengeteg operát vagy ze
nés mesejátékot a vidékies kisvárosok
ban egy, akkor roppant elterjedt módon 
adták elő: a zenekari számokat (nyitány, 
közjáték, gyászinduló, táncbetét s hason
lók) valaki zongorakivonatból játszotta, a 
kulcsszámokat (nagyáriát, kettőst, akár- 
hányast pedig) három-négy, akár egy-két 
hangszeres kísérte.

Manapság ennek a tökéletesített válto
zatai lehetségesek: a zenekari számokat 
bejátszani hangfelvételről; az áriák, da
lok, énekelt dialógusok és hasonlók „na
túrban”, egy-két hangszeres kíséretével. 
Sokan, a műveltebbek közül, nagyon el
lenzik az effajta vegyes, felemás megol
dásokat, pedig a szegény néző így hozzá
juthatna olyan élményekhez is, amikhez 
különben egész élete során soha.

A Háry János erre különösen alkal
mas volna. Szövege fordulatos, szelle
mes, az átváltás beszédről énekre külön
ben így is van elképzelve e mesejátékban. 
És a közönséget is könnyű táncba vin
ni! Hagyománnyá lehetne növelni, hogy 
minden évadban a nyitóelőadás, és akár 
a záró is egy ilyen félig stúdiójellegű 
Háry János legyen.

Hiszen minden színész a lelke mélyén 
többé-kevésbé Háry János. És ha nem is 
várja el, hogy higgyünk neki, azt viszont 
joggal elvárhatja, hogy úgy tegyünk, 
mintha hinnénk! Legfeljebb néha prüsz
kölhetünk egyet, mint Háry ivócimborá
ja, a diák.

Háry sikerének titka? Nemcsak 
Harsányi Zsolt volt újságíró típusú szép-

» > »  f o l y t a t á s  a  16 . o ld a lo n
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» » >  folytatás a 15. oldalról

író, aki nagyokról tudósít életrajzi regé
nyeiben, hanem Garay János is újságíró 
volt! Még a világ legrosszabb magyar iro
dalomtörténetében is ezt olvashatni róla: 

Garay János (1812-1853) [...] az elsó' hi
vatalos újságírók egyike [...], Kossuth hír
lapjának segédszerkesztője. [...] Az újság
író -  ma már ugye mediaman -  lényege: a 
forgolódás a nagyok körül! A Háry János- 
féle figura lényege, hogy kisember lété
re kitűnik a nagyok között is. Ő a hivatá
sos kisember, ismétlem, kivágja a rezet az 
ámuldozó nagyok szeme láttára! És mint 
ilyent, a BENFENTESSÉG ígéretes lég
köre veszi körül, nemcsak a kicsik, hanem 
a nagyok szemében is. („Jó lesz vigyázni 
a fickóra; ki tudja, kikkel szűri össze a le
vet!”) Nem az a lényeg, hogy katonaként 
legyőzi a nagy Napóleont, hanem, hogy a 
hátára könyököl és kioktatja. A császár
nénak a fenekére csap, a kis királyfiakat 
megénekelteti, és krajcárokat osztogat ne
kik, a királykisasszonyt pedig szépen le
építi, lebeszéli magáról.* Azonban a Háry 
Jánosok is mindig félnek valakitől, az ők 
alacsony világukból! Háry János nagyon 
tart Örzsétől, az Istenért le nem intené!

Mark Twain Tamás úr/Ija léghajón száll 
át barátaival a másik kontinensre, ez ak
koriban világra szólóan merész és nagy 
tett, de a dicsőség tetőfokán jön a parancs: 
Poly néni azt üzeni, hogy azonnal haza kell 
menni! Minden Háry Jánosnak megvan a 
maga Örzséje, Poly nénije, akinek a duzzo- 
gásától az Isten őrizzen! (Most lett szegény 
igazán belőlem!) Rettegett médiatigrisek, 
akiknek látogatásakor kül- és belügymi
niszterek leizzadnak, ugyanúgy izgulnak, 
ha a vénülő, csúf szerkesztőségi titkárnő az 
asztalához inti őket: Mi lesz már az elszá
molással? Mások a házinénijükkel vannak 
így, vagy meglepő módon egy fiatal takarí
tónővel. Annál hitelesebb kisemberek azok, 
akik ennek ellenére meg tudják táncoltat
ni a nagyokat. És általában ott van mindig 
mellettük a diák, szinte afféle impresszá
rió, aki prüsszentéseivel meg tudja terem
teni a való világhoz a biztonságos átjárást.

A Háry Jánosok közé nemcsak az úgy
nevezett egykönyves dilettánsok járják ki

felvételüket, de többen a nagyok közül is. 
Bulgakov is ilyen figura tulajdonképpen 
a Sztálin-anekdotáival.

Minden idők legtöbb kalandot meg
élt Háry Jánosa, vagyis Gulliver diákjá
ról, Jonathan Swiftről tudunk egy nagyon 
érdekes, különös tudományos anticipáci- 
ót, egy csillagászati felfedezést. Amikor a 
tudomány még semmit sem szól erről, ő 
a Gulliverben emlegeti a Mars bolygó két 
kis holdját. Az ő fantáziája különben va
lóban elképesztő: az emberiség összes há- 
ryjánosait lepipálja Gulliver... szinte azt 
mondhatnánk, hogy filozófiailag, társa- 
dalom-lélektanilag a mai napig nincsenek 
eléggé „kiaknázva”, pedig látszatra szo
kásos fantáziajáték: mi lenne, ha valakik 
oly kicsik lennének, vagy ha óriások len
nének, vagy ha az állatok uralkodnának, 
vagy ha örökké élnének, vagy repülő szi
getek léteznének? O azonban nemcsak na
gyon valószerűen képzeli el mindezt, ha
nem megtölti saját kalandjaival is, igazi 
Háry Jánosként. Nos, egy helyen, amikor 
említi ezeket a holdakat, többen azt ál
lítják erről; a képzelet nem képes ennyi
re konkrétan dolgozni: itt pontos értesülé
sekről van szó! És akkor arra gondolnak a 
kritikusai, nyilván bejáratos lehetett a ná
la úgy húsz évvel idősebb matematikus
hoz, Newtonhoz, és ott szedett fel valamit: 
mivel a nagy tudósok általában sokkal 
többet tudnak, mint amennyit megírnak! 
Lehet, viszont az a kép, amit a Laputai ki
rályról rajzol, aki eltűri azt, hogy felesége 
nyíltan csalja egy öreg, részeges hordárral, 
ez nyilván a szerző hozzáadása; a Háry 
Jánosokat körülvevő pletyka „hangulat
köd” kelléke; mivel, mint tudjuk, Newton 
nem az a lágyszívű puhány értelmiségi 
volt, sok csalót juttatott akasztófára.

Ez a túltengő férfiasság felületi látsza
ta mögött megbúvó anyámasszony kato
nája hozzátartozik a háryjánoskodáshoz, 
akár a „gulliverizmus” esetében is.

Ahány Háry János-típust ismertem új
ságíró kollégáim között, mindegyiknek, 
így vagy úgy, problematikus volt a „sze
relmi élete”: hűséges férjek vagy udvar
lók voltak, akik azonban olykor, gyáván, 
többnyire nevetséges kalandokba, félrelé
pésekbe bocsátkoztak; — és gyakran szen
vedtek angélizmusban: a nő túlzott tisz
teletében; és megközelíthetetlen nőkbe 
tudtak csak szerelmesek lenni!

Éppen ez a Háry János-típus „korunk 
egyik hőse”, de nem a kellemetlenebbik! 
Pedig ő is hazudozó, de a hazugságai nem 
agresszívek, nem irányulnak senki ellen; 
részben a „kisember”, a szegény ember, az
az a „szegény kis ember” ábrándjai, és önvi
gasztalásai, akik szeretnének többek lenni, 
mint amik, azonban minket szeretnének 
azzal megvigasztal n i: hogy lehet szebben is 
élni! Ami az etikai vonatkozásokat illeti, a 
kérdés most is az, mint még annyiszor: van 
jó hazugság is? Lehet úgy hazudni, hogy az 
ne csak hasznos, de szép is legyen?

Ami a személyesen ismert háryjánosai- 
mat illeti, abban különböznek az irodalmi 
mintaképüktől, hogy mind rosszmájúak, 
kajánok, de abban hasonlítanak hozzá, 
hogy nem rosszindulatúak; de azzá vál
nak, ha valamilyen személyes gyengéjü
ket bírálják. Legérzékenyebbek olyasmik, 
mint a nők: ha arra célzol, hogy mosdat-

lanok, ápolatlanok, mint ahogy a valóság
ban valóban azok! Ilyenkor sokáig bosszú
terveken törik a fejüket. Egy tizenöt évvel 
idősebb, de sokkal többnek látszó kollé
gám, székelyföldi, fél szájjal hadarva, 
olykor a lófő származását is szóba hozta, 
földjei azonban fakanalas cigány felme
nőiről tudtak, tehetetlen borivó, de soha
sem részeg, például effajta történetekkel 
szórakoztatta az asztaltársaságot, pat
togva: „Kinn vagyunk a fronton. Az első 
vonalban. Keményen lőnek ránk, de már 
unjuk. Elkezdünk kártyázni. Egyszer 
csak észreveszem, a tőlem jobbra ülő csal. 
Szájon akarom vágni. Nincs meg a feje!” 
Volt színigazgató s moziigazgató is. Aztán 
egy havilapnál lapterjesztő. Felvétele 
után egy hónappal az első munkaülésen 
beszámolt: Az előfizetők számát százszá
zalékosan megnöveltem... Másnap kirúg
ták, ugyanis igazat mondott: az előfizetők 
számát kettőről négyre növelte.

Színigazgató korában meghívott söröz
ni, Bajor Andorral együtt. „Tudják, mi a 
különbség maguk között?” — kérdezte pat
togva. — Bajor akkor írt színikritikát, mi
kor másodszor volt színházban. Szőcs 
meg akkor, amikor először! Ettől kezdve 
mindhárman nagyon jóban voltunk. Élete 
utolsó éveiben búskomor lett, szórakoz
ni nem járt. Gyalázatos módon fel nem is
mert vakbélgyulladásban halt meg.

Végül visszatérve magára a Háry- 
darabra: azzal kezdtük, hogy összehason
lítottuk a János vitézzel. Ám, kérdezhetné 
valaki, milyen alapon? A János Vitézben 
mesefordulatok vannak, irracionális ele
mek; visszatérés a halálból stb. A Háryban 
csak valószínűtlenségek? Ám hogyan is ál
lunk ezzel a kérdéssel? Az nem elég irra
cionális, hogy az évszakhatár, az időjárás- 
határ egybeessék az országhatárral?

Az őrház átrándítása egyik országból s 
egyik évhajlati övből a másikba? A király
lány a világvégén le akar ugrani a Nixbe! 
És így tovább: a valószerűtlenségek már 
a mesét is túlhaladják! Volt azonban ere
detileg más is, amit a rendezők min
dig elsikkasztanak. Van Kodálynak a 
Háry-zenéjében egy ilyen című darabja: 
S á r k á n y t á n c .  Egyik előadásában sem lát
tuk: már ez is elég misztikus...

S ha majd a kolozsvári Állami Magyar 
Opera, vagy akár az Ecsetgyár, vagy 
Parászkáék Csíkszeredában elhatározzák 
a Háry műsorra tűzését, előtte régi fény
képek rajzba áttett sokaságával díszítve 
Harsányi szövegkönyvét; Ó és Új Ötödfél 
népkönyv címen megjelentetik, s benne 
még kottaidézettel a Sárkány-darabból, 
írják oda: „a tömegek kérésének engedve”', 
akkor is, ha az egész csak a kritikus kép
zeletének Hárytól ihletett tündérjáték...

Jegyzet
Háry és Örzse szerelm i viszonya külön

bözik a m esék és színjátékok m egszokott szi
tuációitól. Jánosnak nem kell felfedeznie és 
m egszereznie Orzsét; sem  harcolnia mások
kal érte; Ő eleve megvan; a János m esebeli 
nagy feladata: a m egtartás! A hűség legyőzi a 
királylány képviselte hűtlenséget; az előkelő 
élet lidércfényeinek hátat fordítani; a legna
gyobb hőstett: m egm aradni „célszerű szegény  
em bernek” és vá lla ln i a hozzá hasonlókat... 
A régi cimborákat és persze a Diákot! A  l e g 
n a g y o b b  f a n t a s z t i k u m :  a z  ö rö k  h ű s é g !
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Szex helyett
A különös eset izgalmát nehezen he

verte ki, folyton előtte lebegett a homály
ban felvillanó pisztolyos alak képe. Azt, 
hogy hidegvérrel, gondolkodás nélkül le
lőtte, természetesnek vette, szükségsze
rű cselekedetnek. Önvédelem volt. De mi
ért bukkant fel eló'ttem? Mit akart tólem? 
Ez a dolog nyugtalanította. Hogy kínosan 
csapongó gondolatait összeszedje, és va
lamelyest megnyugodjon, hosszasan be
lekortyolt kávéjába, élvezte a feketeleves 
édes-keserű ízét.

— Jöjjön már! -  hallott meg ekkor a há
ta mögött egy hívogató női hangot.

Ja, a 4. lakrész egyik lakója, Füleiné, 
ismerte meg Vajda Gergely az asszonyt, 
ahogy feléje fordult. Negyvenöt—negyven- 
nyolc éves, festett hajú, eró'lködően fiata
los nő, pongyolában. Ha néha összefutott 
vele a lépcsőházban, mindig zavarba jött, 
nem tudta, tegezze vagy magázza. Jobb 
szerettem volna a férjével találkozni, ag
gályoskodott Vajda magában, de ha már 
így hozta a sors... Megvonta a vállát, s be
lépett a lakásba.

-  Maguk, férfiak mindig a legfontosabb 
helyekről késnek el! -  mondta a nő búgó 
hangon, szemrehányó szándék nélkül.

-  Késtem?
— Na, jöjjön be már! Ide, a szobába.
— A férje?
-  Dolgozik. Átkérette magát az éjsza

kai váltásba, mert nem szeret itthon len
ni éjszaka.

Leheveredett egy fotelbe, és intett 
Vajdának, hogy ő is foglaljon helyet. 
Pongyolája alól kivillant fehér, szőrtele- 
nített lába. Húsa fiatalnak tűnt, frissnek, 
bőre nem volt löttyedt. Vajda elkapta a te
kintetét, Füleiné észrevette az odanézést 
is és az elkapást is, és nem volt ellenére a 
dolog.

Vajda Gergely kezdte kínosan érezni 
magát. Egyedül egy nővel hajnali négy
kor!? Nem kompromittáló ez? S ha igen, 
kire nézve? Igaz, Füleiéknek van egy ti
zenéves lányuk, aki minden bizonnyal itt
hon van, de mélyen alszik a szobájában.

E pillanatban megjelent az ajtóban egy 
macska, egyet nyávintott, majd egy ug
rással az asszony ölében termett.

-  Gyere, te édes! — gügyögött hozzá 
Füleiné. -  Nézd, milyen kedves vendé
günk jött!

Azzal fölállott, s ölében a macskával át
jött a Vajda foteljához, előrehajolt, hogy 
Vajda tudja megsimogatni a cicát — vagy 
inkább azért, hogy lehessen bepillantani 
a pongyola alá? Ott erős, lágy mellek rin
gatóztak.

Vajda ki nem állhatta a macskákat, 
de azért erőt vett magán, s kinyögött egy 
gyenge „szia, cicám!”-ot, s végig is simí
tott a hátán.

Füleiné visszaült a helyére, vakargatni 
kezdte az állat füle tövét, az kéjesen tű r
te, s dorombolt hozzá.

-  Hát nem édes? — kérdezte Füleiné. -  
Imádja, ha simogatják.

— Aha...
— És szeret az ölemben aludni... 

Elvackolódik a jó melegben...

-  Milyen kedves... -  bájolgott Vajda.
-  Úgy össze lehet simulni vele, mint... 

— itt Füleiné félbehagyta mondandóját, 
mintha meggondolta volna magát.

— Szóval, a férjem éjszakás... — folytat
ta aztán egész máshol. — S én itt egyedül 
a hitvesi ágyban. Minden éjszaka. Még jó, 
hogy ez a macska... -  Kedvesen, kissé ta
lán kihívóan mosolygott Vajdára:

— Mert a férjem nem szereti az éjszaká
kat. Ismer maga még ilyen férfit? Maga 
szereti, ugye?

Mielőtt Vajda bármit is kinyöghetett 
volna, sejtelmesen folytatta:

-  Én nagyon szeretem..., a nem egyedül 
töltötteket...

Vajda Gergely izzadni kezdett:
— I-igen? — dadogta.
-  Maga nagyon kellemes fiatalember. 

Hány éves is?
-  Harminchét -  nyögte ki Vajda 

Gergely, arra gondolva, hogy valami nincs 
rendjén, mert úgy jött ide, hogy ő fog kér
dezni, erre őt vallatják.

— Harminchét... Príma! Mondja, szereti 
maga a feleségét?

-  Persze, hogy szeretem! -  emelte föl a 
hangját méltatlankodva Vajda.

-  És úgy is szereti? -  nézett rá a nő, aj
kát megnyalva.

— Igen. Úgy is. De miért érdekli magát 
mindez?

Füleiné ekkor váratlanul lelökte a 
macskát az öléből, felállt, odalépett hoz
zá, s forró, száraz ajkát rányomta az övé
re.

— Csókoljon, csókoljon! — súgta közben 
követelőzve.

Vajda Gergelyt megdöbbentette a nő 
váratlan közeledése, de az talán még in
kább, hogy ez a közeledés jól esik neki. Jól 
esik az asszony ölelése, kezeinek kíváncsi, 
kutakodó mozdulata. Öntudatlanul visz- 
szacsókolt, kezeivel pedig belemarkolt az 
enyhén ringó fenékbe.

Ilyent még sosem csináltam, jutott 
eszébe ugyanakkor, más nőt nem öleltem, 
csak a feleségemet. Bűnös dolog, amit 
most teszek! Nem szabad!

Egy pillanatra lelankadt, keze megállt 
a simogatásban.

— Gyere már! Annyira kellesz! — búgta 
szenvedélyesen Füleiné, nyelvével máris 
a hasán, csípőjén matatva.

Talán a tegezésre váltás tetszett 
meg Vajdanak, talán a hasán incselke
dő csókok, mindenesetre letett ellenál
lási szándékáról. Átengedte magát a kö
vetelőző asszonynak. Mindezt a riport 
miatt teszem, nyugtatgatta közben ma
gát. Hanem meg sem fordulna a fejemben. 
Különben is: lehet, hogy mindez csak itt, 
ebben a lakásban valóságos. Ha kiléptem, 
máris egy új valóságba kerülök, melynek 
szemszögéből az, ami most itt történik, 
nem lényeges, talán nem is létezik. Hogy 
is mondta Lajta László? A valóság nem tő
lünk független valami, hanem mi teremt
jük. Ezért nincs is eredeti, csak változa
tok vannak.

Eközben egyre gyakrabban hagyták 
el apró nyögések a száját, mert Füleiné 
olyan praktikáknak vetette alá, melyek
ről eddig nem is álmodott. Ajkaival föl-le 
araszolt testén, közben nyelvével élénk, 
körkörös mozdulatokat végezve elhó
dította érzékeit. Attól, amit tett, ő ma
ga is egyre jobban tűzbe jött, míg végül

nem bírta tovább, s magára húzta Vajdát. 
A földre kerültek. A nő úgy ölelte, olyan 
szenvedélyesen szorította, mint aki nem 
szeretni, inkább halni készül. Vajda a kí
vánalomtól megvadultan benyúlt Füleiné 
pongyolája alá, s két oldalról megmar
kolta kerek, telt csípőjét. Az asszony si
etve vetkőztetni kezdte, a gombok csak 
úgy pattogtak szét, közben ő maga is ki
bújt pongyolájából. Melltartó, bugyi sehol. 
Vajda mohón vette szemügyre a kitárul
kozó, szereleméhes testet. Gyomra össze
szorult, a riportra gondolt, aztán vadul 
belecsókolt a nő szétnyíló szájába. Amikor 
simogatni kezdte duzzadt mellbimbójú, 
enyhén lefelé csüngő melleit, azok ringa
tózni kezdtek. Vajda sosem gondolta, hogy 
ilyen kívánatosak a lógó mellek. Ahogy 
alulról utánuk nyúlt, markába temetve a 
pulzáló körtéket, érezte, összezsugorodik 
a világ, már csak ő, és ez az éhségében kí
vánatos nő létezik. A riport? Az micsoda?

Füleiné kéjesen nyögdécselt, kezével 
Vajda férfiasságát markolászva. Aztán fö
léje fordult, úgy fogadva be, olyan éhesen, 
mint aki örökre magában akarja tartani. 
Vajda azon kapta magát, jobban élvezi a 
dolgot, mint... De ezt még önmaga előtt 
sem merte bevallani. Kicsit elfordult, 
hogy oldalról is szemügyre vehesse az asz- 
szony pumpáló melleit, de ekkor rémületé
re szembenézett a macskával. Az egészen 
közelről, mondhatni szemtelenül bámulta 
őket, úgy tűnt, élvezte a helyzetet, tudta, 
mi történik. Vajdát ez iszonyúan zavarta. 
A bestia! Még ilyenkor is? Szerette volna 
félrerúgni az állatot, de mivel az asszony 
rajta trónolt, nem állt módjában. Te jó ég, 
merült fel benne a gondolat, vajon miket 
művelhet Füleiné ezzel a macskával? Mi 
mindenre lehet jó egy macskanyelv? Juj, 
csak azt ne kérje ez a némber, hogy ezt a 
nyávogót is vegyük be a játékba. Nem, azt 
nem. Azt az egyet nem!

Eközben Füleiné olyan eszeveszett 
tempót vett, hogy Vajda, aki a nyugisabb, 
hosszú előjátékkal kezdődő partikhoz volt 
szokva, úgy érezte, a követelőző öl mind
járt felszippantja. Egészen betöltötte ez 
az új, mindent elborító érzés. Igen, ez
zel mindent elmond Füleiné, futott át az 
agyán pillanatra, azt is, amit a riportban 
kellett volna. Arra, hogy ő az így felvett 
pozíciójában, Füleiné alá heveredve mit 
mond el, nem volt ideje gondolni, mert...

Amilyen gyorsan ráfordult, ugyanolyan 
gyorsan le is fordult róla Füleiné, egy ké
jes sikkantás után, pihegve, kipirultan. 
Vajdát otthagyta álló fasszal, mondhatni 
öntudatlanul vonaglott. Aztán könnyek
ben tört ki. Vajda nem törődött magával, 
miközben szívverése meglassulását vár
ta, szelíden simogatta a csöndesen sírdo- 
gáló asszony arcát.

-  Köszönöm — súgta az könnyek között. 
-M it?
-  Hogy ismét nővé tett...
Vajda nem tudta, miért váltott visz- 

sza az asszony ismét a magázó formára. 
A szerelem perceinek lejárta után vissza
állt köztük a konvencionális távolság?

-  Rég nem élt át ilyesmit? -  kérdezte 
félig „riporterként”, félig férfiúi büszke
ségből.

-  Két éve nem voltam férfival...
-  És a férje? — képedt el Vajda Gergely.

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

-  Nem hajlandó ágyba bújni velem. Az 
éjszakai váltásba is emiatt kérette át ma
gát.

És a macska, akarta megkérdezni 
Vajda, aztán mégse tette. Valószínűleg 
nincs is szó... így hát inkább a részletek
ről faggatta:

-  Miért nem hajlandó?
-  Számára nem jelent túl sokat a szex, 

rólam pedig azt mondja, telhetetlen va
gyok, nimfomániás. Azt állítja, elriasztot
tam magamtól. Fél, hogy nem tud meg
felelni, ezért már egyáltalán nem is 
kezdeményez. Én néhányszor próbálkoz
tam, de úgy utasított el, hogy elment a 
kedvem a dologtól.

-  Na, és maga telhetetlennek tartja 
magát? -  firtatta Vajda a kényes témát, 
kihasználva a szex eredményezte intim 
hangulatot.

— Szeretek nő lenni... lábaim közt egy 
férfivel érzem leginkább annak magam...

Ejha! Ennyire emeli egy titkos szeret
kezés az őszinteségi kvótát, kuncogott 
magában Vajda. Jól esett neki, hogy ez az 
ismerős-idegen nő a karjai közt fekszik, s 
élete titkairól beszél. És nem azért, mert 
ő riporter (mi az, hogy riporter?), hanem 
azért, mert férfi. Még mondja azt valaki, 
hogy nők és férfiak közt tátongó szakadék 
van, gondolta büszkén, önmagával eltel
ten. Azon nem kívánt töprengeni, Füleiné 
nimfomániás-e, vagy a férjének kisebb a 
libidója az átlagosnál, mint ahogy arra 
sem kérdezett rá, hogy ez a helyzet nem 
más jellegű problémák folyamodványa-e. 
Aki benne van a dolgok közepében, az 
nem lát ki belőle.

— Már csak azt nem értem — szólalt 
meg sokára —, hogy miért ment hozzá?

— Miért? Hm... Két hónapos ismeret
ség után lettem a felesége, előtte csupa 
egyszer szeretkeztünk. Akkor a hasamra 
fektetett, megmarkolta a vállaimat, s így, 
hátulról, állatian és keményen kefélt ve
lem, a többszörös kielégülésig. Akkor azt 
mondtam, ez a férfi kell nekem. Azóta so
sem fektetett a hasamra, nem markolta 
meg a vállaimat...

-  Nem gondolja, hogy butaság csakis 
szexuális vonzalomból férjhez menni?

— Miért? Még milyen vonzalom van? Ne 
papoljon itt nekem a nő és férfi közti spi
rituális kapcsolatról, mert ez így önmagá
ban nem létezik. A nők és férfiak túlságo
san különböznek egymástól. Az egyetlen, 
ami összeköti őket, az a szex. Ha jó a 
szex, akkor talán más is jó, ha az nem jó, 
egyéb se.

— Nem adok igazat magának!
— Nem is kell. Mindenkinek megvan a 

maga meggyőződése. Gyakran már nem 
is a meggyőződés a fontos, hanem a kü
lönbözőség...

— Mondja — tért vissza Vajda Füleiék hi
hetetlen történetére —, miért nem mentek 
el közösen pszichiáterhez, szexológushoz?

-  Nem tudtunk megegyezni: szerinte 
velem van a baj, szerintem vele...

Vajda Gergely eközben felkelt, és lassan 
öltözködni kezdett. Füleiné is összehúzta 
magán a pongyolát, szinte szégyenlősen. 
Az, hogy kibontakoztak egymás ölelésé
ből, mondataikat is megváltoztatta.

-  És tényleg olyan rossz szex nélkül az 
élet? -  kérdezte mosolyogva Vajda, úgy,

hogy mosolyába valamiféle elutasítás 
vagy lenézés is vegyült. Neki nem voltak 
ilyen problémái, egészen jól megvoltak az 
ágyban a feleségével.

-  Ha nem próbálta, nem tudhatja, mi
lyen. Kívánom, ne is tudja meg! -  válaszol
ta szomorúan Füleiné. Olyan kínos, ami
kor az embernek szégyellnie kell vágyait, 
amikor társának sem mondhatja el...

-  Mit gondol, miért ennyire eltérőek a 
szexuális igényeik?

-  Nem tudom. Csak azt tudom, hogy 
nem sikerül közös nevezőre kerülni.

-  Ez talán büntetés..., amiért annyira 
büszkék a különbözőségükre...

-  Okoskodik, de lám, megoldása magá
nak sincs!

-  Miért lenne? Miért lenne megoldásom 
a maguk problémájára?

-  Mert ez talán más problémája is le
het. Különben mi másért bíbelődik ezzel 
a riporttal...? — kérdezett vissza szinte el
lenségesen az asszony. A szeretkezés utá
ni meghitt, jó hangulat elpárolgott.

-  Nem is merek arra gondolni, hogy 
megoldhatom mások problémáit. Néha az 
az érzésem, az emberek úgy igazából nem 
is akarják, hogy megoldódjanak. Annyira 
hozzájuk tartozónak vélik problémáikat, 
hogy nélkülük nem tudnának mit kezde
ni az életükkel.

-  Teóriák! Azok gyártásához jól ért, 
már látom.

-  Máshoz is értek egy csöppet -  nézett 
vissza gőgösen Vajda.

-  Persze. Látja, ez az én bajom. Ezért 
nem vettem rá magam a válásra se. A fér
fiak vagy nem elég férfiasak, vagy túlsá
gosan dölyfösek, s egyfolytában teóriákat 
gyártanak, pedig az élet valós dolgai nem 
tűrik a teóriákba való préselést. Ebből a 
szempontból a nő is egy „valós dolog”...

-  Uhüm -  bólogatott Vajda szórakozot
tan. Nem figyelt a nőre, gondolatai máshol 
jártak. Ekkor már teljesen fel volt öltözve, 
haját is megigazította. Sajnos megint egy
oldalú képet kaptam, morfondírozott ma
gában, de ha nem egyéb, a lassan felgyűlő 
történetek csak kiegészítik egymást.

Most, hogy kielégültnek, mégis szomo
rúnak látta Füleinét, már csöppet sem 
tűnt vonzónak számára, bánatos elége
detlensége fárasztani kezdte.

-  Talán, ha nem csak akkor közeledne 
férjéhez, amikor szexuális fantáziái gyöt
rik... — motyogta még tétován, a monda
tot nem fejezve be, s azzal kifordult az 
ajtón. Köszönés nélkül. Sietve, nehogy bú
csúcsókot kelljen adnia. Mert riporterhez 
nem illik az ilyesmi.

Az ajtó előtt elővette diktafonját, az
zal a szándékkal, hogy letörli róla az oda 
nem illő részeket. Legnagyobb megköny- 
nyebbülésére azon a helyen, ahol a szeret
kezés zajainak kellett volna hallatszód- 
ni, csak a csönd surrogott. Mégse tettem 
meg! -  ujjongott Vajda, hűségére büszkén. 
„Köszönöm”, hallotta meg ekkor Füleiné 
hangját, és már végképp nem tudta, mi
hez tartsa magát. Gyorsan kikapcsolta a 
diktafont, hogy szakadjon el attól a való
ságtól, és határozott léptekkel megindult 
a szárító felé. Egyik valóságot csak a má
sik segítségével rázhatjuk le a nyakunk
ról, nyögte falfehéren.

*Részlet a Huszonnégy című, készülő 
regényből.

A N T O N IN  ARTAUD  

K ö ltem én y

Elő voltam
és itt voltam örökké

Enni fogok-e?
Nem
de midőn megéheztem hátrahúzódtam

a testemmel
és nem ettem meg önmagam
de mindez széthomlott
egy fura műtét történt
nem voltam beteg
az egészséget visszaszereztem
a testbe való visszatérés révén úgyszintén
elárul a testem
még nem ismert eléggé
enni annyi mint elöl hordozni azt aminek
hátul kell maradni

Alszom-e?

Nem nem aludtam el 
Hogy tudjunk nem enni tisztának kell lenni 
Kinyitni a szájat annyi mint gyilkos pá
ráknak adni oda magunk 
Tehát száj semmi!

semmi nyelv 
semmi fog 
semmi gége 
semmi nyelőcső 
semmi gyomor 
semmi has 
semmi végbél

Azt az embert fogom újjáépíteni, aki vagyok.

BRÉDA FERENC fo rd ítá sa

Antonin Artaud
(1896, Marseille -  1948, Ivry-sur- 

Seine, Franciaország), francia teatro- 
lógus, színész, író, esszéíró, grafikus 
és költő. 1924-től kezdődően André 
Breton és a szürrealisták közeli ba
rátja és munkatársa. A „kegyetlen
ség színháza” elnevezésű avantgarde 
színházi irányzat elméleti és gya
korlati megalapozója volt. 1936-ban 
Mexikóban a Tarahumaras indiánok 
között töltött hosszabb időt a peyotl ri
tuális hatásait tanulmányozva. 1937 
és 1946 között franciaországi elme
gyógyintézetekben élt.
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BAKK ÁGNES

A bábeli puszta is labdába rúg
Tételezzük fel, hogy az alföldi pusz

tában, amit nem csak Petőfi emlegetett, 
találkozhatunk egy afroamerikai elté
vedt figurával, aki egy focis bundabot
rány és tanyasi hajcsárok elől menekül 
kétségbeesve. Valószínűleg fantazma
góriának hinnénk. Pedig nem az, ha
nem Hajdú Szabolcs Délibáb című filmje, 
amelynek főhőse is sokat tekereg a pusz
tában, hogy végül visszatévedjen oda, 
ahonnan elindult.

Nagyon-nagyon várta már minden
ki a magyar rendező következő filmjét. 
Régóta (és hosszas huzavonával) készült 
a westernként beharangozott alkotás, 
amely tulajdonképpen Tar Sándor Ház a 
térkép szélén című novellájának az átdol
gozása. A két mű alapsztorija egyezik: a 
büntetés elől menekülő, társadalom pe
remén élő, de kivételes tulajdonságokkal 
rendelkező főhős, akit a rendőrség kezei 
közül megmenekít egy háttérember és a 
csoportja, egy, az Alföld közepén talál
ható tanyára kerül, ahol a rabszolgatar
tásra emlékeztető viszonyok uralkodnak. 
Csicskáztatják, szabadulni nem lehet, 
mert az Alföld olyan, mint a sivatag: kiet
len, ráadásul a gazdák is bármikor meg
ölhetik. Van egy kis szerelmi szál is, és 
az elengedhetetlen végső lövöldözés sem 
marad el.

Hajdú alkotása dramaturgiailag szé
pen megkomponált film: lassan hömpö
lyög, a környezetet a kamera gondosan 
végigpásztázza, ismerős szegénységszag 
(bár sokkal színesebb, mint ahogy olva
sói szemmel látom Tar tájait), ahova be
sétál Francis, azaz Isaach de Bankóié 
(aki a Kávé és cigarettában, Az irányí
tás határaiban és a 24 című sorozatban 
is játszott) magas és méltóságteljes alak
ja. Megveszi a jegyét a kihalt falusi ál
lomáson — ahol még az állomásfőnök is 
minden zajra puskát fog —, leül egy pád
ra, majd egy nem evilági bácsika által 
vezetett ősrégi vonatszerelvénnyel el
jut az Alföld közepére, kies utakon, rej
tett vágányokon. Itt egy mesteri fogással 
Hajdú és forgatókönyvírói „eljuttatják” a 
főszereplőt a rendőrök kezéről a titokza
tos románok markába, akik kicsit még

megmentőnek is tűnnek az elején, de 
hamar kiderül, hogy nem stimmel sem
mi. Innentől már adott a magyar wes
tern és annak tája a végtelen látóhatár
ral, amely az ott lakók szerint időnként 
még egy-egy tankot is elnyel. Ez a széles 
látóhatár gyönyörű képek készítésére ad 
alkalmat: az alkotók (főként az operatőr, 
Nagy András) izgalmassá, átláthatat
lanná, titkoktól és bűnöktől hemzsegő- 
vé tették az Alföld és a „fucking puszta” 
fogalmát, amely talán eddig nem sokak 
számára sikerült (számomra ugyanígy 
hatott a Femeia in ro§u című regény író
inak Bánság-leírása is). A puszta köze
pén álló tanyán már vésztjóslóan ala
kul a történet: rengeteg ott a férfi, egy 
részük, akiket a rendőröktől vásároltak 
meg, szerencsétlen csicskaként dolgo
zik látástól vakulásig, másik részük vi
szont a főnök, Cisco (Rázván Vasilescu 
felettébb szórakoztató alakításában) ál
tal betanított őrök és kicsiny zsarnokok 
csoportosulása, akik látástól vakulásig 
dolgoztatnak. És ott van az egyedüli nő, 
természetesen Török-Illyés Orsolya ala
kításában, aki azonnal az idegenben lát
ja a megmentét, hiába derül ki hamar, 
hogy igazából az idegen sem szabadulhat 
könnyen.

Érdekes a kontraszt: míg Francis, 
bár afroamerikaiként ebben a környe
zetben idegennek hat, mégis testfelépí
tése, fellépése, kimértsége és nyugalma 
által megtestesít egyfajta sérthetetlen 
ideált, addig a többi férfi (csicskák és 
csicskázhatók) maximum csak „he
lyi menő”, de esendő „csávóként” hat
nak, akiket bármikor legyőzhet az ide
gen. Ebből következőleg a főszereplőnek 
a sebezhetetlenségén és a titokzatos
ságán túl, egyfajta védőburája is van, 
amely az összes igazi mese hősét megil
leti. De igazából ez a puszta is tele van 
idegenekkel (már ha magyarországi 
szemszögből nézzük), hiszen románok 
tartják fenn a tanyát, a háziasszony is 
tud románul, az arrafelé elakadó kami- 
onosok németek, a főcsicskáztató Cisco 
franciául beszél Francisszal (hiszen 
elefántcsontpartiakkal, mint Bankóié, 

így dukál), miköz
ben mindenki beszé
li picit a másik nyel
vét, akár a magyart 
is, igaz, rendszerint 
törve. Ez a nyelvi és 
származási kaval- 
kád viszont mégsem 
válik koherenssé, az 
egymásnak feszülő 
két csoport egy törté
net által vezérelt em
beri massza lesz in
kább. A főszereplőn 
és Ciscón kívül egyik 
szereplő karakte
re sincs kidolgozva, 
mindenki szinte csak

az elvárhatót cselekszi: a csicskák szen
vednek, a kisfőnökök zsarnokok, a nő 
(bár dacosan, mivel Török-Illyés Orsolya 
minden szerepében a dacos nőt alakít
ja) pedig aláveti magát egy ideig zsarno
ki, de közben elmebeteg szeretőjének, ké
sőbb viszont a megmentőjének hitt plátói 
szerelmével együtt megvívja a megváltó 
tűzharcot, és így mindenki felszabadul. 
Szinte mindegy, hol játszódik a történet, 
talán inkább a magyar nézők számára 
fontos az Alföld, hiszen a helyszín révén 
a történet egy hozzáadott értékkel „gaz
dagodott”.

A westernfilmek szabályainak meg
felelve és azokat kipipálva talán érde
mes megvizsgálni, hogy miért piszkálja a 
mindenkori nézőt ez a film: kiderül, sa
játos módon, a főhősről, hogy ő is sérülé
keny lény, aki pusztai szökésekor ugyan
olyan kiszolgáltatottá válik, mint a többi 
szereplő. Francis szökési kísérletekor sa
játos utat jár végig a pusztai labirintus
ban, ahol sivatagi körülményekhez mér
ten is tüzesen süt le a nyári nap, szinte 
sehol nem lehet vizet találni, talán csak 
egy lápos, nádas, mély gödröt, amelynek 
egyik szegletéből egy tulok néz ellensége
sen, majd előkerül a „címszereplő”, a dé
libáb is: a már teljesen kiszikkadt vándor 
magányosan focizik az Alföld közepén, 
azt gondolván, hogy focimeccsen van, 
hangosan ordibál, majd focimeccs-közve- 
títés hangjait halljuk, és snitt. A háttér
tragédiáját éli újra.

Ez a délibáb látszólag két teljesen 
egymástól elkülönülő világot köt ösz- 
sze bábeli egységgé. Ugyanúgy, mint 
ahogy azt gondolnánk, a modern korban 
nincs rabszolgaság, mert maradi dolog, 
és westerntörténetek sincsenek, hiszen 
mindent szabályoz a törvény és a férfi
ak sem ragadnak csak úgy fegyvert egy 
teljes tanya megmentéséért. Talán a ta
nya is csak délibáb, ahol a főhősnek meg 
kellett küzdenie az elnyomójával, aztán 
amikor továbbsétált, akkor az egész világ 
megfordult. Vagy ő volt délibáb a többi 
szereplő számára, abban a környezetben 
meglepőnek számító külsejével — vagy 
mindenki a másik számára délibáb, kü
lönböző, egymásnak sokszor érthetetlen 
nyelvet beszélvén, bábeli összevisszaság
ban. És az egyetlen valós, non-fictionnek 
nevezhető dolog, amire a film talán fel 
akarta hívni a figyelmet, az maga a rab
szolgatartás, és hogy ez ma is létezik. 
Még ha másféle módozatban is.

BAKK ÁGNES
Délibáb, színes magyar film, 90 

perc, 2014. Rendező: Hajdú Szabolcs. 
Forgatókönyv: Hajdú Szabolcs, Lovas 
Nándor, Jim Stark. író: Tar Sándor. 
Zeneszerző: Billy Martin. O peratőr: 
Nagy András. Vágó: Politzer Péter. 
Szereplők: Isaach De Bankóié, Rázván 
Vasilescu, Török-Illyés Orsolya, Polgár 
Tamás, Dragon Bucur.
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K érdések ideje,
Leginkább vacsorára hívta nézőit az 

idei Temps d’Images fesztivál. Mint mond
ják, nem csak kenyérrel él az ember, de 
az mégiscsak tagadhatatlan, hogy a túl
éléshez enni mindenképp kell. Ez — az
az a táplálkozás kényszere -  olyan tulaj
donság, ami nőt és férfit, időset és fiatalt, 
színházkedvelőt és színházkerülőt, nem
zetiségi, politikai vagy bármilyen egyéb 
hovatartozástól függetlenül, egyaránt 
jellemez. Banális kijelentés, ám még
sem teljesen érdektelen. Legalábbis ko
rántsem tűnik annak az idén november 
6-16. között Kolozsváron lezajlott, a Ce ne 
hráne§te?, azaz a Mi táplál (,minket)? kér
dést mottóul választó fesztivál tükrében.

Úgy kőszínházi, mint független 
előadóművészeti közegben egyre égetőb
bé válik különböző — a színháztól álta
lában távol maradó — társadalmi csopor
tok lehetséges megszólításának kérdése. 
Bizonyos tekintetben örömteli ez a kény- 
szerűség. Saját szerepük és tevékenysé
gük újragondolására készteti a kulturális 
és előadó-művészeti élet szereplőit, füg
getlenül attól, hogy alkotókról, produce
rekről vagy éppen menedzserekről van 
szó. Természetesen egyes intézmények, 
szereplők többé, mások kevésbé fogéko
nyak az idő új kép(let)eire. Végső soron ez 
is örömteli. Az egyre színesedő palettáról 
válogatva kedvére élhet mindenki a kul
túrához való hozzáférést biztosító alapve
tő emberi jogával. Legalábbis, ha sikerül 
megtalálni a színes kulturális kínálat 
fenntarthatóságának receptjét.

A fesztiválra meghívott előadások és 
dokumentumfilmek legfontosabbjai, mint 
a Mixer csoport Vacsora kettesben (Ciná 
in dói) című performansza, az Éhség 
(Foame/Hunger) című előadás vagy 
Gianina Cárbunariu Eladó (De Vánzare/ 
For Sale) című rendezése a mottó vi
szonylag szűk, elsősorban fizikai táplá
lékra vonatkozó értelmezéséből indultak 
ki, ám minden egyes esetben megterem
tették a továbbgondolás lehetőségét.

Az Ana Botezatu (illusztrátor) és 
Corina Bucea (kulturális menedzser, sa
ját meghatározásában kulturális imposz- 
tor) alkotta Mixer csoport kettesben el
költendő vacsorára invitálta a nézőket, 
amit végül -  természetesen -  nem ket
ten fogyasztottak el. A két előadó egy ha
talmas, nyers és félkész alapanyagokkal, 
ételekkel megrakott asztal két oldalán

képek ideje
ül, mindkettőjük előtt laptop, hátuk mö
gött egy-egy vetítővászon. Felváltva be
szélnek, főzésről, konyhákról, barátokról, 
társadalomról. Amelyikük éppen beszél, 
mondandóját illusztráló (vagy éppen át
értelmező) képeket, filmrészleteket vetít 
a mögötte álló vászonra. A szemben lévő 
vásznon az asztal felülről filmezett képe 
látszik, így mindenki jól láthatja, mi tör
ténik, amikor az asztalra állított kis re- 
zsón valamelyikük főzni kezd.

Igazság szerint csak jobb kifejezés hí
ján lehet előadóknak nevezni a Mixer cso
port két tagját. Valójában inkább segé
dek ők, akik cselekedeteik performatív 
töltetét az asztalon készülő vacsorának 
kölcsönzik. A tojásba forgatott puliszka
darabokra a sárga masszával együtt ég 
rá a múlt rendszer nélkülözésének fel
elevenítése, a nők lassan, de folyamato
san átalakuló társadalmi szerepe, a film
részletekben megelevenedő, szerelemmel, 
gyűlölettel, megvetéssel készülő ételek 
története. Az est egyik csúcspontja, ami
kor Ana Botezatu nyers húsdarabok le- 
darálásába kezd. Kolbászt akar tölteni, 
mondja. Háta mögött -  többek között -  a 
Sörgyári capriccio disznóvágás-jelenete 
pereg, az Ecsetgyár Stúdióterme előtt pe
dig állatjogi aktivisták osztogatják rek
lámanyagukat. Ana Botezatu helyett a 
kolbásztöltést végül a nézők fejezik be, 
de a performansz csak a megtöltött, az
tán megsütött kolbász elfogyasztásával 
ér véget.

Ugyancsak össznépi zabálásba torkol
lik az Éhség (Foame/Hunger) is. Az elő
adók (ezúttal színészek) szerepe itt is 
rendhagyó. Az előadás Slawomir Mrozek 
Nyílt tengeren című abszurd drámájának 
felolvasásából áll, ám a színészek gya
korlatilag csak a felolvasást végző néző
ket koordinálják. Magasság szerint ren
dezik sorba az érkezőket, és tömegüket 
egyenként megmérve, három csoportba 
osztják őket. A darab három szereplőjét 
(Kövér, Középső és Kicsi) megszemélyesí
tő nézők csoportjai egymással versengve 
olvassák fel a falra — piros, sárga és kék 
színekkel — vetített, szereplőjüknek meg
felelő szövegrészeket. A tét nem kisebb, 
mint az, hogy a nyílt tengeren hánykoló
dó három hajótörött közül ki áldozza fel 
magát táplálékul a másik kettő túlélé
se érdekében. Demokratikus szavazást 
hirdetnek, kampányolnak, védőbeszédet 

mondanak, egymás alá és fö
lé licitálnak, ideiglenes szö
vetségeket kötnek. Annyira 
abszurd az egész helyzet, 
hogy ha nem tudnám job
ban, teljes lelki nyugalom
mal jelentém ki: az előadás
ban elhangzó párbeszédek, a 
látott események az alkotók 
képzeletének szüleményei, 
a valósággal való bármine
mű hasonlatosság pusztán a 
véletlen műve lehet. Az elő
adás végén a színészek segí
tői bőséges asztalt terítenek, 
és az előhordott ételmennyi

‘TN'EÁ'miMf
ség láttán arra gyanakszom, hogy végül 
mindhárom szereplő veszített.

Gianina Cárbunariu dokumentaris- 
ta és fikciós elemeket ötvöző, Eladó (De 
Vánzare/For Sale) című előadása, eltávo
lodva némileg a fizikai táplálkozástól, a 
táplálékot biztosító termőföldre helyezi a 
hangsúlyt. Előadásában az egy évvel ez
előtti, Punge§ti-i események feldolgozá
sán keresztül közelíti meg az állam és a 
nagyvállalatok által kisajátított földek 
helyzetét. Bár az előadás létrehozása so
rán Gianina Cárbunariu a rendezéseire 
jellemző szokásos receptet használja, ez
úttal a fiktív jelenetek közhelyessége és 
érzelgőssége nagyban veszélyezteti a pro
dukció integritását.

A fesztivál során vetített dokumen
tumfilmek érdekessége, hogy miközben 
az említett előadásokhoz hasonlóan, szű
kén értelmezik a mottó gyanánt felvetett 
kérdést, a fesztivál potenciális nézői kö
rének bővítését is szolgálják. A monosto
ri Flora és a Györgyfalvi negyed Hermes 
piacán vetített Échanges Paysans című 
film román és francia földművesek egy
másnál tett látogatását dokumentál
ja. A Tranzit Házban vetített Growing 
Cities című film az Amerikai Egyesült 
Államok nagyvárosaiban, elhagyott tel
keken, épületek tetején működő városi 
farmok történetét és működését mutat
ja be. A vetítést követő beszélgetésen pe
dig a Romániai Permakultúra Szövetség 
és a La terenuri projekt működtetői mu
tatták be a kolozsvári és romániai városi 
kertészkedés és közösségi kertek helyze
tét. A Trading Germans című film a ro
mániai szászok kitelepítését járja körül. 
A film érdekes ellenpólusa a For Sale cí
mű előadásnak. Míg ott a föld kisajátítá
sa áll a középpontban, itt a földet bela
kó, azt használó és megművelő személyek 
eltűnése, eltüntetése szolgál kiindulási 
pontként.

A Temps d’Images november 13-16. 
közötti részében a független színházi 
produkciók kerültek a figyelem közép
pontjába. A Független Eló'adóművészeti 
Platform során nyolc független előadás
ra, két képzésre és több, a hazai és kül
földi független mozgalmak helyzetét 
tematizáló beszélgetésre is sor került.

A Temps d’Images a kérdések fesztivál
ja. Nem él kijelentésekkel, kinyilatkoz
tatásokkal még kevésbé, s ha egynémely 
meghívott munkáiban mégis megpróbál
kozna ilyesmikkel, állítása megkérdőjele
ződik a többi jelen lévő alkotás tükrében. 
Az idei, sorban a hetedik hazai Temps 
d’Images annak ellenére is sikerrel vetett 
fel releváns és aktuális kérdéseket, hogy 
az eddigieknél kevesebb közismert név 
szerepelt programjában. Hiábavaló ezen 
csodálkozni. A ma kérdéseit nem sajátít
hatja ki egyetlen rendezvény vagy alkotó 
sem, de azon érdemes elgondolkodni, hogy 
kivel vitassuk meg őket. Úgy hiszem, eb
ben a megvitatásban a Temps d’Images le
het az egyik legalkalmasabb partner.

CSÚSZNÉK FERENCZVacsora kettesben. Jelenet az előadásból
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MOLNÁR ZSÓFIA

B é k e belivé 
élni a csodát
„Lektürizálni” Kafkát, Joyce-ot, Titót, 

egyben a Lyme-kórt vagy a pszichoana
lízist: maradhatna közömbös a könyv, 
amely a fenti tétekben játszik? Bár ez a 
jellemzés ugyanolyan nagyvonalú, mint 
Hajdú Farkas-Zoltán Békebeli 1913 cí
mű lektűrjének alapbeállítódása, tényke- 
zelése, valójában összefoglalja a szöveg 
néhány karakterisztikus vonását. A szé
les körű tájékozódásuknál fogva szerzőjü
ket akár új „Innen-Onnan”-istának muta
tó, gyakran humoros hangvételű, könnyed 
„jegyzegetések” az elsó' világháború felfor
gató tragédiáját megeló'zó' utolsó békeév 
-  itt eredeti értelmében vett — krónikájá
vá állnak össze, mely kihívóan olvastatja 
magát.

Hajdú Farkas-Zoltán közben persze el
sősorban a bölcsészettudomány doktora, 
író és műfordító. így nem meglepő, hogy a 
„személyes mércém alapján” végzett válo
gatása („ahogy agyam és szívem írás köz
ben éppen diktálta”) irodalmi témákkal 
súlyozottan foglalkozik. Műfaji mintaként 
(ha érvényben van egyáltalán ez a meg
jelölés ebben az igen sajátos esetben), fon
tos inspirációként Florian lilies 1913 -  Der 
Sommer des Jahrhunderts [1913 -  Az év
század nyara] című könyve szolgált -  tá
jékoztat a Befejezés. Nem lehet eltekinte
ni ugyanakkor a ténytől, hogy a Békebeli 
1913 a „-né című regényfolyam” máso
dik darabjaként született. Ez a meghatá
rozottság az olvasás további horizontjait 
nyitja meg. Magyarázza például a szerzó' 
„talált tárgyak” iránti szeretetét (lásd még 
a ready-made-ről szóló egyik Duchamp- 
epizódot), hiszen például az első kötet, 
A homályban maradás ösztöne alapszöve
téül egy budapesti ószerről előkerült csa
ládi levelezés darabjai szolgálnak. A -NÉ 
II alapköveinek jelentős része a Nyugatból 
származik, a választás indoklása elvitat
hatatlan: „1913-as számaiban jelen van a 
magyar irodalom akkori színe-java — (...) a 
jövendőbeli kánon.” (Fontos megjegyezni, 
hogy a későbbiek nem hagyják szó nélkül 
a periféria kitüntetett szerepét sem.)

Még izgalmasabb ugyanakkor az első 
regény szereplőinek a második lapjain va
ló helyenkénti feltűnését figyelni: ez a já
ték a valóság-fikció érdekes dialektiká
ját eredményezi. Például ilyenkor: „ J ú n iu s  
26-án Heinrich Haissigot, A homályban 
maradás ösztöne című regény egyik fő
szereplőjét kinevezik az Osztrák—Magyar 
Monarchia haditengerészete írnokának.” 
A kapcsolatot Ipse nevű mellék szereplő 
is erősíti, aki gyanúsan sok tekintetben 
megfelel az életrajzi szerzőnek (ilyen „te
kintet” szülőhazájuk vagy születésnap
juk). Tulajdonképpen tőle kell indulni a 
szálak felgöngyölítésekor: ő az, aki mesél, 
biztos hangjával akár a mindentudó elbe
szélő hagyományát is megidézve, átlátva 
idők, terek, művészeti ágak szövevényeit. 
(Közben felvetődik a filológusoknak nem
mellékes kérdés, meddig vihet az alapos 
könyvtárazás, tényleg lehet-e például do
kumentumokból tudni, min gondolkodik 
Karl Kraus, „ha éjjel végigoson a sötét, hi

deg folyosókon, hogy bebújjon kedvese me
leg ágyába”) Az ő személyes kapcsolódása 
határoz a másik alapvető forráscsoport, a 
Csíki Lapok XXV. évfolyama beemelésé
ről. Ennél az indoklásnál fordul komoly
ra az egyébként gyakran ironizáló hang
— amelyet Vidák Zsolt bélyegeinek (par
don, Entschuldigung, sorry: a Kaiserliche 
Königliche Österreichische Post, US 
Postage, Postes France, Deutsches Reich 
és a Magyar Kir. Posta kiadványai) ábrá
zolásmódja találóan kísér. A szülőföld te
hát a csíki származású, Heidelbergben élő 
Hajdú Farkas-Zoltán könyvének vallo
mása szerint „minden menekülőnek épp
oly fontos, mint az írónak (...): az anyaöl, 
amelytől elmenekülhetünk, de soha sem 
[!] szabadulhatunk.”

így élvez privilégiumot mindaz, ami 
Csík környékén történik. A könyv termé
szetesen a hónapok szerint szerveződik, 
melyeket mindig egy kép-mottó-kettős, 
kvázi embléma vezet be; közülük több is 
foglalkozik hazai történésekkel, szenzá
ciókkal és álhírekkel, így például a Mozi, 
mozi, mozi! vagy a Medvés történet. A ki
vételesség abban áll, hogy a térzene a 
szeredai jégpályán vagy a Csík várme
gyei Római Katholikus Tanítóegyesület 
elnökének pályázati kiírása ugyanakko
ra figyelmet kap, mint a British Antarctic 
Expedition, esetleg Nofretete mellszob
rának Berlinbe szállítása -  olyan ese
mények, melyeket rendszerint szélesebb 
köztudat tart számon. A Békebeli 1913 
szereplőgárdájának jelentős része világhí
rű egyébként, mint az például „az igazi ol
vasóknak” szóló névjegyzékből is kitűnik. 
A találomra kiválasztott C betű listája: 
Camus; Canetti; Cárrá.; Casals; Cassirer; 
Cézanne; Chagall; Chanel; Chaplin stb.
— nem egészen ismeretlenek... Ezt a „ki- 
egyenlítést” így mikrotörténetírásnak, 
netalán a demokrácia érvényesítésének 
is lehetne nevezni, a „Wild Wild East” 
és Nyugat közötti vélt vagy valós kü
lönbség (például a perspektívát illetően: 
„Nietzsche übermensche csíki szemszög
ből”), a félreértések és torzulások folyto
nos reflexió tárgyai.

Olvasót próbára tevő, ahogy a szolid el
választójellel, mondhatni egyetlen léleg
zetvétellel tagolt szövegek a léptékváltá
sokkal operálnak. Amikor Lukács János 
csíkszentsimoni lakos (verekedésben le
vágott) mindkét hüvelykujja után köz
vetlenül Joszif Sztálin bécsi bemutat
kozása következik, olyankor a lektor a 
könyvbe kapaszkodik, nehogy lemaradjon 
egy fordulóban. Várakozás, meglepetés, 
kataforák játéka érvényesül; vannak egy
szeri aktorok és olyan figurák is, akik a 
mikronarratíva főhősei a kötetegészen be
lül, így például Ady vagy Kokoschka. Az 
egyes jegyzetek néha a lektűr saját vilá
gán belül pár hónappal későbbre irányí
tanak, máskor anakronisztikusán, jövőbe 
látóan hatnak, 1913-ban még homályban 
rejtőző ismeretekről szólva (hála Ipse sa
játos perspektívájának), helyenként pedig 
úgy működnek, mint egy hivatkozásgyűj
temény, explicit („a beszédet különben ér
demes elolvasnia mindenkinek” — Nyug, 
1913/5.) vagy implicit formában. Utóbbi 
esethez a recenzens valójában a könyv 
egészét sorolná, számtalan továbbutaló 
művészet-, kultúr- és irodalomtörténeti 
kuriózummal. Az elbeszélő különös adott
sága a hajmeresztő vagy ínyenc konstellá-

S t i f  TtI  Hajdú Farkas-Zoltán

BÉKEBEL11913

ciók regisztrálása: „A xx. s z á z a d  két nagy 
zsarnoka és egyik íegzüllöttebb diktátora 
-  Sztálin, Hitler és Tito -  együtt a jeges 
bécsi februárban”; „Kafka, Joyce, Musil, 
ahogy késő délután a trieszti kikötőben 
kávéznak...”

Vakmerő lenne megválaszolni a kér
dést, véletlenek-e ezek az együttállások 
(„a véletlent alázatosan gondviselésnek 
nevezik”). Majdnem annyira vakmerő, 
mint az a hang, melyet Hajdú-Ipse a kü
lönböző kánoni figurákkal és tényekkel 
szemben használ (engedjük meg: megen
ged magának). Nyelvezete, kihasználva 
a műfaj adta szabadságot, erős, képsze
rű, nem ritkán szubjektív. Azon túl, hogy 
nyíltan vállalja kedvenceit, színez (pl. Ady 
„nyüszítő” reakcióját vagy a „sárga irigy
séget” egy Dohnányi-Enesco-Casals- 
koncert kapcsán), minősít („de Alma egy 
kígyó”, „helyesen írja”), összefoglal (akár 
„kötelezők röviden”-stílusban), szójátszik 
(„-fi/-fy, értsd utód”), bizalmaskodik 
(Thomas Mann per „régi ismerősünk”).

Bár a könyv a Jules Renard-mottót -  
„A világosság az író udvariassága” — kö
vetkezetesen érvényesíti, a „további for
rások” szakszerű jegyzékével zárul. Ez a 
kettősség érvényes az elbeszélésmódra is: 
kíváncsiskodó tónus és folytonos reflexió 
különböző, akár episztemológiai jelensé
gek kommentálásakor — a mesélő maga is 
érzékeny olvasó.

Hajdú Farkas-Zoltán Békebeli 1913 cí
mű könyvének szép kivitelezése szintén 
arról a nosztalgiáról beszél, mely a mű 
egészét meghatározza (mintha a korrek
torok fáradnának el kissé a vége felé). És 
hát „maga a regény is az időről szól”, az 
alapvető tét mégiscsak az, sikerül-e ezt 
a „csodát” itthon és idegenben termékeny 
rejtéllyé, korokat szervesen összekötő kö
zeggé, főleg pedig béke belivé élni.

Hajdú Farkas-Zoltán: Békebeli 
1913. Bookart, Csíkszereda, 2014. 
Vidák Zsolt bélyegeivel.

21



HELIKON

Az érte lm ezés a ltern atívá i A valóság varázslatai

Simonfy József: A mélység 
visszanéz. Citadela Kiadó, 
Szatmárnémeti, 2014.

A költő Simonfy József be
lülről figyeli, elemzi és értel
mezi önmagát, gondolatait, ér
zelmeit, hangulatait. Számára 
a bensővé lett valóság vált lírai 
élménnyé, leginkább érzések, 
impressziók, depressziók ural
ják szövegeit. Egyik versében 
így fogalmaz: „az én valóságom 
/ más valóságokkal összhang
ba nincsen/össze se jön sem
mi.” Áttételes irodalmi ténye- 
iben elhalványultan vannak 
jelen a mindennapi élet dolgai 
és jelenségei. Ezeknek csupán 
szublimált változataival talál
kozhatunk a szövegekben. Az 
önmaga belső világába zárt 
költő kénytelen felvállalni az 
egzisztencialista és nihilista 
eszméléseket, és egyszerre ha
sonul meg a világgal és önma
gával. Erre utal a köteteim és 
számos verse közül a kósza éji 
lény. Ebben a versben kivétele
sen hírt ad az addig rejtve ma
radt tárgyi világról, amelyről 
„ezüst és arany fuvolák” szól
nak, és amely végtelen lehe
tőséget kínál az emberi meg
ismerés számára. Viszont a 
szubjektumba zárt költő szá
mára már behatárolt a lírai 
megismerés, kísérlete „aszott 
bürökfurulyát” eredményez.

A palackarcom című kötet- 
és ciklusnyitó vers megadja a 
könyv alaphangját, ráhangolja

simonfy józsef

a mélység visszanéz

editora citadela kiadó 
satu maré • 2014 • szatmárnémeti

az olvasót a befogadásra: „hol 
vagyok órám milyen időt/mu- 
tat egy év háromszázhatvan- 
öt/nap mérges szálkái a bőröm 
alatt.” Ebből a három verssor
ból tetszés szerinti szószer
kezetek (ún. szintagmalán
cok és -bokrok) azonosíthatók. 
A hagyományos köznyelvi fel
fogásban: Hol vagyok? Órám 
milyen időt mutat? Egy év há
romszázhatvanöt nap. Mérges 
szálkái a bőröm alatt. Bennük 
közhelyes, mindennapi kije
lentésekre ismerhetünk. Egy 
újabb tagolási mód viszont 
újabb alternatíváját adhat
ja az értelmezésnek: Hol va
gyok, órám? Milyen időt mutat 
egy év? Háromszázhatvanöt 
nap! Mérges szálkái a bőröm 
alatt! A soroknak ez a másfaj
ta szegmentálása átértelmezi 
a közhelyeinket. Költőnknek 
éppen ez a célja. A szövegér
tésben így egymásra tevődő 
jelentések értelmezési feszült
séget teremtenek, megbolon
dítva a kényelmes linearitást.

Jánk Károly: Üzen ne
ked, Őszapó. Csibi Boróka 
illusztrációival. Profundis 
Kiadó, Szatmárnémeti, 2014.

Jánk Károly a világ és ben
ne a természet rejtett csodáit 
mutatja meg verseiben a gyer
mekolvasónak, kézen fogja, 
úgy vezeti végig a varázslatok 
tündérkertjében. Társat vá
laszt magának a valóság va
rázslatainak felkeresésében, 
hol növényre, hol állatra vagy 
éppen tárgyra mutat rá, hogy 
átlényegíthesse. Ha éppen 
nem talál isten adta varázsla
tot, akkor maga kezd el vará
zsolni, varázsvilágot teremte
ni: megszólaltat, megelevenít, 
életre kelt, szárnyakat igéz. 
Az Őszi ringató című versé
ben a gyermeki naiv rácsodál- 
kozás eredeti költői látásmód
dal párosul. Gyermekszemmel 
értelmezi át, fedezi fel újra 
a bennünket körülvevő tá r
gyi világot. A gyermeki-köl
tői animizmus világértelmező 
szemléletté válik, legalább
is egy vers erejéig: „Tintakék 
az őszi tó./Lopva könnyez és 
szemét/mossa benne most az 
ég -/kékre festi mindenét./ 
Nyílnak égi őszikék,/ringató- 
juk őszi kék.”

Jánk Károly versei újra 
megerősítik azt a Nemes Nagy 
Ágnestől eredeztetett gyer
mekirodalmi tételt, miszerint 
csak megfelelő formakultúrá
val rendelkező költő tudhat 
jó gyermekverset írni, olyat, 
amelyet a felnőttek is szíve
sen olvasnak. A gyermekver
seket is író Jánk Károlynak 
előnyére válik, hogy az ún.

Á ’ *
{ánk Károly

Ü zen  n e k e d .  Ő sz a p ó

*

felnőtt költészetből érkezett 
a gyermekköltészetbe, a be
gyakorolt formai elemeket itt 
már könnyedén hasznosítja. 
Továbbá azért is tekinthetjük 
sikereseknek verskísérleteit, 
mert nem mond búcsút a szö
vegtrópusoknak, továbbélteti 
azokat. Az Alommadár című 
verse a költészet klasszikus 
trópusaiból építkezik, nyel
vi-formai otthonosságérzetet 
keltve akár egy-egy sorban is: 
„Esteli lomb közt fészkel az 
álom,/béleli fészkét könnyű 
madárnyom./Lopva madár 
száll, száll oda, látod?/Néma 
királylány őrzi az álmod.” 

Kortárs olvasóként tudjuk, 
hogy a versszöveg akkor telje
sedik ki, ha befogadásra és el
fogadásra talál. Jánk Károly 
gyermekversei a felfedezés és 
a találkozás kalandos útját 
járják. Kívánjunk nekik sok 
szerencsét.

VÉGH BÉLA

‘K Ó 'D 'E X -
Az életrajz eseményei általában fontosak bármely életmű 

alakulása szempontjából. Háttérként. De olyan népeknél ahol 
a történelem állandóan beleszól a magánemberi életpálya ala
kulásába, ott elsőrendűen meghatározóvá válik, és nemcsak 
a tematikába, de még a művek stílusába is sugalmazóan be
leszövődik. Mint például a közép-európai térségben. Határ 
Győző életműve éppen azért lehet reprezentáló ebből a szem
pontból is, hiszen benne egymást keresztezik a modern iro
dalmi beszédmódok és a közvetlen történelmi meghatáro
zottság. Aggályosán távol tartaná magát minden helyhez és 
alkalmisághoz kötött esetlegességtől, mégis a század művészi 
beszédmódjainak figyelembevételével létrehozott életmű min
den mozzanatában tetten érhetjük a helyi történelem ihlet
te motívumokat is. Életműve kötődik a világirodalom kortár
si törekvéseihez, nyitott a filozófia korszerű problematikája 
tele, ugyanakkor kapcsolódik a közép-európai és a sajáto
san magyar kulturális és irodalomtörténeti adottságokhoz is. 
Ironikusan fogalmazott maga mentséggel -  mondanám úgy 
is: understatementtel — panaszolhatta ugyan elszakítottságát 
a magyar irodalom tematikájától: „Bűnöztem, atyámfiai, sú
lyosan vétettem irodalmunk nemzeti illemkódexe ellen, s nem

is egyszer. Olyan könyveket -  (is!) -  írtam, amelyeknek azon
kívül, hogy magyarul íródtak, a magyarsághoz semmi közük, 
íródhattak volna akármelyik nyugati nyelven.” [...]

[...] Határ Győző életművét két véglet határozza meg: távol 
él a magyar irodalmi folytonosságtól, mégis kötődik a régió 
sajátos világához; bárha élete jelentős részét emigrációban töl
ti, és egész pályáját (tehát otthoni életét is!) a magvar irodal
mi közélettől különváltan élte -  írói beszédmódja minden moz
zanatával kötődik az itthoni klímához (sőt az emigráció utóbb 
talán még inkább összeköti a hazai irodalommal). Hadd idéz
zem e szempontból 1987. augusztus 30-án hozzám írott leve
lének egyik -  idevágó -  részletét: „Tudod, a derék Haldimann 
Éva (a NZZ-ban) azt írta egyszer az Éjszaka minden megnő 
francia változatáról, hogy végső fokon az író »emigrációs ma
gányát« tükrözi, azt a »sivatagot«, amiben él. Ezzel szemben a 
valóság az, hogy éppen harmincegy éve nem vagyok emigráns 
-  addig az voltam; nem élek az egyedüllét »sivatagjában« és 
emigráns-létem a mások agyréme, nem az enyém.” [...]

KABDEBÓ LÓRÁNT: H atár Győző írói pályaképe. 
(1914. november 13. -  2006. november 27.) FORRÁS. 
2014. november.

-
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A bizarr esztétikája, 
a rú tsá g  erotik ája
Salvador Dali Pantagruel különös álm ai 
című litográfiasorozata Kolozsváron

Az én szememben az érzékiségnek mindig csúf
nak, az esztétikának isteninek, a halálnak szépnek 
kell lennie. (Dali)

A nagyszebeni Brukenthal-palotában helyet ka
pó, Dante Isteni színjátékéhoz készített színes famet
szet-sorozatnak kiállítása után, október 14-én a ko
lozsvári Művészeti Múzeumban nyílt grafikai tárlat 
a katalán művész tiszteletére. Ez alkalommal a ko
lozsvári látogatók elsó' ízben ismerkedhetnek erede
ti, a művész kézjegyével ellátott, fekete—fehér Dali- 
litográfiákkal, melyek egy bukaresti műgyűjtő' 
magángyűjteményének részét képezik.

Az alkotó ezúttal Richard Breton híres nyomdász 
1565-ös, Pantagruel különös álmai című fametszet
sorozatát használja fel inspirációs forrásként, mely 
Francois Rabelais reneszánsz író Gargantua és fia, 
Pantagruel életéről szóló történeteihez készült. A 22 
darabból álló, 1973-ban síknyomásos technikával ké
szült litográfiasorozat a Dalira oly jellemzó' bizarr, 
emberi és állati alakokat önkényesen ötvöző szürreá
lis álomvilágot jeleníti meg. Ezen grafikáin is egyér
telműen érvényesül a művész azon nézete, hogy ami 
ellentmondásos, az életet teremt, ilyen értelemben pe
dig fent kell tartani és nem megszüntetni a zűrzavart.

A cím nélküli, rendkívül abszurd és groteszk for
manyelvvel rendelkező képek az érzelmek tág skálá
ját váltják ki a nézőből: a nevetéstől, a komikumtól a 
megbotránkozásig, a felcsigázott érdeklődéstől, meg
magyarázhatatlan vonzalomtól az undorig egy má
sodperc töredéke alatt minden végigcikáz bennünk. 
Csak éppen közömbösek nem maradhatunk e mun
kák előtt, mint ahogy nem maradhattak azok kortár
sai sem: Dalit lehet szeretni vagy utálni, más vari
áns nincs. És ugyanígy vagyunk művészetével is. Az 
excentrikus zseni megnyilvánulásainak egy szelete 
tárul elénk e litográfiái sorozatban is, melyet Jan de 
Maere művészettörténész, a brüsszeli flamand kul
turális központ igazgatója a kiállításmegnyitón tar
tott beszédében így jellemzett: „Amit itt láthatunk, 
az az elme aberrációja, amelyet tanulmányozva a be
fogadó maga is Dalivá válik rövid időre.”

A litográfiák a szürrealitás, az abszurd, a bizarr, a 
groteszk jegyeit viselik magukon, a művészre általá
nosan jellemző módon. A figurák kedvesen rémisztő, 
részben antropo-, részben zoomorf alakja megmoso
lyogtatja a nézőt, és az ebben a kontextusban meg
jelenő erős erotikus töltet is inkább komikusán hat.

Dali extravagáns karakterének pszichopatológiai 
vonatkozásai, élettörténete és szürrealista képei kö
zött nyilvánvaló összefüggések mutathatók ki, ilyen 
értelemben a jelen tárlat is magán hordozza Dali a 
nőkhöz és saját nemiségéhez való bonyolult viszonyá
nak lenyomatait. A nemiség megjelenítése mellett 
fontos szerepet kap a gyomor és a gyomorműködés 
képi megjelenítése, mely a körforgásszerű emberi lét 
leredukált szimbólumaként is értelmezhető.

A művész több lemez esetén képileg is érzékeltette 
az álom szimbolikáját, mely Eliade filozófiája értel
mében a halál, a beavatás jelképe, amelyet újjászü
letés követ. Ám Dali felfogásában az álom és reali
tás egybemosódó fogalmak: egy napon beigazolódik, 
hogy amit valóságnak nevezünk, az még inkább il
lúzió, mint az álmok világa és minden, amit szépség
nek tekintünk: az csupán perverzióink összegzett tu
data.

P O R T IK  B L É N E S S Y  ÁG OTA

M etropol
1969. november 23-án -  vagy

is 45 esztendeje — sugárzott elő
ször a Román Televízió magyar 
nyelvű adást Bukarestből. A je
lenlegi Magyaradás-szerkesztőség 
azonban -  minthogy története az 
1985/86-os „befagyasztás” nyomán 
nem megszakítatlan -  egyúttal 25. 
jubileumát is ünnepli, hiszen 1989 
karácsonyán „a semmiből” ismét 
képernyőre került. A születésna
pi közönségtalálkozó-sorozat egyik 
állomásán, Marosvásárhelyen a té
vé egyik legrégebbi Magyaradás- 
munkatársa, Boros Zoltán 
nagyszabású zenés találkozót szer
vezett, amelyre egyebek mellett 
egy sokáig körülrajongott rock
együttes, a Metropol tagjait, illetve 
a ma Ausztráliában élő, ugyancsak 
zenész-tévés Józsa Erikát is meg
hívta, aki 2003-ban könyvet írt az 
együttesről (A Metropol-sztori).

Nosztalgia-találkozó. Sokak 
számára élő emlékek idézése; a fia
taloknak meg rácsodálkozásra al
kalmas enumerációja többé-kevés- 
bé jól karbantartott hölgyeknek és 
bácsikáknak, akik valamikor va
lami nagyot tehettek, nyilván nem 
véletlenül kerítenek akkora fene
ket egy könyvfesztivál alkalmával 
vásárhelyi jelenlétüknek.

’68 novemberében játszott elő
ször nyilvánosan a Metropol, majd 
az 1971-es Siculus Fesztivál alkal
mával történt az első igazi nyitás: 
megszólalt néhány saját daluk. 
1973-ban Nagyváradon egy nép
szerűségi szavazáson már diadalt 
arattak -  igaz: az együttes onnan 
is indult. Majd áttevődött a „súly
pont” Bukarestbe, a sportcsarnok
ba (a „Polivalensbe”).

Ha teljesítményüket mai mér
legre tesszük, a tanulság is 
polivalens. Merjük-e -  és méltá
nyos-e egyáltalán — arányítani a 
Metropol zenei értékeit és a het
venes években betöltött közös
ségi szerepét? Hiszen e korszak 
„korszerű” zenéje már jellemző
en olyan akusztikai megnyilvánu
lás, amely leszakad a művészet- 
eszményekről, és az égőn-fájón 
tapasztalt társadalmi közegben 
inkább demonstratív feladatokat 
vállal. Nem csak itt és nem is csak 
Magyarországon rendszerellenes 
tüntetés volt egy csomó külsőség: 
a hosszúhajúság és szakállasság — 
bármiféle pozitív „ideológiai” ta r
talom nélkül. A farmer kultusz
tárgy és szimbólum volt egyszerre, 
a rock’n roll-generációval való azo
nosulás jelképe. Egy olyan idő
szakban, amikor jószerével senki
nek nem volt víziója a jövőről.

A 70-esek második felében 
azonban már érezhető volt a rom
lás. Az évtized végéhez közeledve 
„a sok eltávozott emberke hatal

mas űrt hagyott maga után — ol
vashatjuk Józsa Erika könyvében.
— A Metropolt olyan vákuum szip
pantotta bele a román rockvilágba, 
amelyet a Phoenix legendás dob- 
bantása és számos gyengébb ideg
zetű együttes lemorzsolódása kre
ált. A közönség hihetetlenül ki 
volt éhezve erre a műfajta, s egy
re kevesebbet kapott belőle. [...] 
A román együttesek nagy része 
ebben az időben átment progresz- 
szívbe, elvont, túlkomplikált mu
zsikát nyomtak. A közönség meg 
azt akarta, hogy valami felfogha
tó, érthető, megjegyezhető zenét 
kapjon, amire együtt lehet ordíta
ni, ugrálni, tapsolni, tombolni.”

Persze akkor, a „hőskorban” 
sem volt egyértelmű a Metropol
— és általában a populáris zene
fajok — megítélése. Az egykor té
vés Spielmann Mihálynak (már 
Sebestyén Mihály néven) volt egy 
tévékritika rovata az Utunk ban. 
Az 1980. június 13-i számban 
„Anyu, fenn vagyok a topon?” cím
mel csípős hangú cikket írt -  nem 
annyira a könnyűzenét sugár
zó „Magyaradásról”, hanem álta
lában: a televízióban előforduló 
könnyűzene-előadókról. Miután a 
cikkben több honi magyar együt
tes és előadó mellett a Metropolt 
is dicséri, leszögezi: „Hard-rock, 
country, disco, tánczene, könnyű
zene — a műfaji változatosság saj
nos nem tudta feledtetni, hogy a 
legtöbb szerzeményt egy bordá
ban szőtték: hangerővel próbálják 
elleplezni a zenei anyag szűkössé
gét, az előadók hangjuk csiszolat
lanságát.”

(Pedig) ekkor már a Metropol 
általános elismertségnek örvend
— miközben Elekes Csaba, Virányi 
Attila, Trifán László, Orbán 
András, Ráduly Béla egyre inkább 
szorulni érzi az ideológiai hurkot. 
1978-tól, a „Fehér albumuk” után 
a pop-folk és rock-sztárok egész 
sorával léptek fel, a koncertturnék 
sűrű egymásutánban következ
tek. A szaporodó hangfelvételek 
nyomán a Metropol megjelenhe
tett a show-bizniszben. A „Fehér 
album” a Phoenix lemezei után a 
legnagyobb példányszámot érte el.

Aztán szétszóródtak a világ
ban. A kilencvenes évektől kezd
ve időről időre még felléptek, em
lékkoncertet rendeztek a tragikus 
autóbalesetben elhunyt dobos-éne
kes Ráduly Béla emlékére, kon
certtel ünnepelték meg az együt
tes fennállásának negyvenedik 
évfordulóját.

És most, íme, megint itt voltak, 
zenéltek, nosztalgiáztak. Ki tudja, 
hány ilyen lehet még?!

JAKABFFY TAMÁS
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Á tadták az Alföld folyóirat díjait nov
ember 6-án, Debrecenben. Idén Balázs 
Imre József, Tóth Krisztina és Szilágyi 
Zsófia részesült Alföld-díjban.

Huszadik alkalommal rendezték 
meg a Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásárt, november 13-15. között. 
A könyvvásáron átadták a Szép Könyv
díjakat. Az idei díjazottak: Zágoni 
Balázs-Kürti Andrea: Erdélyi gyermek
enciklopédia (Koinónia, gyerekirodalom 
kategória); Dragomán György-Részegh 
Botond: Erőtánc (Bookart, művésze
ti könyvek és albumok); Hajdú Farkas- 
Zoltán: Békebeli 1913 (Bookart, szépiro
dalom kategória).

E lső alkalommal adták át novem
ber 17-én a Nemzet Művésze díjakat a 
Pesti Vigadóban. A díjazottak közt er
délyi alkotók is vannak, többek közt 
Szilágyi István, a Helikon alapító fű- 
szerkesztője, valamint Kányádi Sándor 
is részesült a kitüntetésben. Rajtuk kí
vül irodalom kategóriában a Nemzet 
Művésze lett: Ágh István, Buda Ferenc,

Csoóri Sándor, Dobai Péter, Jókai 
Anna, Juhász Ferenc, Tandori Dezső, 
Tornai József, Tőzsér Árpád és Vasadi 
Péter.

A Nemzet Művésze díjat azzal a cél
lal hozta létre a magyar kormány 2013- 
ban, hogy a legkiemelkedőbb művészek 
számára méltó életkörülményeket bizto
sítson életjáradék formájában.

Három magyarországi költőt, írót lá
tott vendégül a Helikon november 14- 
én, Kolozsváron. A mezőn túl is látni 
valakit címmel megrendezett Helikon
esten Sütő Csaba András, Szalai Zsolt 
és Vincze Ferenc olvastak fel műveiből. 
Beszélgetőtársuk Karácsonyi Zsolt, la
punk főszerkesztője volt.

Szőcs Petra Kétvízköz című verses
kötetét mutatták be a Bretter György 
Irodalmi Körön november 17-én, a ko
lozsvári Bulgakov kávéházban. A szer
zővel Nagy Eszter és Horváth Előd 
Benjámin beszélgetett.

A Helikon közép-erdélyi körúton vett 
részt novemberben. Négy nap alatt 11 
helységben olvastak fel a folyóirat szer
zői és szerkesztői, a Kolozs Megyei Ta

nács támogatásával. A körút program
ja: November 24.: Körösfői Általános 
Iskola, Kalotaszentkirályi Általános Is
kola, Octavian Goga Elméleti Líceum
-  Bánffyhunyad. Felléptek: Demeter 
Zsuzsa, Horváth Előd Benjámin, Kará
csonyi Zsolt, Szántai János. 17 órától: 
Bánffyhunyadi Református Egyházke
rület gyülekezeti terme.

November 25.: Magyarszováti
Általános Iskola, Széki Általános 
Iskola, Petru Maior Elméleti Líceum
-  Szamosújvár. Felléptek: Benő Attila, 
Cseke Róbert, Csuszner Ferencz, 
Karácsonyi Zsolt.

November 26.: Tordaszentlászlói 
Általános Iskola, Várfalvai Általános 
Iskola, Jósika Miklós Elméleti Líceum -  
Torda. Felléptek: André Ferenc, Király 
László, Papp Attila Zsolt, Varga László 
Edgár. 17 órától: Tordai Református 
Egyházkerület Imaterme.

November 27.: Bálványosváraljai 
Általános Iskola, Andrei Mure§anu 
Nemzeti Kollégium — Dés. Felléptek: 
Bréda Ferenc, Demeter Zsuzsa, Horváth 
Előd Benjámin, Karácsonyi Zsolt.

B o ld o g sá g
Aki boldog akar lenni ...

A fősorok Erich Mária Remarque 
fenti gondolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 13. 

Materiális. 14. Pálcát tör fölötte. 15. 
Habzó italt tartalmazó (korsó, pa
lack) -  régies szóval. 16. Mene, ..., 
ufarszin. 18. Költői napszak. 20. 
Német szorzóképző. 22. Beleegyező 
válasz. 24. USA-beli szabvány. 26. 
Púpos állat. 28. Számtalan. 29. 
Alapfokú. 31. Gléda. 32. A szélein 
zöld! 33. A papírhajtogatás művésze
te. 35. Tiltószó. 36. Török tiszti rang. 
37. Becézett Aladár. 39. Habár, 41. 
A délutánt követi. 43. Meat ...; éne
kes, színész. 45. ... királya; Lalo ope
rája. 46. Falat befehérítő. 49. A neon 
vegyjele. 50. Tollforgató. 52. Attila 
névváltozata. 53. Levegő, angolul. 
54. Becézett Tamara. 56. Irén egyik 
beceneve. 57. Orosz költő, dráma

író (Alekszandr). 58. Nagyszülő. 59. 
Megelégelő.

FÜGGŐLEGES
1. Dúdoló szócska. 2.... reale; va

lóságosan létező a filozófiában.
3. Kiskorú. 4. Nauru fővárosa. 5. 
Ipolysági település. 6. Szerb város. 
7. Idegen betűnév. 8. Zseblámpa 
áramforrása. 9. Sírásra késztet.
10. Az egyik pincér. 11. -nál, 12. 
Nagylak része! 17. Összehasonlító, 
arányító. 19. A folytatás befejezése.
21. Móricz Zsigmond egyik regény
hőse. 23. Isten, angolul. 24. Török 
férfinév. 25. Eme párja. 27. Maga 
után húz. 29. így is becézik Erikát.
30. Zsolozsma. 33. Óír rovásírás.
34. Találó, ildomos. 36. Költői só
haj. 38. Én, olaszul. 40. Izzómárka.
41. ... Kornél; Kosztolányi alakja.
42. Csordultig. 44. Kation párja. 47. 
Egyezőek! 48. A mélybe. 51. Palóc 
alma! 53. Könnyűfém rövid neve. 
55. Ifjúsági Magazin, röviden. 57. 
Balszélsők! R.T.

A Helikon 22. szám
ban közölt Ész című 
rejtvény megfejtése: 
Nagy csodatévő az em
ber. 948410 000065
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