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Ünnep
Ma hajnalban egy vörös hajú nő 
két könyökével a korlátra dőlve 
bámult, m intha valam i nézhető 
fu tott volna a busz mellett, a járdán. 
Rövidre zárt múltjából jö tt elő 
a csupasz fák közt ringatózó látvány, 
vagy csak kíváncsin kerekedő szemmel 
gondolkodott egy visszatérő álm án, 
ami m egfoghatatlan, m ire felkel, 
de foszlányai felbukkannak itt-ott, 
ha jó i figyel, összefonódnak egyszer, 
s kirajzolnak egy meszesedő titkot -  
nem tudhatom . De hozzám ért a válla, 
és csupa rossz gomolygott mellkasomban, 
úgy éreztem: beszív a nő világa, 
ítéletnap sem szabadulok onnan.
Úgy éreztem: majd szétveti a gyomrom 
a hívatlan, növekvő indulat.
H iába volt önuralom ra gondom, 
helyében csak a gomolygás m aradt, 
és az, hogy annyi mindentől viszolygok, 
am ire m áskor mosolyogva néztem, 
annyi iszonyú részletet kihordok, 
s mind elmerül az iszonyú egészben. 
Miközben k in t hóhullást szült a hajnal, 
szikrázva dőlt a jégkristály  az égből, 
zúgott fülem: „iszonyú minden angyal” 
és reszkettem  a gyűlölet hevétől. 
Mellettem bőszen könyökölt a nő, 
kemény vonások közt rángott a szája. 
H iába tudtam , hogy sebezhető 
s feltételeztem: van pár unokája, 
szerettem  volna kitörölni onnan, 
ahol m akacsul b írta  a teret.
E hajnalon is sokat gazdagodtam: 
áldott, békés hit, remény, szeretet.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, MUNKATÁRSAINAK 
ÉS TÁMOGATÓINAK A HELIKON



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

Beszélgetés Szabó András grafikussal
„Visszavonultam a saját intim  
világom ba”
-  Az első kérdésem a sorsod alakulásá

val kapcsolatos. Mikor döntötted el, hogy 
képzőművész leszel (ha egyáltalán döntés 
kérdése volt ez)?

-  Én egyszerűen csak szerettem rajzol
ni gyermekkoromban. Nem is gondolkod
tam ezen, jött magától, hiszen jóformán 
egész nap rajzoltam. Valójában a szüleim 
döntötték el, hogy képzőművész leszek, 
ezért már ötödik osztályban felvételiztem 
a marosvásárhelyi Művészeti Iskolába, 
oda jártam  líceumba is, és azóta ezt a 
„szakmát” űzöm, profi szinten.

-  Már kezdetben is a grafika érde
kelt inkább? A festészet nem vonzott, nem 
vágytál arra, hogy festő legyél?

-  Szerintem gyermekkoromban vol
tam a legeredetibb, és akkoriban 
foglakoztatott leginkább a festészet, a 
színek. A líceumot festészet szakon vé
geztem, az egyetemen alakítottam ki ezt 
a saját grafikai stílust, amelyet a legköny- 
nyebben fehér-feketében lehet létrehozni. 
De sokszor gondolok arra, hogy szeretnék 
újra színesebb munkákat készíteni.

- A  marosvásárhelyi Művészeti Líceum 
diákjaként már volt lehetőséged kiállíta
ni, próbáltak az iskolában hozzászoktat
ni benneteket a közönséghez, ahhoz, hogy 
fontos kapcsolatot teremteni a nézőkkel, 
művészet fogyasztókkal is?

-  Igen, próbáltak minket hozzászoktat
ni ehhez. Minden év végén volt az úgy
nevezett iskolatárlat a Kultúrpalotában. 
De az első önálló kiállításunkat három 
képzőművész barátommal együtt szer
veztük meg másodéves egyetemistaként, 
Marosvásárhelyen, a Bolyai Líceummal 
szemben egy pincegalériában. A többiek 
főleg installációkat állítottak ki, nekem 
volt rajzom egyedül, bár az én rajzaim is 
félig installációjellegűek voltak.

-  Mit jelent az, hogy félig installáció?

-  Egy nagyobb méretű rajzomat lefény
másoltam, és azt világítottam meg UV- 
lámpával, természetesen sötétben, ezért 
a rajz minden fehér felülete lilán világí
tott, mint ahogy a diszkófényben szokott 
az emberek foga. Virító sprayjel lekezel
tem a felületet is, ahova ezt a munkát ki
állítottam.

-  A generációdra is jellemző a kísérlete
ző kedv, a kísérleti művészet. Te hogy lá
tod, ez egyfajta útkeresés, az egyéni stílus 
keresése, egyáltalán miről szól és mi a cél
ja  szerinted?

-A zt látom, hogy ma nagyon sokan a 
festészet felé irányulnak, legalábbis ami a 
kolozsvári képzőművész diákokat vagy a 
frissen végzetteket illeti. Elindult egy ilyen 
hullám, sokan azt látják, hogy most ez 
megy, eladható, és persze van néhány kö
vethető példa is. Úgy emlékszem, amikor 
én voltam egyetemista, eléggé kísérletezge
tett mindenki, művészi megnyilvánulás te
rén. Nekem is voltak ilyen próbálkozásaim, 
és úgy gondolom, hogy ez jót tett. Persze én 
is már 13 éve ugyanezzel a grafikai techni
kával és ugyanabban a stílusban dolgozom, 
talán azért, mert bevált, de azért is, mert 
teljesen még nem merítettem ki sem a le
hetőségeimet, sem a témákat. És azért is, 
mert alapjában véve olyan ember vagyok, 
aki ha elkezd valamit, akkor azt elég soká
ig húzza-nyúzza. Talán itt az ideje annak, 
hogy újra elkezdjek kísérletezni.

-  Többször is szóba került már ez a bi
zonyos technika, amellyel dolgozol. Talán 
elmagyarázhatnád, hogy ez miben is áll. 
Mindig meg akartam tőled kérdezni, hogy 
ez a saját találmányod-e vagy valahol lát
tál valami hasonlót és azt adaptáltad az 
egyéni stílusodhoz?

-  Ebben a formában én dolgoztam ki ezt 
az eljárást. Vannak hasonló grafikai tech
nikák, de ez egyéni. Valójában arról van 
szó, hogy egy fehér műanyaglemezt be
festek feketére és abba karcolok bele egy

Művész a műteremben (2009)

sablonkéssel, ami azt jelenti, hogy a vég
eredmény a ceruzarajzhoz hasonló, csak 
minden, amit rajzolok, fehér lesz, nem sö
tét. Mindig is foglalkoztatott, hogyan lehet 
előhozni a feketéből a fehéret. Sokat kar
coltam például röntgenfelvételekbe vagy 
fotópapírra, amelynek szintén kicsit fényes 
a felülete, ezt is előbb befestettem feketére, 
és utána belekarcoltam a rajzot. Nagyobb 
méretű telefonkártyákra is készítettem 
rajzokat ugyanezzel az eljárással. Ezekből 
a próbálkozásokból született az ötlet és ez 
a bizonyos technika. Ez az eljárás végül is 
a rézkarchoz vagy a linóleummetszethez 
hasonló, csak nem készül levonat a dúc
ról, a munkák mérete is sokkal nagyobb, 
és ami a legfontosabb: ezeket a hatásokat 
nem lehet elérni a hagyományos grafikai 
módszerekkel. A technikára talán mond
hatnám, hogy teljesen eredeti, de amint 
említettem, a leginkább az izgat, hogy a 
sötétségből a világosságot kihozzam.

-  Kritikusaid a leggyakrabban a hiper- 
realista irányzathoz sorolják a munká
idat. Érdekelt téged valaha is műfaj, 
irányzat, vagy inkább csak azt tartod fon
tosnak, hogy kifejezd magad, attól függet
lenül, hogy mások hova sorolnak téged, az 
alkotásaidat? Képeid alanyai leggyakrab
ban a családodból kerülnek ki, a felesége
det, nagymamádat ábrázolod. Miért?

-  Nyilván tudok erről az irányzatról, is
merem néhány képviselőjét, de nem kutat
tam utána különösebben. Általában nem 
nagyon érdekel, hogy mi történik a világ
ban, már ami a képzőművészeti műfajokat, 
irányzatokat illeti. Sem technikailag, sem 
műfajilag nem akarok semmiféle irányzat
hoz kapcsolódni. Ha valami elém kerül -  
mondjuk egy kiállítás anyaga —, akkor azt 
megnézem, átgondolom. Lehet, hogy ez hi
ányosságom, de nem szoktam kutatni,
» » >  folytatás az 5. oldalon

Szabó András
1980-ban született Marosvásárhelyen. A kolozsvári Képzőművészeti és Forma- 

tervezői Egyetemen szerzett diplomát, majd mesteri és doktori fokozatot. 2001 óta 
folyamatosan jelen van munkáival a hazai és külföldi kiállításokon. A közönség 
a bukaresti Anaid Art Galleryben, a Nemzeti Színházban, a kolozsvári Korunk 
Stúdiógalériában, a Bulgakov kávéházban, az Ata§ Galériában vagy a sepsi
szentgyörgyi Magmában láthatta alkotásait. 2007-ben és 2008-ban részt vett a 
Bukarestben rendezett Fehér Éjszakák Urban Art nevű projektben, amelynek ke
retében egy-egy képét kivetítették a Parlament homlokzatára. Munkái megvásá
rolhatóak voltak a bukaresti és temesvári Artmark, valamint a kolozsvári Quadro 
Galéria aukcióin. 2006-ban elnyerte a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
és az Illyés Közalapítvány által nyújtott Hollósy Simon képzőművészeti ösztön
díjat, 2010-ben elnyeri a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíját. 2010 febru
árja és 2013 augusztusa között a kolozsvári Korunk Stúdiógaléria kurátora volt. 
Jelenleg Kolozsváron él.
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JÓSIKA MIKLÓS: 1794-1865

JANUÁR
1 CSÜTÖRTÖK Újév
2 PÉNTEK Ábel, Ákos
3 SZOMBAT Benjámin
4 VASÁRNAP Angéla

5 HÉTFŐ Árpád, Simeon
6  KEDD Boldizsár, Gáspár
7 SZERDA Artúr, Attila
8  CSÜTÖRTÖK Szörény
9 PÉNTEK Marcell

10 SZOMBAT Melánia, Vilmos
11 VASÁRNAP Ágota, Baltazár

12 HÉTFŐ Ernó'
13 KEDD Veronika, Veronka
14 SZERDA Bódog, Edömér
15 CSÜTÖRTÖK Aurél, Loránd
16 PÉNTEK Gusztáv
17 SZOMBAT Antal, Antónia
18 VASÁRNAP Piroska

19 HÉTFŐ Sára
20 KEDD Fábián, Sebestyén
21 SZERDA Ágnes
22 CSÜTÖRTÖK Alfonz, Vince
23 PÉNTEK Zelma
24 SZOMBAT Erik, Timót
25 VASÁRNAP Pál, Saul

26 HÉTFŐ Paula, Vanda
27 KEDD Angelika, Zsolt
28 SZERDA Károly, Manassé
29 CSÜTÖRTÖK Adél, Emó'ke, Eta
30 PÉNTEK Gellért, Gerda
31 SZOMBAT Marcella

FEBRUÁR
1 VASÁRNAP Efraim, Ignác

2 HÉTFŐ Apor, Karolina
3 KEDD Balázs, Nimród
4 SZERDA Andrea, Csenge
5 CSÜTÖRTÖK Ágota, Richárd
6  PÉNTEK Dóra, Dorka
7 SZOMBAT Rómeó, Tódor
8 VASÁRNAP Aranka

9 HÉTFŐ Abigél, Apollónia
10 KEDD Elvira
11 SZERDA Adolf, Dezső'
12 CSÜTÖRTÖK Lídia, Lilla, Lívia
13 PÉNTEK Ella, Fruzsina
14 SZOMBAT Bálint
15 VASÁRNAP Georgina, Kolos

16 HÉTFŐ Julianna, Samu
17 KEDD Álmos
18 SZERDA Bernadett, Konrái
19 CSÜTÖRTÖK Ozsvát
20 PÉNTEK Aladár, Zelinda
21 SZOMBAT Eleonóra
22 VASÁRNAP Gerzson

23 HÉTFŐ Szemere
24 KEDD Jázmin, Mátyás
25 SZERDA Géza
26 CSÜTÖRTÖK Edina
27 PÉNTEK Ákos
28 SZOMBAT Elemér

JÚLIUS
1 SZERDA Annabella, Renáta
2 CSÜTÖRTÖK Ottó
3 PÉNTEK Kornél, Soma
4 SZOMBAT Berta
5 VASÁRNAP Emese, Sarolta

6  HÉTFŐ Ézsaiás, Melitta
7 KEDD Donát
8  SZERDA Ellák, Teréz
9 CSÜTÖRTÖK Ruth, Vera

10 PÉNTEK Amália, Melina
11 SZOMBAT Lili, Lilla, Nóra
12 VASÁRNAP Izabella

13 HÉTFŐ Jenő
14 KEDD Örs, Ulrik
15 SZERDA Henrik, Leonóra
16 CSÜTÖRTÖK Ruth, Enikő'
17 PÉNTEK Elek
18 SZOMBAT Cecília, Frigyes
19 VASÁRNAP Alfréd, Emília

20 HÉTFŐ Éliás, Illés
21 KEDD Dániel, Helén
22 SZERDA Mária-Magdolna
23 CSÜTÖRTÖK Lenke
24 PÉNTEK Kinga, Krisztina
25 SZOMBAT Jákob
26 VASÁRNAP Anna, Panna

27 HÉTFŐ Györk, Olga
28 KEDD Ata, Ince, Szabolcs
29 SZERDA Bea, Márta
30 CSÜTÖRTÖK Judit, Jutta
31 PÉNTEK Heléna, Oszkár

AUGUSZTUS
1 SZOMBAT Boglárka, Péter
2 VASÁRNAP Lehel

3 HÉTFŐ Hermina
4 KEDD Domokos
5 SZERDA Krisztina, Zita
6  CSÜTÖRTÖK Berta, Bettina
7 PÉNTEK Arabella, Ibolya
8  SZOMBAT Gusztáv, László
9 VASÁRNAP Ernőd

10 HÉTFŐ Bianka, Lóránt
11 KEDD Tibor, Zsuzsa
12 SZERDA Klára
13 CSÜTÖRTÖK Csongor
14 PÉNTEK Mikeás, Özséb
15 SZOMBAT Mária
16 VASÁRNAP Ábrahám, Rókus

17 HÉTFŐ Anasztáz
18 KEDD Ilona
19 SZERDA Huba
20 CSÜTÖRTÖK István
21 PÉNTEK Hajna, Sámuel
22 SZOMBAT Menyhért, Mirjam
23 VASÁRNAP Farkas, Szidónia

24 HÉTFŐ Bertalan, Jonatán
25 KEDD Lajos
26 SZERDA Endre, Rita
27 CSÜTÖRTÖK Kincső
28 PÉNTEK Ágoston, Mózes
29 SZOMBAT Ernesztina, János
30 VASÁRNAP Róza, Rózsa

31 HÉTFŐ Bella, Erika

SZEPTEMBER
1 KEDD Egon, Egyed
2 SZERDA Rebeka, Teodóra
3 CSÜTÖRTÖK Hilda, Szende
4 PÉNTEK Rozália
5 SZOMBAT Alpár, Lőrinc
6  VASÁRNAP Ida, Zakariás

7 HÉTFŐ Ivor, Regina
8  KEDD Adrienn, Mária
9 SZERDA Ádám

10 CSÜTÖRTÖK Hunor, Mikolt
11 PÉNTEK Jácint
12 SZOMBAT Ibolya, Mária
13 VASÁRNAP Ludovika

14 HÉTFŐ Szeréna
15 KEDD Enikő, Kató
16 SZERDA Edit
17 CSÜTÖRTÖK Ludmilla
18 PÉNTEK Diána, Titusz
19 SZOMBAT Vilma
20 VASÁRNAP Frida

21 HÉTFŐ Ilka, Máté
22 KEDD Mór, Móric
23 SZERDA Tekla
24 CSÜTÖRTÖK Gellért
25 PÉNTEK Adorján, Kende
26 SZOMBAT Jusztina
27 VASÁRNAP Albert, Damján

28 HÉTFŐ Vencel
29 KEDD Mihály
30 SZERDA Jeromos

OKTÓBER
1 CSÜTÖRTÖK Malvin
2 PÉNTEK Petra
3 SZOMBAT Helga, Jozefa
4 VASÁRNAP Ferenc

5 HÉTFŐ Attila
6  KEDD Brúnó, Kadosa
7 SZERDA Amália
8  CSÜTÖRTÖK Etelka, Gitta
9 PÉNTEK Dénes

10 SZOMBAT Bendegúz, Gede
11 VASÁRNAP Brigitta, Gyöng

12 HÉTFŐ Miksa
13 KEDD Edgár, Kálmán
14 SZERDA Beatrix, Lívia
15 CSÜTÖRTÖK Terézia
16 PÉNTEK Aurélia, Gál
17 SZOMBAT Hedvig, Szilamc
18 VASÁRNAP Lukács

19 HÉTFŐ Ferdinánd, Nán<
20 KEDD Cintia, Irén
21 SZERDA Orsolya, Zselyk
22 CSÜTÖRTÖK Előd, Tilda
23 PÉNTEK Gyöngyvér
24 SZOMBAT Kuben, Salamoi
25 VASÁRNAP Blanka

26 HÉTFŐ Demeter
27 KEDD Szabina
28 SZERDA Simon, Taddeus
29 CSÜTÖRTÖK Melinda, Szilár
30 PÉNTEK Kolos
31 SZOMBAT Farkas, Zenóbú
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> » »  folytatás a 2. oldalról

hogy mások miket csinálnak és hogyan. 
Ez abból a szempontból talán rossz, hogy 
emiatt az én munkáim témaköre nagyon 
személyes. A saját emberi dolgaimmal fog
lalkozom. Egyetemista koromban kicsit 
másképp volt ez, egyik legtöbbet ábrázolt 
témaköröm a globalizáció volt, cyberpunk 
meg manga hangulatú képeket készítet
tem, de egy idő után teljesen bezárkóztam 
a saját világomba. Persze ez is érthető, 
ezért rajzolom újra és újra azokat az embe
reket, akikkel együtt élek, mert hozzájuk 
fűznek a legmélyebb érzelmek, és ugyan
csak ők azok, akikkel akarva-akaratlanul 
konfliktushelyzetbe kerülök. Viszont azt 
gondolom, hogy éppen ezeken a munkákon 
át bizonyos problémák, kérdések, súrlódá
sok megoldódnak, letisztulnak.

-N em  gondolom azt, hogy teljesen be
zárkóztál a saját külön bejáratú világod
ba. Hiszen november elején a kolozsvá
ri Kajatanya vendéglőben kiállított Mi 
szent szemetünk című sorozatod éppen 
egy olyan témát dolgoz fel, amely mind
annyiunk életében jelen van: a szemét. A 
sorozatnak ezúttal három olyan szereplő
je van, akik közül kettőt, Neculait, a kar
ton- és hulladékgyűjtőt, illetve Lukács 
Róbertét, a főtéri mozgóárust a legtöbb ko
lozsvári ismeri. A harmadik figura egy ut
caseprő, aki abban a negyedben takarít, 
ahol te is laksz. Mindhárom egész alakos 
portré egyfajta társadalmi röntgenkép is, 
amely nem csak a modellekről, de rólunk 
is árulkodik, és talán nem túlzás azt mon
dani, hogy kapcsolatot teremt közöttünk. 
A Szabó András-féle alkotások éppen azért 
szerethetőek, mert azon túl, hogy kijelen
téseiddel ellentétben azt bizonyítják, igen
is látod és érted, hogy mi történik a világ
ban, olyan témákkal foglalkozol, amelyek 
általában megérintik az embereket.

-E z  jó, és remélem, hogy tényleg így 
van. Az, amit én átélek, megélek, gondolok 
és amit megjelenítek, azok általános em
beri dolgok, érzelmek, helyzetek. Biztos, 
hogy mindenki talál olyasmit ezeken a ké
peken, amivel azonosulni tud. Ezek a mun
kák, amelyeket novemberben kiállítottam, 
egy újabb vonalat, próbálkozást képvisel
nek, hogy mégiscsak nyissak a világ és an
nak történései felé. Próbálok kilépni abból 
az intim közegből, ahová önként vonultam 
el. Persze azért ezeken a képeken is van
nak rejtett szimbólumok, a saját szemete
im, hogy így mondjam. A szemetes-sorozat 
egyébként úgy készült, hogy mindhárom 
ábrázolt alakot régóta figyelem, egyikük
kel, az utcaseprő emberrel többször be
szélgettem is, vele a kapcsolatom is más, 
ugyanakkor érdekesnek tartom a világot, 
amit képviselnek, illetve azt a komolysá
got, ahogyan a munkájukat végzik.

- A  Mi szent szemetünk című új soro
zatod előtt volt egy nagyobb, mondhat
ni gyűjteményes kiállításod a sepsiszent
györgyi Magma kiállítótérben, 2013 végén. 
Ennek a kiállításnak része volt az a so
rozatod, amely számomra az egyik legér
dekesebb, egyszersmind legkedvesebb, a 
Waldorf-portrék, amelyek kiegészülnek

egy tájképpel. A Wsádorí-sorozatot a ko
lozsvári közönség 2012 márciusában lát
hatta a Korunk Stúdiógalériában. Miért 
éppen a Waldorf-iskola növendékeiről, és 
miért pont kamaszkorú gyermekekről ké
szült ez a portrésorozat?

-  Ez úgy történt, hogy egy évig tanítot
tam a kolozsvári Waldorf-iskolában, és na
gyon sokat küszködtem azzal, hogy tudjak 
valami pozitívat nyújtani ott, mert sehogy 
sem ment nekem ez a tanítósdi. Volt egy 
ötfős kis „gengszter-csoport” az egyik osz
tályban, akik mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy tönkretegyék az óráimat 
-  és a saját óráikat végül is. Az a helyzet, 
hogy abból a harmincfős osztályból egye
dül csak az ő nevükre emlékszem. Nagyon 
megfogott az egyéniségük. Ok olyan igazi, 
vérbeli tinédzserek voltak. Gyönyörűnek 
találtam a személyüket, az alakjukat, attól 
függetlenül, hogy -  mint mondtam -  egy
általán nem segítettek nekem didaktikai 
műsoromban. De éppen emiatt találtam 
őket gyönyörűnek, hogy ennyire próbálták 
magukra vonni a figyelmet, meg hogy lát
szott rajtuk az a dualitás, ami a gyermek 
és a felnőttkor közötti időszakra jellemző. 
Az egyik szünetben vettem a bátorságot, 
és engedélyt kértem tőlük, hogy lefényké
pezhessem őket, s aztán elkészítsek róluk 
egy-egy rajzot. Mutattam nekik korábban 
a munkáimból néhányat, és tetszett nekik, 
így könnyen ment a meggyőzés. Valójában 
azonban az történt, hogy az a Waldorf- 
iskolában tanítással eltöltött év számomra 
sikertelen volt, és ezt a negatív élményt va
lahogy fel kellett dolgoznom. Hat képet ké
szítettem el, ez másfél évembe telt, de úgy 
érzem, ez a legsikeresebb sorozatom, én 
ezeket a munkáimat szeretem a legjobban.

-  Megmutattad nekik az elkészült mun
kákat?

-  Szerettem volna nekik megmutat
ni, de sajnos nem sikerült. Mire kész let
tem a munkával, és oda jutottam, hogy ki 
is állítsam, már eltelt két év. Elmentem 
ugyan az iskolába, és beszéltem az igaz
gatóval, elmondtam neki is, hogy a gyer
mekek portréit ki fogom állítani, de akkor 
az öt portréalanyomból már csak kettő 
járt a líceumba. Kiplakátoltam az isko
lában, hogy lesz kiállítás, az igazgató is 
szólt nekik, hogy jöjjenek el, de végül nem 
jelent meg egyikük sem. Talán személye
sen kellett volna megkeresnem őket.

-  Úgy érzem, izgalmasnak találod a ti
nédzserkort, talán azért, mert mi, amolyan 
örök-kamaszként, nem nőttünk ki belőle. 
Gondoltál arra, hogy folytasd ezt a soroza
tot, esetleg más iskola növendékeivel?

-  Igen, mostanában eszembe jutott ez 
a téma, talán azért, mert ahogy mon
dod, mi is még ennek a két korszaknak 
a határán vagyunk, holott már évek óta 
megjátsszuk, hogy nem. De talán még
sem folytatnám ezt a sorozatot, mert úgy 
érzem, akkor elrontanám az egésznek a 
varázsát. Ezek a gyermekek alapjában 
véve ugyanolyanok, mint bármelyik má
sik iskolába járó kortársaik. Viszont az, 
amin most dolgozom, hasonló témájú, ha

bár nem tinédzserekről van szó, de a két 
lány, akiket ábrázolok, úgy néznek ki, 
mintha kamaszok lennének.

-Közel tizenöt éve veszel részt csopor
tos és egyéni kiállításokon, az országban, 
de külföldön is. Milyen érzés ez, és fontos-e 
számodra a kapcsolat a nézővel?

-  Mindig érdekelt a visszajelzés a kö
zönség részéről. De abban is mindig biz
tos voltam, hogy az emberek nagy részének 
tetszik, amit csinálok, és ezt nem nagy
képűségből mondom, hanem azért, mert 
úgy érzem, valahol a tudatalattimban ele
ve úgy alakítottam ki a világomat, hogy 
könnyen emészthető legyen, és minden
ki találjon benne olyat, ami neki tetszik. 
Látványban azért lenyűgöző, mert megkö
zelíti a fényképszerűséget, ami szinte em
berfelettivé teszi az alkotóját egyes nézők 
számára, ugyanakkor minden képen el 
vannak rejtve finom és érzékeny részletek, 
amelyek másoknak többet jelentenek ma
gánál a látványnál. Persze vannak olya
nok is, akik ezt a fényképmásolásos metó
dust nem tartják igazi művészetnek, nekik 
valószínűleg nem tetszenek a munkáim. 
Egyébként most éppen ez a legutóbbi ko
lozsvári kiállításom a kedvencem, éppen 
azért, mert egy pici térben voltak kiállít
va a munkák, egy vendéglőben, nem pedig 
egy kiállítóteremben, ezért közel kerültek 
egymáshoz emberek és képek. Lehet, egy 
évvel ezelőtt csak annak örültem volna, ha 
egy szupergalériában állíthatok ki, bizo
nyítékaként annak, hogy nem csak az em
berek szemében, de piacon is nagyon jól tel
jesítek. Ez most egyáltalán nem érdekelt.

-  Talán azért nem érdekelt, mert tud
tad, hogy lesz egy szupergalériában egy 
szuperkiállításod, ha fogalmazhatok így. 
December közepén Párizsban állították ki 
azokat a munkáidat, amelyek az elmúlt ti
zenhárom évben készültek, és amelyet egy 
belga gyűjtő vásárolt meg tőled. Ennek kö
szönhetően egyfajta anyagi biztonságban 
élsz, a művészetedből -  nem túl sok kép
zőművész mondhatja ezt el magáról ma 
sem. Korábban is dolgoztál nagyobb ga
lériákkal, mint például a bukaresti Anaid 
Art Gallery, ahol többször is kiállítottál, 
és ők azok, akik úgymond megmutattak 
téged a nagyvilágnak. Miben más most ez 
a párizsi kiállítás?

-  Sok év munka és gürcölés, nélkülö
zés után jött össze ez az anyagi bizton
ság, de azt elmondhatom, hogy mindig 
ugyanakkora lelkesedéssel és erőbefek
tetéssel dolgozom, anyagiaktól függetle
nül. A már említett gyűjtő által megvá
sárolt 26 képet, a munkásságom legjavát 
állítják ki ebben a párizsi galériában, és 
számomra főleg attól különleges, hogy 
még soha nem láttam ezeket a munkái
mat egy helyen, és itt tényleg követhe
tő minden alkotói periódusom, az, aho
gyan fejlődtem. Nyilván kíváncsi vagyok 
a visszajelzésekre is, hiszen számomra 
teljesen idegen közönség tekintette meg 
ezt a kiállítást, egészen más élmény volt, 
mint bármelyik eddigi kiállításom.

MÁRTON EVELIN
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Egyed Ákos 85.

Elevenen él bennem egy kép. A bodosi 
református templomban tű t sem lehe
tett leejteni. Ennyien talán konfirmá
láskor, húsvétkor, reformációkor s ka
rácsonykor, ha eljönnek Isten házába. 
Pedig „csak” november volt, reformáció 
után, karácsony előtt, valamikor advent 
küszöbén. Estefelé járt, kicsivel szürkü
let, fejés s estéli kúrálás után. A padso
rokban kicsik és nagyok ültek, fiatalok, 
idó'sebbek és annál is idősebbek, vá
rosi nadrágosok és ünnepi gúnyát öltött 
bodosi gazdák, mesteremberek, frissen 
mosakodva s borotválkozva. Az asszony
nép s a leányok külön, a maguk helyén, 
az örökség s a szokás szerint. Erdővidéki 
Közművelődési Napok voltak, mint min
den november derekán 1989-től idefelé, 
„nyitányként” pedig születésének nyolc
vanadik évfordulóján Egyed Ákost az 
Erdővidék Kultúrájáért-díjjal ajándé
kozta meg a Gaál Mózes Közművelődési 
Egyesület. Kapott ő már elismerést ma
gasabb emberi helyekről, nem is egyet, 
de nem is eleget mindazért, amit eddigi 
életében önmagunk megismeréséért az 
asztalra letett, de erről a kicsi szobrocs
káról s a vele járó oklevélről azt mond
ta ott, a templomban, Isten s az emberek 
színe előtt: számára ez a legkedvesebb, 
mert az övéitől kapta. Emese néni az el
ső' padsorban pityergett, Ákos bácsival 
pedig úgy szorítottak kezet falusfelei, 
ahogyan illik s ahogy megérdemli: em
beresen. Ahogy csak ugyanarról a vi
dékről s ugyanabból a faluból valók, az 
egyazon tőről szakasztottak tudnak. Ne 
felejtsem hamar pászítani a szót: ne le
pődjenek meg, de nekünk, erdővidéki
eknek Egyed Ákos történészprofesszor 
és akadémikus, az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület volt elnöke, valamint ked
ves felesége, Fábián Emese Margit bio
lógiatanár -  Ákos bácsi és Emese néni. 
Mi tudjuk, hogy ebbe minden, de minden 
beletartozik, ne kérdezzék, hogy miért.

Aztán hazulról hazafelé. Valahol 
Szásznádasnál elakadt a kocsisor, úgy
hogy álltunk s beszélgettünk. Ráértünk. 
Levéltárakról, százados társadalmi kér
désekről, jobbágyfelszabadításról, negy
vennyolcról, háromszéki ágyúkról, Gábor 
Áronról, Bodvajról, Köpec pusztulásáról,

születésnapj ára
Vécerről, Kiskomitéről, császáriakról, 
szabadságharcosokról. Pontosabban: 
hallgattuk Ákos bácsit. (Manóink egyi
ke, a kisebbekből való egyszer félbe is 
szakította, hogy: Te tanító bácsi vagy?) 
Aztán a faluról, amelyikről nemrég még 
azt tartották, hogy „Bodosban még a pap 
es kőműves”. Hát igen, s ez már Ákos bá
csi magyarázata, hogy tudniillik mire a 
völgyben megbúvó kicsi falu létrejött, ad
digra a baconi, bibarcfalvi s baróti em
berek elfoglalták a határ java részét, s 
midőn Bodosnak csak a maradéka, a 
termőföld kevesebbje s gyengébbje ju
tott, a gazdálkodásból nem tudott meg
élni az egész falu. Következésképpen az 
egyre gyarapodó Bodosban olyan más
fél százada a kőművesség a másik meg
élhetés. Úgyhogy a vándorkőművesség a 
bodosiak nevéhez fűződik. Háromszéken 
legalábbis. Egyfelől. Másfelől: a szű
kös határ arra is késztette a bodosiakat, 
hogy erősen beosszák a dolgaikat, mert 
az adott körülmények között pazarlás
nak helye nem lehetett. Ilyen körülmé
nyek között az „úgy talál, mint a bodosi 
lakadalom” mondás egyáltalán nem vé
letlen, s nem kell ahhoz a szavak, kife
jezések eredetével foglalkozó tudomány
ág, hogy származását megértsük. Mert a 
megfejtés egyszerű, s ezt is Ákos bácsitól 
tudjuk: volt egyszer Bodosban egy olyan 
lakodalom, amelyikre annyit sütöttek- 
főztek, hogy abból semmi meg nem ma
radt, de éppen elég volt, vagyis minden
kinek jutott. S akkor még egy másik eset. 
Elöljárójában annyit, hogy Erdélyben 
tán nincs az a falu, amelyiknek ne len
ne valamilyen csúfondáros neve. Bodos 
éppenséggel kakukkfalva. Merthogy 
régebbecske Bodosnak valami erdővitá
ja támadt Baróttal. Az atyafiak csak ab
ban jutottak dűlőre, hogy a két falu né
pe kimegy az erdőbe, megvárják, míg a 
baróti s a bodosi kakukk is rázendít, s 
amelyik tovább bírja, azé a falué lesz a 
vitatott erdő. Egy bodosi ember a lom
bok közé bújva továbbkakukkolta a szár
nyast, így lett övék az erdő. Persze, hogy 
az agyafúrt történeten jót nevettünk, s 
hát még azon, amikor Ákos bácsi elme
sélte a bodosi gazda nagybaconi esetét. 
Azt mondja: a Hatod nevű erdő- és lege
lőrészen hat falu osztozott, amikor még 
rendet tartott a székely falu. Mondjuk, 
ezt tudtuk. No, s akkor a bodosi gaz
dák kimentek a Hatodra erdőlni. Ősz 
derekán ötven-hatvan szekér indult 
Bodosból, mindegyiken fityegett egy-két 
gyerkőc. Hazafelé jövet, megrakottan, 
Nagybaconban eltörött az egyik bodosi 
gazda szekere kereke. Békopogott egyik 
ismerőse ablakán: Aluszik-e, Ferenc bá’? 
Amaz bentről, hogy: Nem, nem. A bodosi: 
Akkor adjon kölcsön egy kereket. A baco
ni: Aluszom, aluszom. Más, ez már nem 
vicces, de annál tanulságosabb: egyik

nyáron az Egyed család hastífuszt ka
pott. A családfő kivételével, aki bevitte 
övéit a baróti kórházba, s ott ült mellet
tük, míg Kádár doktor három hét alatt 
kikezelte a betegeket. Mire gyógyultan 
hazamehettek, az emberek hazahordták 
a tanító gabonáját, kicsépelték, a helyire 
tették, mert így akartak segíteni a bajba 
jutottakon. Pedig senki sem hívta őket. 
S azt mondja Ákos bácsi: a kölcsönpohár 
visszajárt.

Elnézést is kérhetnék ezért a bő, és 
az Egyed Ákos tudományos munkáiról 
nem szóló kitérőért. Csakhogy a gyö
kerekhez szeretném közelebb vinni az 
olvasót, csak azt szeretném ezzel ért
hetőbbé tenni, hogy honnan indult ő. 
Mert innen indult, innen tarisznyálta 
fel az erdélyi magyar társadalom élete 
iránti érzékenységét és kíváncsiságát 
Egyed Ákos. Lehetett volna maga is kő
műves, mint a bodosi pap s a hívei, de 
a szántás-vetés, a gazdálkodás mellett 
ősei a betűvetést is mívelték. Édesapja, 
Egyed Géza -  ki Gyóni Gézával együtt 
raboskodott a Nagy Háború egyik, 
krasznojarszki fogolytáborban, s a má
sodik világégésben a magyar hazát véd
te a Kárpátok keleti gerincén -  szó
val, édesapja őt is a sepsiszentgyörgyi 
Református Székely Mikó Kollégiumba 
adta. Azelőtt sokat mesélt neki II. 
Rákóczi Ferencről, dédapja, Nagy Áron 
negyvennyolcas honvédtiszt volt, egyik 
nagyapja kormány-, azaz Tisza-párti, 
s akkor ez már ugye elég ahhoz, hogy 
a mikós évek utáni út Kolozsvárra s a 
történettudományok világába vezessen? 
A többi nagyjából ismert, legalábbis az, 
ami munkája révén eddig az olvasólám
pánk alá került.

Jaj, még valami: nyolcvanesztendő
sen tanulta meg használni a számító
gépet. Azt mondja, nem ment könnyen, 
de unokája, Eszter addig biztatta, míg 
sikerült. S azt mondja, nincs annál fel- 
emelőbb, mint amikor az ember az uno
kájával ír közös könyvet. (Olyasfajta 
ajándék lehet ez, mint amikor otthon, 
Bodosban telides-tele a kicsiny temp
lom, s az ember az övéitől kap köszöne
tét és elismerést.) Gróf Mikó Imre be
szédeit és felhívásait ismerhettük meg e 
nagyapa—unoka munka által. Gróf Mikó 
Imréét, aki -  Ákos bácsit idézve -  tud
ta, hogy mikor és mit kell visszaadnia a 
társadalomnak abból, amit tőle kapott. 
Nyugodtan kimondhatjuk: Egyed Ákos 
bőségesen visszaadja nekünk azokat a 
szellemi javakat, amelyekkel abban az 
erdővidéki parányi faluban egykoron 
feltarisznyálták. A minap könyvpako
lás volt otthoni szent rendetlenségünk
ben, Egyed Ákos könyveivel telides-te
le lett az öblös ruháskosár. És távolról 
sincs ott minden.

Egyed Ákos, otthoniasabban: Ákos 
bácsi, a jó Isten éltessen sokáig munka
kedvben és egészségben!

BENKŐ LEVENTE
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ANTAL BALÁZS

Aki pokolra akart jutni
Volt egy ember odakint Velyvában, aki 

fel tudta támasztani az elhullott madara
kat. Már meghalt. Amíg élt, csak a bajt 
csinálta, ritka rossz természetű, iszákos 
kötekedő volt, az asszonyt a halálba űzte, 
a fiát elvadította a háztól. Pedig külön
ben, ha akarja, tehetségét jóra is fordít
hatta volna tán. Velyva messze esett ak
kor is mindentől, amit ismersz, ma 
sincsen közel, de még egészen távoli föl
dekről is jöttek hozzá sorra, kendőbe pó
lyáivá, tisztes koporsócskákba fektetve 
hozta ki-ki a maga kis tollas kedvencét, 
minek ideje egyszer már letelt. O meg 
épp csak az ujja bütykével végigsimított a 
puha testen, s a madár rögtön verdesett 
is. Cserébe mást senkitől sohase kért, 
csak egy kis borocskát, csak egy kis pá- 
linkácskát. Aztán ha azt bedöntötte, me
nekült előle, ki merre látott. Már a ta 
nyájával sem törődött, a nyájai 
szétszéledtek a hegyek közt, magára ma
radt, és egyre mordabb meg mordabb lett 
ott fönt az erdőn, beleőrülve az egyedül
létbe, melyet csak a feltámasztott vadma
darak enyhítettek, miket a fák között ta
lált lehullva, megcsócsálva. Megpróbálta, 
ám semmilyen más istenteremtményén 
nem tudott segíteni. Pedig kiásta a fele
ségét is a sírból egy éjszaka, mikor dör- 
gött az ég, de hiába, semmire nem ment, 
akárhogy simogatta, csókolta, ölelgette. 
Ki tudja, mi jött rá, hogy éppen azzal pró
bálkozzék, akit ő maga gyötört ki ebből 
az életből, ki gondolta volna, hogy hiá
nyoznak egymásnak, és mennyire örült 
volna szegény asszony, ha holtából kikel
ve is éppen őt látja mindjárt egyből. 
Talán maga is rájött erre, mire felhozta a 
föld alól, mert a koporsót még így-úgy le
feszegette róla, de vissza már nem temet
te, otthagyta kikaparva, a sír környékét 
is szanaszéjjel dúlva, amikor nem já rt si
kerrel végül. A falusiaknak már addig is 
a bögyükben volt a sok furcsa, tébolyult 
idegen, akik odalent egyre mind csak azt 
kérdezték tőlük, melyik út vezet a 
Velyva-erdőbe, és amit elmondtak mind
arról, hogy mért akarnak épp oda föl
menni, nem hangzott túl jól az olyan 
nagy katolikus vidéken. A felforgatott te
metőt reggelre találva annyira megdü
hödtek, azonnal kapára-kaszára kaptak 
és nekivágtak a sötét magaslatnak, hogy 
menten kezük közé kaparintsák a velyvai 
ördöngös embert. Ki tudja, mit csináltak 
volna vele, ha elérik. De míg odatartot
tak, egymást válogatott rémségekkel rio
gatták, hogy mi vár majd ott rájuk, mire 
készüljenek fel hát. Azután meg mire az 
erdőt elérték, elillant bátorságuk, alig is 
álltak már a lábukon, a foguk is vacogott 
a rémülettől. így aztán közel se mertek 
menni, visszafordultak, s otthon meg azt 
mondták, a fák között pokolból felélesz
tett óriás varjak károgtak, kavarogtak, s 
lecsaptak közéjük, mintha csak órájuk 
vártak volna, s ők küzdöttek, ameddig 
küzdhettek, tusakodtak, az életüket véd
ték, de sose fogyott a sok rémség. És bár 
ugye ilyesmiket végül is senki se látott,

mégis a sok madár lett a veszte az erdei 
öregnek, mert egy napon rátört mind, 
melyet az életbe visszadörzsölt, őrjöngve 
nekiesett ezernyi karom és csőr, talán 
mert nem is akartak volna már élni, úgy 
különben, csak ugye az öreg nem kérdez
te meg egyiktől se, amikor elkezdte tapo
gatni, szeretné-e vagy sem. Lecsaptak rá, 
csőrükkel oda-odavágtak, csípték, mar
ták, ahol érték, abba halt bele aztán. A 
faluból mindenhonnan látszott meg hal
latszott a sűrű, fekete, vijjogó, izgő-moz
gó felhő, ahogy Velyva fölött köröz és vé
res alkonyt hagy maga után a nyugati ég 
alján. A fia, akit rokonok fogadtak ma
gukhoz, miután az anyja kimenekítette 
az erdei tanyáról kevéssel azelőtt, hogy 
meghalt, s akit aztán az öreg sohasem 
próbált visszaédesgetni, aznap megál
modta, hogy az apja odahaza fekszik ma
gatehetetlen. És akkor pár napot kivárt 
még. És azalatt az öreg meg meghalt. Ott 
hevert aztán sokáig a padláson temetet- 
len, ahova a fia felvonszolta, amikor ha
zament végül aztán, mert sehogyse bírt a 
ház körül gödröt kaparni, akkora fagyos 
tél járta. A rokonok akkor egy ideje már 
éppen pedzegették, hogy kutyából nem 
lesz szalonna, meg hogy a vér nem válik 
vízzé, meg ilyeneket. Sőt, tudták is, nem 
csak pedzegették, úgyhogy örültek, hogy 
magától elment. A fiút sokat bántották 
odahaza, s aztán lent a faluban is, ami
kor odakerült. Hogy ilyen boszorkány az 
apja, meg olyan sátánimádó, meg kecs
kékkel malackodik az ólban, ilyesmiket 
kiabált rá a többi gyerek, amit hallottak 
otthon. Egyszóval nem szerzett baráto
kat. A rokonok is hűvösen álltak hozzá, 
egyetlenegy vénasszony kivételével, mert 
igaz volt ugyan, hogy az édeshúguk fia, 
ám azé az emberé is, aki a húgukat meg- 
nyuvasztotta. Annyit mondtak neki, hogy 
ne figyeljen oda, és hogy a madarak te
hetnek mindenről. Leginkább magában 
ténfergett a kertben, a faluszélen, és sen
kit sem érdekelt, ott vajon mit is csinál. 
Márpedig csapdákat állított, kelepcéket, 
elébb csak madaraknak, azután ahogy 
rákapott az ízére, apró rágcsálóknak is, 
majd meg nagyobbacskáknak, kutyának, 
macskának. Amit megfogott, mindegy 
mit, kegyetlen megkínozta, egyre meg 
egyre rafináltabb, lassabban ölő módoza
tokat eszelt ki állandóan. Hátrakötötte a 
sarkukat, szíjat hasított a hátukból, ki
nyomta a szemüket, a bundájuk kifordí
totta. Volt, hogy összefestette a vérükkel 
az arcát, hogy megette nyersen a verő szí
vüket is. És szörnyű káromkodásokkal 
teli fekete mise mellett áldozta maradvá
nyaik kis máglyákon a betegek urának. 
Amikor a gyerekek kilesték és csak még 
jobban csúfolták meg bántották, a mérge 
s a bosszúvágya ellenük fordult. 
Különösen, hogyha verekedésbe kezdtek 
vele, csakis olyankor tették, ha többen 
voltak, s mivel ezért nem tudott elbírni 
velük egyenesen, hát nekifogott a maga 
módján. Tőrt vetett a leselkedőknek, és 
órákig hagyta kínlódni, akit foglyul ej

tett. Ha meg még ráadásul lány volt, an
nak disznóságokat súgott a fülébe és 
megfogdosta, nyalogatta, mutogatta neki 
magát. Amikor a rokonai megneszelték, 
mert elment veszekedni hozzájuk ennek 
is, annak is apja, anyja, a bátyja elhatá
rozta, hogy a térdére fekteti és elveri em
beresen. Csakhogy mindezzel elkésett. 
Merthogy egyik pillanatról a másikra 
megnőtt, mint erdőben a gomba, nem le
hetett már csak úgy elfenekelni. Sőt, azt 
mondta nekik, hogy ne beszéljenek elle
ne, mert különben szétpusztítja az egész 
pereputtyot, úgyhogy akkortól kezdve a 
rokonok is félni kezdtek tőle. így aztán 
nagy kő esett le a szívükről, amikor ott 
fönt maradt az erdőn a faházban a világ
végén, az apja halála után nem sokkal. 
Hiszen csak azért nem lett nagyobb baj a 
gonoszságaiból, mert mindenki kerülte 
már, kitértek az útjából, nem mentek ar
ra, amerre ő bolyongott. És bár ezt se le
hetett volna a végtelenségig csinálni, azt 
gondolta mindenki, hogy most már úgyis 
vége. Mert az öreg se nagyon abajgatta 
különben a falusi népet, jobbára elvolt 
odafel magában. Aztán azt meg ki bánja, 
miféle praktikákat űz a Velyvában ez a 
gyerek. Aki akkor már inkább volt fiatal 
férfi. És persze nem akart odafent meg
ülni, mert hajtotta a vére. Be- 
beszökdösött a falu szélére, ahol hajadon- 
lány volt a háznál. Azokat kerülgette, 
udvarolgatott volna, de hát inkább erő
szakoskodás volt az, durváskodás, ugyan 
honnan tanult volna a lelke finomságot. 
A lányok közt azért persze akadt nem 
egy, akinek a vadsága, nagy ereje tet
szett. Meg hogy a maga ura odakint a 
nagy erdőn, nem olyan nyegle, mint a 
parasztfiak. De hiába kacsingattak visz- 
sza, az apja egynek se engedte volna. Még 
akkor is a rokonai nyakára jártak  a falu
siak, hogy állítsák le az öccsük. De azok 
csak széttárták a kezük, hogy nincs ha
talmuk fölötte. Hogy a maga ura. És hogy 
ők nem felelnek érte. Persze őket is meg
utálták, főleg mikor az egyik különösen 
értetlen embernek azt mondták, Ne rázza 
úgy a picsáját a jányod. Amit aztán ké
sőbbjói megbánt ez a rokon is, mert még
iscsak rajtuk maradt, hogy a fiút védik. 
Az már akkorra, hogy a tél szaladt, azt 
vette fejébe, hogy a temetőbe viszi az ap
ját, hogy az anyja mellé fektesse a sírba. 
Az öregnek addigra egy kis híja volt már, 
az erdei ház padlásán ügyes kis állatok 
közel férkőztek hozzá, s csöppecskét meg
kóstolták itt is meg amott is, főleg hogy 
amúgy is meg volt már ugye kezdve, az
tán meg még gyorsabban büdösödött, 
ahogy a fagy engedett. De persze a falu
ban nem ezért nem akartak hallani se a 
dologról. Hanem hogy: hogy juthat eszé
be, átokverte istentelen embert hozni a 
megszentelt földbe. Az isten háza mellé. 
Egyként megkötötte magát az egész falu, 
hogy ezt már nem engedik, és szóba se 
álltak a fiúval, hogy legalább a felét meg
hallgassák annak, amit mondani akar
na, miért is, csak foghegyről üzengettek 
neki, mint az úr holmi parasztnak. Akkor 
a rokonságból egy igen istenes vén öreg
asszony, ki egymaga már addig is szívén

» » >  f o l y t a t á s  a  8 . o ld a lo n
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viselte a sorsát és szaporán győzködte 
magát és másokat, hogy a világ gonoszsá
ga ütött ki csak a fiún, ő nem tehet róla, 
nagyon megsajnálta és kiballagott hozzá 
a Velyvába, hogy legalább egyvalaki 
meghallgassa. Akkor a fiú elmondta ne
ki, hogy tudja jól, azok ketten egész éle
tükben csak gyötörték, kínozták egy
mást és soha egyik a másiknak jó szavát 
nem vette, mit neki címzett volna. De ő 
most megálmodta, hogy mikor az együvé 
temetett koporsók deszkája elkorhad, s a 
csontok összekeverednek, akkor végre 
apja-anyja megleli azt az örökké tartó 
ölelést, aminek kicsijét se találták ma
guk közt életükben. A vén öregasszony 
még sírt is. Amikor kipotyogott az összes 
könnye, sóhajtott egy nagyot és meg
mondta a fiúnak, hogy a falusiak ezt 
ugyan sose fogják neki hagyni, de ne is 
törődjön velük, csak egyedül őrá hallgas
son most inkább. Csendesedni kezdett 
akkor a békétlenség, mert a fiú nem pró
bálkozott többet, a faluban meg azt gon
dolták, a vénasszony lebeszélte, talán 
észre is térítette, mert az erőszakosko
dással is felhagyott a lányos házaknál. 
Amit egyedül a lányok bántak. Aztán egy 
nap arra ébredtek lent a völgyben, hogy a 
hegyen, hol a templom s körötte a temető, 
kereszt emelkedik kicsikét kintebb a sír
kerttől, már fönt az út mentén. De csak 
mikor odagyűltek, látták meg, hogy bár 
Krisztus teste feszíttetett a keresztfára, 
mégis az öreg madártámasztó megmar
cangolt orcája bámul le kínokkal telt 
szemmel a völgyre a korpusz magasából. 
És az a kínokkal telt szem meg elsőnek 
mindjárt azt látja, amit ők is, hogy 
megint feldúlták a csendes temetőt. Az 
apja után a fiú is kiásta az anyját a föld
ből és a frissen állított kereszt tövébe te
mette, ahová az öregét is elhantolta ak
kor. Vagyis hát ugye nem a szentelt 
földbe tette, amit meg is tiltottak neki, 
viszont hát mit csinált? A feldúlt, kiforga
tott sírkövek meg fejfák, melyeket maga 
után szanaszéjjel, rendetlenül hagyott, 
az égre kiáltottak, vagy legalább a falusi
ak úgy látták. Akkor már tudták, hogy 
nem csak az apjánál rosszabb ez a fiú, de 
egyenesen maga az ördög. Az istenes 
öregasszony megveszekedetten védte, de 
annak csak az lett a vége, hogy a roko
nokra rágyújtották a házat, hogy mene
külniük kellett, mikor még a meleg idő se 
volt valami közel. A fiúra az erdőszélen 
rontottak rá vagy tucatnyian, egyszerre, 
ahogy korábban is csinálták. Agyba-főbe 
verték, és míg magatehetetlen feküdt, a 
dögkútba dobták Úszó völgye felett. Ott 
tért aztán magához, de persze nem tudta, 
hogy hol van, csak vakon tapogatózott 
körbe. Megpróbált felmászni a tűhegynyi 
fényesség felé, ám vissza-visszazuhant 
egyre. Mert hiszen még szédült, kóvály
gott a feje. Puhára esett, szagolni mit se 
szagolt, mert betört és megdagadt az or
ra. De azt érezte, ahogy ott tapicskolt, 
hogy alatta mozgás támad. Hogy egyre 
meg egyre többen vannak vele ott abban 
a szűk helyben, ahonnan valahogyan 
csak felfele mutatkozik kiút meg szaba
dulás. Sok mindenféle jószág, mi vala

hogy odakeveredett, s ami hallgat rá, 
nem is a szavára, hanem egyenesen a 
gondolatára. Persze ezeket ő maga tá
masztotta fel mindet egyenként holtából. 
Nem tudta, mit csinál, de mésszel leön
tött, oszló tetemeket élesztett meg a keze 
érintésével. Amikor a parancsára egy
más hegyére-hátára álltak, és úgy végül 
ki tudott kapaszkodni a fényre, csak ak
kor fogta fel, hogy valójában hol van. És 
hogy mit csinált. A fáradtságtól és a düh
től reszketve súlyos álomba zuhant egy
ből, ahogy hazatámolygott onnét. 
Álmában látta a madarakat egyetlen 
nagy fekete gombolyagba összeállva va
dászni. Le-lecsapni Velyva fölött az ég
ből. Hajnalban ébredt, és vele együtt oda
bent benne az iszonyú harag is 
megébredt. Visszament a dögkúthoz és 
izzó csóvát vetett a mélyébe. Onnan még 
felharsogott a völgykatlanban az élet, 
hogy a falusiak hallották és megretten
tek tőle, nem tudták, ugyan miféle isten
verés ez már megint. És aztán érezték a 
sülő, pörkölődő húsok szagát, és látták az 
iszonytató kulimászos füstöt, ahogy a 
dögkútból Velyva felé emelkedik és sűrű 
köde a fák közé ereszkedve leszáll. Akkor 
már biztosan tudták, hogy merről fúj a 
szél, és még az egyszer megint csak ki
egyenesítették kaszáik, hogy eltakarít
sák most már végleg a fiú meg az apja 
meg az egész családja mocskát a vidék
ről. Csakhogy miközben a bakacsinködbe 
borult erdőhöz közeledtek, addig-addig 
mondogatták egymásnak, hogy mire szá
mítsanak, nem egyébért, hanem hogy 
megerősítsék a lelkűk, míg teljesen be
gyulladtak a végére, inukba szállt a bá
torságuk. Be nem mentek ugyan a fák 
közé, csak kerülgették az erdőt, melyről 
úgy látták jókora távolságot tartva is, 
hogy sokkal sötétebb, mint hitték. Végül 
abban a szurdokban kötöttek ki, ahol a 
fiú vadcsapdákat állított, nem rájuk szá
molva persze, de ők léptek bele sorra a 
hurkokba meg a tövisekkel kivert ver
mekbe. Ott ordítottak aztán rémületük
ben, ahol senki se hallotta őket. Azalatt a 
fiú a templomhoz ment. Megállt a ke
resztnél, az iszonyú madárlátta 
Krisztusnál, amelyhez a falusiak végül is 
mégse mertek nyúlni, mert nem rendez
ték magukban, hogy akkor átok-e vagy 
szentség, és megfogadta, hogy soha többé 
semmit fel nem támaszt, s hogy erre na

gyon vigyáz most, hogy már megtudta, 
képes rá ő is. Aztán feltörte a templomaj
tót és odagazolt az oltárra, a szenteltvíz
tartókat meg mind telepössentette, hogy 
megpecsételje szövetségét az öregével, 
amely a kereszttel köttetett meg, s a fo
gadalommal teljesedett ki. Végül az 
egyik háznál a hegy tövén felkereste egy 
titkos szeretőjét, akivel jó ideje kacsint
gattak lopva egymásra a fiú be-beszökdö- 
sései alkalmával. Egyiket a lányok közül, 
kit lebírt a nyers férfierő látványa és egé
szen rabul ejtette. A fiú kirángatta a por
táról, fel a hegytetőre, a templomkerten, 
a temetőn át ki a friss kereszthez, s ott 
apja-anyja sírhantja mellett ültette el 
méhében a magját. A lány elébb örült ne
ki, azután reszketett, félt tőle, majd 
megint jutott neki kicsi örömöcske, végté
re is nyers boldogság, vad reménytelen
ség űzte benne oda-vissza egymást egész 
idő alatt. Amikorra a fiú onnan hazaért, 
a rettenetes köd eloszlott, ahogy a dög- 
kútban is elhalt az utolsó nyüszítés. A fa
lusiak egymást támogatva eltakarodtak 
a rettentő erdőből, és mikor hazakeve
redtek, mindenféle kegyetlen boszorká
nyos ocsmányságot beszéltek össze, ami 
ott várt az erdőben rájuk és rögtön nekik 
támadt. Csak a tulajdon portájukról ki- 
ebrudalt rokonok vacogtak a fiú házának 
az eresze alatt tébolyodottan a vakrémü
lettől. Némelyik térdre borult bocsána
tért esdve előtte akkor. De ő hallani sem 
akart róluk. A vén öregasszonynak helyet 
csinált a színben, ácsolt neki ott egy 
dikót, a többiekkel azonban, akik elfor
dultak tőle, hangot nem törődött, a vén
asszony sem tudta megingatni, világgá 
zavarta mindet. Akkortól fogva ők ket- 
tecskén éltek kint Velyvában és a falusi
ak többé nem mertek, csak távolról acsar- 
kodni rájuk, ám messzire kerülték az 
erdőt, úgyhogy ott akármi gomba vagy 
bogyó vagy gyógyíralma termett, ha a fiú 
nem talált rá, ott rohadt el érintetlen az 
édeskés talajon magától. Akadtak persze 
rettenthetetlen vándorcigányok, akik biz
tosra vették, hogy azoknak ott fent szük
ségük van az ő kincseik közül egyre, és 
elmerészkedtek Horsóba, Velyvába is, de 
mással sose beszélt a fiú meg a vén öreg
asszony. Azok vitték a híreket hozzájuk, 
és hozták le tőlük is a völgybe, bár ott 
mindenki elfordult, ha nevüket említet
ték, ám azért titokban mégiscsak odafü-
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leltek. Abban az időben egy Stermán ne
vű ember birtokához tartozott a falu, 
akinek valami őse még Mária Teréziától 
kapta jutalomképpen. Mária Terézia ne
vét ugyan a faluban sohase hallották, de 
azt mind biztosra tudták, hogy az a fel
menője ennek a Stermánnak megkanolta 
ezt a Teréziát vénasszony korában, ami
kor senki más se fanyalodott már rá, 
azért cserébe kapta meg a falut fizetsé
gül. Nagyon megérhette neki, mert soha 
a családjából senki be nem tette a lábát a 
völgybe egészen addig. De egyszerre 
megjelent egy csomó ember a földesúr ne
vében és a patak partjától jó kőhajítás- 
nyira, az országút mentén méricskélni 
kezdtek valami papíros alapján. Aztán 
még többen meg még egyre többen jöttek, 
kivágták a fákat, kitaposták a vetést, 
túrni-fúrni, ásni, kopácsolni kezdtek, so
kat káromkodtak és iszonyú sokat vedel
tek, aztán hogy, hogy nem, helyre kis ud
varházat rittyentettek össze hosszú 
istállóval meg a háznál jóval hetykébb, 
igaz, nem olyan csinos, hófehér magtár
ral. Ide aztán beköltöztették annak a 
Stermánnak egy különösen kiállhatatlan 
leányát, aki nem hallgatott az apja szép 
szavára, és nem akart a jóistennek se 
férjhez menni, pedig már igencsak benne 
já rt a korban. Ehelyett csak mindenféle 
undok ocsmány férgekkel foglalkozott in
kább egész nap. Békákat, gőtéket, gilisz
tákat, csigákat vizsgált és boncolt és tol- 
dott-foldott, minthogyha a jóistent 
keresné azokban, annyira elszántan. Hát 
az apja eldöntötte, hogy elrekkenti egy 
olyan helyére a földnek, ahol szem előtt 
ugyan nem lesz, de találhat csúszómá
szót bőven. így aztán felépíttette ezt a 
kúriát, és bedugta a lányát a szűk szo
bákba. O meg még csak el se jött, hogy 
legalább megnézze. Pedig a leánya egy 
hét alatt pompás gyűjteményt kotorá
szott össze a patakmedret 
végigmezgerélve. A kastélyról, ahogy a 
faluban nevezték a kúriát, a vándorcigá
nyoktól hallott a fiú odafel Velyvában. De 
semmit sem tudott meg annak lakójáról. 
Aztán egyszer véletlen a hegyen jártá- 
ban-keltében látta meg az ormótlan épít
ményeket, és fogta magát, hogy megnézi 
már akkor közelebbről is. Hátulról set
tenkedett be a tölgyligetbe, hogy ne kell
jen a faluba térnie. Belesekedett az abla
kon, és meglátta a fehérnépet valami 
ocsmány undokság fölött kicsike kések
kel hadonászni. Nem tudta róla, hogy le
ány még, s nem asszony. Szerette volna 
jobban megnézni magának. Mert mást az 
egész völgyben nem ismert, magán kívül, 
ki nekiállana csak úgy férgekkel 
vakerálni. De a lány nem nézett fel, hogy 
ott jár valaki, észre nem vette. 
Megkocogtatta a fiú ujjával kicsinyt az 
ablakot. Kopogtatott a bötykével. Hiába. 
Akkor öklével rávágott a fa ablakkeretre. 
Arra a leány zavartan felnézett. A fiú 
úgy meglepődött tekintetétől, szeme vad
vizében még hasított békák húsa úszkált, 
hogy egy nagy lendülettel az üveget be
törte. Csak utána dermedt meg, pedig 
előtte akart volna. Úgy bámulták egy
mást, mintha most ismernék meg halálos 
ellenségük. Akkortól kezdve a fiú gyak
ran megállt a keresztnél az apja arcmása

mellett és onnan a magasból elnézte a 
völgyben a kúriát, méhében az undoksá- 
gokkal kedvére morcongó vénlánnyal. 
Annak meg, mikor nagy néha az ablakon 
kinézett és észrevette, hogy valaki a 
templomtorony fölött az ocsmány pogány- 
keresztnél támasztja meg magát, eszébe- 
eszébe jutott az a szőrös, toprongyos vad
ember, akivel szemtől szemben állt 
egyszer, s kinek szörnyűséges féreg 
ácsingózott a két lába között akkor. Telt, 
de nem múlt el az idő. A lánynak a fiúról 
semmit sem sikerült megtudnia. Pedig 
ha másért nem, miatta szóba állt volna a 
falusi néppel is, mert különben egyedül 
csak gyerekekkel tárgyalt, akik segítet
tek neki férgeket gyűjtögetni, ha esett, 
ha fújt. De végül nem kérdezett ő senki
től se semmit. Mert úgyis biztos valami 
bunkó csak, magában azzal zárta. 
Azonban ha ő nem ment a falusiakhoz be
szélni, kérdezősködni, hát mentek akkor 
azok őhozzája. Egy nap, ahogy a kúriából 
kilépett, a küszöbön egy vajúdó, riadt le
ányba botlott ez a Stermán-leány. Annak 
a feje meg a karja vérzett. Betámogatta a 
házba. Ott született meg a kis Andrikó 
az ő kezei között, akinek azért adta az 
anyja ezt a nevet, mert nem akarta, hogy 
bárkiét is viselje abból az átkozott falu
ból. Amely amikor eljött az ideje, kilökte 
mint valami utolsó rongyot. Ez az 
Andrikó a fiú magjából kelt ki, amit a 
templom megmocskolása után ültetett a 
lány ölébe. Éppenséggel azóta jóval hosz- 
szabb idő eltelt, mint amennyi úgy külön
ben az ilyesminek a kellemes meg a kelle
metlen végei között szokott. De hát mit 
van mit csinálni, ha egyszer csak most 
telt ki. A leányon látták persze otthon, 
hogy gömbölyödik, hanem míg ágynak 
nem esett, senkinek nem árulta el, ki a 
gyermek apja, csak a jó édesanyjának. Az 
meg aztán csak nem bírta megállni, hogy 
tovább ne adja. A lány akkor elbeszélt 
mindent a kúriában, hogy ki és mit és 
miért és hogyan került a küszöbre jókor 
reggel. A Stermán-leány azt mondta ne
ki, ha jobban lesz. kiviteti az erdőre a 
gyermek apjához. És akkor össze tudnak 
ők ketten házasodni. De a lány sírni kez
dett, hogy a gyermeke apjának már van 
felesége. Vagy legalábbis összeszűrte a 
levet egy szakállas vén boszorkánnyal. 
Aki a rokona különben és ott lakik vele a 
házban. És ő ugyan oda nem megy világ 
csúfjára a vén boszorkány cselédjének. És 
ha nem jól szolgálja, levágják, mint a 
disznót őt is, ahogy a többi lányt, akit a 
házhoz csábítottak és aztán a vén banya 
megsütötte őket a fattyaikkal együtt, 
hogy aztán ők ketten megegyék. Úgy fel
indult, hogy a másik alig bírta megnyug
tatni. Nem tudta, mit kezdjen vele, de 
úgy gondolta, egy darabig a gyerekkel el 
lehet vele a házban. Aztán majd a falusi
ak megenyhülnek. Aztán majd meglát
ják. De már még aznap este beállított 
hozzá pár ember a faluból, hogy a lányt 
sürgősen zavarja el a kölykével együtt. 
Menjen, amerre lát, csak a faluban ne 
maradjon. Erről a kastélybéli vénlány 
hallani sem akart. Próbálta volna békíte-
ni őket, de nem tudott velük sehogy se 
megegyezni. A parasztok minden enyhítő 
szavára újra meg újra csak a padlóra köp

tek. Végül azt mondták neki, hogy tudja 
meg, ha a fiú meg a szajha meg a fattyú 
mellé állna, akkor ugyanúgy az ellensé
güknek tekintenék, ahogyan amazokat. 
O meg akkor azt felelte nekik, hogy sem
mi keresnivalójuk immár a házban. A fa
lusiak elmentek, csak hogy nem sokkal 
később visszatérjenek, többedmagukkal, 
kezükben fáklyákkal, fejükre csuklyát 
húzva. A földig perzselték az udvarházat 
és a lángok között égett az anyányi lány 
meg a kis Andrikó. De a Stermán-leány 
az nem. A fiú a Krisztus-kereszttől fi
gyelte a felfordulást és nagyokat kaca
gott közben. Aztán amikor a csetepaté 
véget ért s a falusaik hazatakarodtak, le
ment a romokhoz. 0  találta meg az élőt 
meg a holtakat is. Megbámulta a csupa 
korom és csatak és sebesülés vénlányt, 
aztán szemügyre vette a másik kettőt. 
Akikről a vénlánytól tudta meg, kik 
azok, de az anyára nem és nem emléke
zett sehogy. Jóllehet az összeégett tetem 
sem hasonlított már a lányra a fakereszt 
tövén. Az újszülöttet az anya teste meg
óvta a tűztől, hanem a sűrű füst eltömí
tette a torkát. A fiú felvette, ölelte, simo
gatta. Attól a csecsemő mindjárt életre 
kelt, sebei mind beforrtak. A fiú bebugyo
lálta, vállára ölelte, s mikor a gyermek 
megnyugodott, s már nem sírt, csak elpi
hent, megragadta a leány kezét és megin
dult föl velük a hegynek. A falusiak ha 
látták is, nem mertek előjönni. Odafönt a 
Krisztus-keresztnél a fiú felmutatta a 
korpusznak a fiát. Aztán a szűz földre 
tette, és bemutatta azt is, akit kiválasz
tott anyja helyett anyjának maga mellé. 
És ott helyben be is mutatták, hogyan 
képzelik azt el, hogy mint családfő s nője 
ők majd együtt hálnak. Azután hazatér
tek a velyvai házba. Ott a közben szakál
lat növesztett istenes vénasszony a gond
jaiba vette a gyermeket meg a 
fiatalasszonyt. Ápolta, istápolta őket. 
Abból egy szó sem volt igaz, hogy ő meg a 
fiú szeretők lettek volna, a leány mind
járt látta. Új élet kezdődött akkor az er
dőn. A faluba nem sokára egy zászlóalj 
poroszló érkezett és minden férfit egyből 
vasra vertek, többet közülük a patakpar
ton karóba húztak. Akik elbujdostak, 
azokat szörnyű álmok kergették onnantól 
életük végéig keresztül az egész világon. 
A fiút meg az asszonyt meg a gyereket 
meg a vén szakállas banyát odafönt a 
Velyvában nem abajgatta senki. Akkortól 
kezdve nyugodtan éltek, mint egy rendes 
család. Égész addig, míg a kis Andrikó 
föl nem cseperedett. A vén öregasszony 
meséin nőtt az fel, ott kint a fás színben. 
Aztán ember lett belőle. Szelíd lelkű, 
jámbor. Életre tudta simítani a halott 
madarakat. Az öregasszony egy nap az
tán elmesélte neki, hogy a tehetségét 
nagyapjától örökölte, és elsorolta az egész 
hosszú mesét. Andrikó akkor magába 
zárkózott. Harmadnap aztán álmában 
megfojtotta a vén öregasszonyt, utána be
ment a házba, dróttal a nyakánál kikötte 
az apját meg az asszonyt. Kényszerítette 
az apját, hogy nézze végig, ahogy meg- 
becsteleníti a hites feleségét. Aztán kita
posta a belét mindkettőnek. Na és ez a 
kis Andrikó élt aztán úgy egész életében, 
mint aki pokolra akart jutni.
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FAZAKAS GÉZA

e lm o z d u lá s
ha nincs hely, nem marad 
más, csak az elmozdulás: 
így indulok magamtól hozzám

fától fáig, a tegnaptól máig, 
e kérges hajnalhasadtáig: 
így indulok magamtól hozzám

kapaszkodva a bőrbe, a vérbe, 
s az éterbe ketten felérve: 
így indulok magamtól hozzám

mert kell hely, hol marad 
más, mint az elmozdulás: 
így indulok magamtól hozzám

egy szezonmunkás 
hitvallása
mint egy szent hegyre,
úgy akarok felérni
a Hirschegg tetejére;
remélem, hogy
onnan rálátok az egészre,
s mint egyetlen mérce
végre belátom:
ez az egész,
nem sok és nem kevés

az erdő másik 
oldalán
mióta elmegyek,
s csak ritkán jövök vissza:
megnőnek a vonulatok;
a táj így változik és marad
a nézésben:
a hegyek, fák, füvek
minden rezdülése ismerős azóta

gyűlölni már nem lehet, 
de még belakni sem 
ilyen rokon idegenséget

másféle
tudod
legkivált nehéz az este 
mikor ötvenkét kilósán lenéz Budapestre 
benyit a szobába 
s ráfekszik a testre

amely egyirányú utcáiban oly társtalan 
hogy már árnyéka sincs

ezért képzel egyet
valakit akivel jegy nélkül is
együtt
tömegközlekedhet

a menetrenden kívüli járatokon 
át a Szabadság hídon 
névtelen tereken 
számtalan kerületeken

míg megkönnyebbülve az álom-más 
eléri a végállomást

s akkor a búcsúzás a köztes Duna lesz 
ami mindig itt hagy 
de ami mindig itt van 
ha
legkivált 
nehéz az este

leheletek a télhez
porhóval és párás ablakokkal 
költözik be a hidegrekord

ilyenkor nincsenek höbörgő beszélgetések 
nem is kívánatos

egy levegőt lélegzőnk egy üvegre 
hangosan halkan csendben is

néha szellőztetünk persze
de a zimankós utcára nem járunk ki

bent maradni ebben a homályos szobában 
egy sokkal kellemesebb fagyálom

hűvös tea ágy paplan párna lámpa 
a hideg mérce csak ami szükséges

s lényegében alig pár fok mínusz kell 
a didergő' felismeréshez

hát hozsánna néked te 
olcsó nyirkos nyakú boldogság

holdfa
drótszálakon izzó csillagok közt utazok 
mikor a füstködben hirtelen 
gyökeret ereszt a talp

holdkőhöz ér akkor a térd

kéreghez a csukló

és törzshöz dörzsölt ánizs illattal 
ágak közé növök

s a félszáraz vállnak egyszerre 
fényből lobban lombja

ritka pillanat amikor a holdfa virágzik:
száz űrtölte után
ezer fogyatkozás után
millió évgyűrű után
egy keringő este
egy merengő testben
egy pályaszirten

írhatár
lehámlik a sötét 
a hajnalokról

ilyentájt csak a fakó szmog 
simul tovább 
a pórusokon

meg az égre karcolt 
száraz fák 
tengenek - lengenek

a ringásban aztán lassan
felszakad
egy vörösbegy

s valami régi csend 
bevérzik

a fény
lágy hintákra törik 

a bőr
egyensúlyra vetkőz

lehánt akkor a megnyugvás
hogy nem is
létezem
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BORCSA IMOLA 
Csendes szombat délután
A gyümölcsfák szegélyezte kerten túl 

terült el a már sárguló kukoricaföld, fö
lötte az ég komorszürkéje. Mikor ilyen 
eseménytelen volt az égbolt, kezembe vet
tem egy faágat és mindenféle alakzatokat 
rajzoltam rá. Akkor is épp ezzel múlat
tam az időt, mikor meghallottam bentről 
nagyanyám sírásba forduló kiabálását.

-  Hát ilyen ember vagy te? így sze
reted a gyermeked? Nem megkérte
lek, hogy fó'zd fel azt a tejet? Összement! 
Holnap így vigyük el nekik? Ennyit nem 
vagy képes tenni értük?

-  Ne óbégassál, na, hát te nem tehet
ted volna oda főni? Neked tán nincs sze
med? Nem láttad, hogy a kályha mellé 
raktam le az üveget? — hangzott nagy
apám többé-kevésbé nyugodt válasza.

De erre már jött is a replika. Mikor rá
jöttem, hogy ennek nem lesz vége egy
hamar, leszöktem a ház oldalánál levő 
pádról és nagy lépésekkel indultam el hát
rafelé. Elhagytam a málnást meg a zöld
ségest, só't még a víztározót is, csak utána 
álltam meg, a bozót szélén, ami jócskán a 
fejem fölé magasodott. A hangfoszlányok 
idáig is elértek, bár itt már teljesen elvi- 
selhetőek voltak. Tovább menni nem mer
tem, mert tudtam, hogy a kertnek ebbe a 
részébe a fácánok, rókák is bemerészked
nek néha, én pedig féltem a vadállatoktól.

Nem bírtam elviselni az ordibálást, 
ezért kellett elfussak. Nem féltem vagy 
ilyesmi, mert a szomszédainkat is gyakran 
hallottam veszekedni, és anyu elmagya
rázta, hogy vannak házastársak, akik így 
szoktak beszélgetni egymással, és hogy ez 
nem a mi dolgunk, meg hogy ettől én nem 
kell megijedjek. Ez egy hatévesnek elegen
dő magyarázat, legalábbis egy darabig.

Tébláboltam egy ideig, vártam a 
csendet, hogy végre visszamehessek. 
Szerencsére ott játszottak hátul a macs
kák, Hóhér, a nagy, meg Pötyi, a kis jö
vevény. Ez elszórakoztatott néhány per
cig. Figyeltem, ahogy Pötyi rámászik a 
nagyra, harapdálja, provokálja ó't, Hóhér 
pedig haláli nyugalommal tűri, csak né
ha legyint mancsával egy-egy pofont a ki
csi arcára, aztán pedig fölényesen odébb
áll. Közben meg-megütötte a fülem, hogy 
nagyanyám valami nagy csecsű kancát 
emleget, meg azt vágta nagyapám fejé
hez, hogy tudja, hol dugdossa a fényké
pét, aztán meg számon kérte, hogy hol 
volt ő, mikor nevelni kellett volna a gyer
meket, akkor is ennél a szajhánál-e, meg 
hogy ezért nincs benne semmi szeretet 
a gyermeke iránt, ezért nem képes sem
mit megtenni érte. Itt egy szünet követ
kezett, én pedig azt hittem, hogy már vé
ge van, ezért előre indultam.

Útközben szedtem néhány szem mál
nát, amiket a markomban szorongattam. 
A ház hátsó sarkáig értem, mikor csö
römpölést hallottam, és az üvöltözés is 
folytatódott. Előre akartam osonni a ve
randáig, hogy belessek az ablakon, de ek
kor hallottam, ahogy az ajtó ki- majd be

vágódik. Felkaptam a pádon levő csomag 
gyufát s azzal uzsgyi, ismét hátra.

Csak akkor mertem hátranézni, mi
kor már ismét a bozót szélén voltam. 
Nagyapám épp az ajtót verte, azt hiszem, 
de olyan bőszen, hogy a kis faház belere
megett, még a hátsó ablaküveg is kocogott. 
Természetesen a szóáradat sem maradt el, 
a kísérőszövegben nagyanyám átok egy fe
hérnépnek meg ótvaros vén kurvának volt 
titulálva. A szitkok persze mindkét irány
ba repültek, azt hiszem, nagyapámnak 
nincs olyan bűne, ami ne lett volna szám
ba véve szép sorjában. A lényeg az volt, 
hogy mit képzel nagyanyám, hogy kizár
ja őt a saját házából, amit egyébként nem 
is bánna, nem vágyik ő ide vissza, csak a 
kocsikulcsát ne felejtette volna bent.

Hogy lefoglaljam magam, úgy döntöt
tem, rakok egy kis tüzet, épp csak akko
rát, hogy meg tudjam sütni a málnasze
meket. Kerestem néhány száraz fűszálat, 
azokat egy csomóba raktam, meg hoztam 
pár kisebb faágat is. A kis máglyám ne
hezen akart lángra kapni, de aztán rájöt
tem, könnyebb lesz, ha teszek rá pár szál 
gyufát is. A málnaszemeket egy kis faág
ra tűztem nyárs gyanánt, aztán aprólé
kos gonddal kezdtem forgatni a tűz fölött. 
Annyira koncentráltam, hogy egyenlete
sen feketék legyenek a szemek, hogy még 
véletlenül se maradjon egyetlen piros folt

sem, hogy semmit sem hallottam a zaj
ból. Ahogy hosszasan bámultam a tüzet, 
egyszer csak éreztem, hogy nagyon kell 
pisilnem.

Eltapostam a parazsat, majd kicsit 
beljebb mentem a bozótba. Ahogy legug
goltam, látom nagyapámat, ahogy fut a 
szőlő közé, nagyanyám utána, egyik ke
zében egy hatalmas kés, másikban tele
fon. Elkezdi zihálni, zokogva prüszköl
ni a telefonba, hogy jaj, gyertek ide, mert 
apád meg akar ölni. Közben az öreg or
dít, hogy te háborodott fehérnép, én akar- 
lak-e megölni, hát nálad van kés. Azzal 
már repül is a telefon, egyenesen neki 
nagyapámnak, ő viszont elhajol, aztán 
folytatódik a hajsza, egy ideig a szőlő kö
zött, végül pedig megiramodnak vissza a 
ház irányába.

Ekkor már sötétedett, meg az eső is 
kezdett szemerkélni. Fáztam, és a gyom
rom össze volt szorulva, de már tudtam, 
hogy nem lesz semmi baj, mert mind
járt érkeznek apuék, és hazamegyünk. 
Lekuporodtam a vizes fűre, befogtam a 
fülem, és mondogattam magamnak, hogy 
mindjárt vége, de már hiába tudtam ezt, 
az arcomon kezdtek végigfolyni a köny- 
nyek.

Nem tudom, mennyi ideig lehettem így, 
arra emlékszem, hogy egyszer megérke
zett apu, fölkapott az ölébe, előrevitt, be
tett a kocsiba, betakargatott egy vastag 
pokróccal, és én hamarosan el is aludtam 
a melegben. Csak egyszer ébredtem meg, 
egy kék-piros villogásra, de csakhamar 
ismét elszenderedtem.
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fűcsomó

hogyha szájba nőne fáradt fűcsomó, 
arra köpöd, amerre csak menni kell, 
s köröm alól kipucolt ezüstgolyó 
nélkül kaparsz csak már, a semmivel, 
mert anyák szavát talán ha hallanád, 
mely mint segélyhívás, mindig megszakad, 
mégis ebben szuszog csak a jelszavad, 
mint ki ugródeszkán néha félrelép, 
és a tompa csobbanása elmarad, 
mint egér, félelmében a falba rág, 
nem kiút, de hitnek mára épp elég, 
lopni merni kell, akár a tűzhozó, 
így talán majd áldozatnak elhiszel, 
megterítve mindeneknek asztalát, 
morzsa lesz a test, talán ez megvisel, 
ám ha törted, akkor most már vedd is el, 
mert vacogó húsba már csak halva rág, 
és a vér csöpögjön, mint a görbe szó, 
mert talán a görcs ma végre hazavisz, 
de hová, hogyha még a szél is letagad, 
s a fűbe lépni és harapni se szabad, 
mert akár a pára, mindig reszketeg 
öledbe csapódik le már a haza is, 
mert akármit is kér, úgyis megszeged, 
hadd matasson hát a pergő porcokon, 
magyaráz vagy kérdez, mint a gyors pofon, 
mégis jelét, mint ereklyét hordozod, 
hulljanak hát morzsamintás abroszok, 
lakja őket elmosódott albatrosz, 
ha süllyedéskor sem önmagad mentenéd, 
visszaül körmök alá a barna kosz, 
s ha rágod, nő ajkaidra majd sanda rúzs, 
mert ha már a tenger is egy ferde kép, 
minden hullám is folyton csak balra húz, 
hagyhatnád ugyan, de ugyan meddig is, 
ömlenél magadba végre, mert elég 
volt csobogni, mint elégett tejberizs,

mert ha már a felhőket sem hallgatod, 
szemedben se fészkel meg már semmi sem, 
arcgödrödben fürdenek torz alkatok, 
szublimálsz csak, hogy megmaradj ennyiben

ajánló

mondd, mi vagyok, ha te nem vagy? meddig alázzon a légzés?
orrba szorulva a meggymag, mint a halál, csupa félkész,
kis tagadásba beül még, úgy vicsorogna akárhogy,
szája plakát, szeme szürkés, és dalolászva becsámcsog.
mert ha te nem vagy akárhol, mondd mi lehetne belőlem?
csak latyakos, puha sárból állna a véna a bőrben
mert csak a módszer igazság, abba gurul be a tézis.
gyúrja szemébe a hagymát, nemcsak üvölt, odanéz is,
mégse lehet dialógus, mert az eső kaparász csak.
s majd ha kopik ki a fókusz, fúrja az arcot a rácsnak,
mégse vagyunk idezárva, ha éjszaka fordul, az angyal
vállfa csupán, csupa vállfa, s hullik a trombita hanggal,
s ápol, akár ha takarna, meg úgy szegei épp, aki fázna.
vázahiány helye tarka, friss szuszogás csokimáza
ömledez össze a földre, mert ha te nem vagy akárhol,
itt se, vagy épp ahol én sem, hullik a kulcs ki a zárból,
mely csak a borda s a köldök, tikkadozó sima szennyszag.
mondd, ha a szél sose dörmög, mondd mi vagyok, ha te nem vagy?

SZABÓ IMOLA 
JULIANNA

Szürke nyakú 
k oro n á s
Darvak vonulnak a hegyhez. Szár

nyukon átfúr a szél, könnyedén húzzák 
a tájat. Kiterített ég. Akár a meghajlí
tott gombostűk. Egymáshoz varrt teste
iken átlibben a hűvös szövet. Kék folyik 
a sárga földre, korrogásuk a szélhez ta
pad, egyre élesebb. Elvándorolnak, szén
rajz a pirkadat. Szomjuk a tóba cseppen, 
lábuk a sárba tapad. Palaszürke tollai
kon az éjjel matt festéke súlytalan. Csak 
a csontkalicka, az egyre feszesebb. Az 
iránytű, ami egyre messzebb vinné őket. 
Mégsem tévednek, mert együtt tévednek 
el. A tószoknya megfodrozódik, halak vil
lannak ki a hínárcérna alól. És a darvak 
csak egyre suhannak. A horizont össze
ragadt, fehér. Megvert arcként emelke

dik a nap a hegy fölé. Vörös foltjain vé
kony varrat a testük, megbontható füzér. 
És a férfi, aki gyermek is lehetne, lelövi 
az elsőt. Lelövi a másodikat. Félrehunyt 
szemmel követi a zuhanásuk. Fut a tes
tekhez, tépni és boncolni. Kíváncsian 
hajtani ki a szárnyakat, reccsenésig. 
Felhasítani a puha és fekete alagutat, 
amit a golyó fúrt. Közel kerülni a hűség 
titkához, ami a darvakban lüktet. Ami 
benne már csak idegesen és hidegen ver. 
Majdnem megáll. Elaljasul.

Mag
Tóth Kingának, Orcsik Rolandnak és 

Székelyhídi Zsoltnak

És megáll a körhinta. Vattacukor tapad 
a nyelvhez. Géped leszek. Véreredben az 
olaj, arcodon egy hang utolsó rezzenése. 
Roncsolt fordulat a szívzörej. Kimunkált 
fémtest bőrhuzala alatt egy maréknyi 
hely. És megáll a város. Ikrek hava jön, 
savval öntöz az ég. Királylányok nőnek a

földből, aprókat harapnak a törpék. Már 
nincs táj, csak a mozdulat. A kattogás, a 
kiáltás, a semmi. Ahogy megáll az időt
len, mint a szántóföldben a mag. Halva 
születni. Szétfolyni, mint a patak a föld
ben. Múlik a mozdulatlanság, hallgatag 
igék a résben. És csak kérdezel. Elromlott 
tárgyakat hegesztesz szájnak. Kar nélkül 
és fej helyett mázolt vonalak rajzanak. 
Törölsz. Repedt íveken bomlik a test, egy 
kéretlen idő rozsdás nyelve. Nyalja a há
tad egy pöffeteg érkör könnyed fegyelme. 
Mint egy báb, hallgatsz. A sírról, a nyál
ról a poshadt tengerfenék vitorlásairól. 
A vérről, amit kölcsön kaptál, magad ha
raptad. A sárról, ami csillagtesteden csak 
egy folt, anyajegy-darab. Üvöltesz. Mert 
már lassan minden ütemes és hangos, 
akár a kattogás, ami fájna, ha megállna. 
Minden rossz megszokható, testet ölt, fém 
lesz a burka. És elkopik. Ahogy a kéreg, 
amit arcnak hívsz, és mosod a patakban. 
Mint az a királylány, akit lelőttek hajnal
ban. Kerek volt és puha, langyos kék és 
hűvös vörös. Mint a hasában a kő, ami 
egyre csak forog. Halott magzat a föld, ki- 
hordhatatlan rög.
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Jószándék és hiba
Horváth Előd Benjámin 
interjúja
Láng Orsolyával
-  Mennyire fontos az irodalomban az 

irodalmin kívüli világ?

-  Szimbiotikusán. Másképpen irodal
mi Kaspar Hauserek leszünk, akiket túl
élés hajt, ösztönök segítenek, de nem ér
tünk semmit abból, ami körülöttünk 
történik, és a makogásunkat sem érti 
senki. Tanulni kell: a téli fáktól kezdve a 
szalonokbeli vergődésig.

-  Milyen történeteket mondanak el a 
látvány, a mozgás apró részletei?

-  Olyanokat, amelyekre fogékonyak 
vagyunk. Ha nem vagyunk fogékonyak, 
észre sem vesszük, hogy beszélnek. Az 
a szép, hogy egy nagy történet is, egy 
konkrét üzenet is mindenkinek mást 
mond, azt, ami segíti az őt foglalkozta
tó kérdések megválaszolásában vagy leg
alábbis megfogalmazásában.

-  Lehet olyan bensőséges viszonyunk 
egy adott tárggyal, mint egy másik sze
méllyel?

-  Ha valaki képes a bensó'ségesség ér
zésére, akkor miért ne érezhetné ezt bár
mivel kapcsolatban? Minden érzésünk 
bennünket minősít, nem annyira a má
sikat. De ahhoz a tárgyhoz, helyhez, ze
néhez ugyanúgy kötődhetünk, mint ah

hoz, aki ezeken rajta hagyta a nyomát, 
ránkhagyományozta őket, akár szándék- 
talanul. Az is lehet, hogy ha elérünk egy 
szintet a bensó'ségesség megélésében, nem 
is kell a személyről tudnunk ahhoz, hogy 
kikoptatott székére ülve meghittséget 
érezzü n k .

-  Mivel foglalkozol mostanában?

-  Készülök a hét szűk esztendőre. 
Tankolok. Remélem, hogy sosem jön el, 
mert nem fogom kiérdemelni. Persze, az 
ember mindig hibás kicsit (és ezt nem 
Közönnyel mondom). De az emiatt érzett 
otthonos lelkiismeret-furdalást is jó len
ne már ledolgozni vagy legalább kiérde
melni (J.A.: „mért nincs bűnöm, ha van”).

-  Mondj el egy történetet magadról -  
nem muszáj igaznak lennie.

-  Miért ne lehetne igaz? Hazudni akkor 
szoktam, ha az igazság nem elég hihető. 
Első emlékezetes karácsonyomon kaptam 
ajándékba egy állatkertet. Kis, antropo- 
morfizált gumiállatokból állt, mindegyik
ből kettő volt, csak egynek nem volt pár
ja közülük. Akkor lett a kedvencem a 
vakond, és maradt az sokáig, az első an
gol rigmus is, amit a hozzánk járó skót 
lányok, Angela és Angela tanítottak ne
kem, róla szólt („I am a mole and I live in 
a hole.”). Ennek a vakondnak, tetejébe an
nak, hogy magányos volt, egyik lába haj
szálnyival rövidebb volt a másiknál, kezeit 
ökölbe szorította, mint Rimbaud, de apró, 
fekete gombszeme -  amely a szabvány el
lenére mindegyik állatnál más hatást kel
tett (úgy láttam, nem csak a jellemük, de 
még az intelligenciahányadosuk is kiolvas
ható a tekintetükből) -  olyan élénkségről,

odaadásról, kíváncsiságról, értelmesség- 
ről, szelídségről, bátorságról tanúskodott, 
hogy nem választhattam mást kiváltsá
gosként, csak őt. Vakond Bicit, mert bice
gése miatt ezt a nevet ragasztotta rá ke
resztanyja, nagyapám nővére, mindenüvé 
magammal vittem. Jól szeretni azóta sem 
tanultam meg, de már látom az össze
függést jószándék és hiba között. Vakond 
Bicit nem lett volna szabad mindenho
vá magammal vinnem, mert így vesztet
tem el: gyerekkorom gyakori családi autó
zásai során sokat hánytam, és egy útszéli 
árkot magunk mögött hagyva észleltem 
csak a hiányt, amely egyre elviselhetet
lenebbé vált bennem, körülöttem, ennek 
azonban semmi köze nem volt a fizikai ki
üresedés érzetéhez — mellőlem hiányzott 
valaki. Hiába próbáltunk meg ugyanoda 
visszamenni, hogy megkeressük az út szé
lén, ahová letehettem, soha nem láthat
tam viszont. Azóta már biztosan a Sánta 
Angyalok utcájában purpárlézik Habos 
Nyuszival, akit nem sokkal később loptak 
el a feltört kocsinkból — talán nem véletle
nül: hiszen ő volt a következő, akihez gye
rekszívemet hozzáláncoltam.

A  figyelem körei
Vajon ha este, séta közben, csak úgy fi

gyelni kezdek a látvány részleteire, egy ci
garettásdobozra vagy egy műanyagzacs
kóra, mit fedezhetek fel? Milyen történet 
bontakozik ki szemeim előtt? Mit monda
nak el a tárgyak, a szél, a lombok moz
gása a szürkületben? A látvány és millió 
részlete mennyire teszi személyessé jelen
létét a szememben? Vajon ha egy másik 
személy ugyanazokat a részleteket figyeli 
meg, mint én, és leírjuk azokat, mennyi
ben fog különbözni az ő leírása az enyém
től? Feltérképezhető, ahogyan a részletek 
és a gondolatmenetek vezetik, továbbszö
vik egy adott személy figyelmét, és mi
lyen lehet ezt összehasonlítani egy má
sik személyével? Milyen titkokat tárhat 
elém egy mozdulat, egy gesztus, egy tárgy 
vagy személy jelenléte a térben? Egy ruha 
vagy az aszfalt színe, a fényjátéka egy po
csolya felszínén, egy autó hangja... Es mi 
van azokkal a részletekkel, amelyek elke
rülik figyelmemet? Hogyan lehetek szer
ves része egy tájnak, amit kívülről nézek? 
Hogyan hat rám? És mit tud rólam?

Akaratlanul is ilyen kérdések foglal
koztatnak Láng Orsolya sajátosan precíz 
írásainak olvasása közben. Olyan világba

nyerünk betekintést, amelyet ismerünk, 
de mégsem. Nem a megszokott módon. 
Apró mozzanatokból és részletekből épül
nek fel ezek a szövegkorpuszok, a nézés 
örömeiből, ám annál sokkal többről van 
itt szó. Szem, száj és fül közvetít, tárja 
elénk azt, amit érzékel, ám mindet egybe
fűzve, egymást megtoldva és kiegészítve, 
helyeselve, tagadva, aláhúzva, és kívülről 
is szemlélve, mintegy elvonatkoztatva. Az 
olvasó, akár az író vagy a szereplők, néhol 
egyszerre, máshol felváltva érzi magát 
beavatottnak és kívülállónak. „Kirekeszt 
saját otthonosságom.” Érzékek vegyülnek 
az érzelmekkel, tárgyak és természeti je
lenségek a személyek jelenlétével, lelki és 
testi dolgok, mindannyian egyenrangúan 
szólalnak meg. „A fal tövében áttelelt gye
pen/ egymással civódó kölyökkutyákként/ 
nyurga széllel dundi zacskó hempereg,/ és 
ott, a báván heverő üvegek/ szemüregében 
törik meg a játék.” Annyira, hogy sokszor 
könnyen elveszünk a részletekben, bele is 
fáradunk, figyelmünk lankad. Nehéz szö
vegek ezek, és nehéz történeteket monda
nak el. Mindennapi mozzanatok, folya
matok, találkozások pszichológiájának 
lírai, de precíz leírása: „Ismertem jól ma
gamban ezt a lesiklópályát, féltem is tő
le, mert a gyorsulás rendszerint még vé
kony támaszaimat is elsodorta mellőlem.

Ilyenkor csak egy külső erőben bízha
tok. így siklottam lefelé magamban, vala
hányszor nem bukkantak fel az elképzelt 
akadályok, az ismeretlenben levert cöve- 
kek, amelyek feltartóztatnának a pályán 
és lekötnének, ezek a remélt helyzetek, 
gesztusok, fogódzók, amelyekbe kapasz
kodva helyreránthatnám kibicsaklott lel
kiállapotomat, mint bokámat és vállamat 
a lejtő aljában rámtaláló személy.”

A figyelem tárja elénk a látszólag je
lentéktelen összefüggéseket, amelyek ösz- 
szetartják és megformálják a történe
tet. Sajátosan személyes történetek ezek. 
És még több figyelmet igényelnek, ha be 
akarjuk fogadni őket. Nem adják magu
kat könnyen. Nem a legkellemesebb érzés 
egyszerre idegennek és ismerősnek lenni. 
De ha engedjük magunkat eltévedni, va
lahova mindig eltalálunk, ahol még nem 
jártunk. Valamit találunk, ami a miénk. 
Egy pontot, ahol találkozik az ember jelen
léte a környezetben és a környezet jelenlé
te az emberben és egyenrangúak lesznek. 
Olyan viszonyokra derül fény, amelyekről 
nem is tudtunk. Hirtelen rájövünk, hogy 
mennyi minden elkerüli a figyelmünket és 
elszégyelljük magunkat. Titokban megfo
gadjuk, hogy ezentúl jobban odafigyelünk.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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SZŐCS ISTVÁN

Némán mennydörgő 
csillagjelzések mágiája
„sokszor repültem én is azon a 
mennyei úton, az elért csodát 
látva csak az elért egekben! és 
gyermeki hittel várva, hogy az ész 
egyszer lent is megszülje a csodát,”

(Szabó Lőrinc)

Kisgyermek koromban, hetvenöt
nyolcvan évvel ezelőtt, a betlehemesek 
révén jutottam első „transzcendens” él
ményeimhez; pedig református létemre 
is el-elvittek, s majd magamtól is eljár
tam a Barátok-templomába és a plébáni
ára is; ismertem az angyalok és szentek 
festett szépségét, borzongtam is tőlük, 
elrévültem az orgonaszótól és a gyertyák 
lángjától — akkor még voltak az oltáro
kon, meggyújtásuk meg eloltásuk cere
móniája, a csengetések és úrfelmutatás 
volt a „szentséges” misztikum -, be saj
nálom, hogy unokáim már nem ismerhe
tik ezeket a hangulatokat, mert közben 
megváltozott a ceremónia, a liturgia is; — 
bár ünnepi felszerelésük nem olyan volt, 
amit a keresztény művészetek lexikonai 
vagy néprajzi lexikonok számon tartha t
nának.

Volt a csillag és volt maga a betlehem. 
Nálunk felé, a Kisállomás környékén, 
a betlehemesek, azaz kántáló gyerekek 
szertartási eszközeinek a fő építő anyaga 
az a sötétkék borítópapír volt, amellyel 
a tankönyveket és a füzeteket be kellett 
borítani. A gyertyaláng fényében sejtel
mes sötétlilás színezetet kapott. A róluk 
csüngő papírláncok az iskolai kézimun
kaórák számára árult színes papírból ké
szültek. És rövidre vágott vastag gyer
tyákból.

Vagyis: „Az iskolás tudás homályos 
hátterén a hit fénylő világossága.” És 
persze a kereskedelemből kikerült arany- 
és ezüstpapírok csillogása. Hogy honnét 
kerültek azok a pirinyó babák, amelyek 
egy gyufáskatulyában is elfértek? -  mai 
napig nem tudom.

A „varázs”, „varázslat” szó a verés szó 
mély hangú párja (lásd szemmel verés). 
Csakhogy e szót annyira felhígította a 
rossz irodalom és a rossz művészetkriti
ka, hogy az ember olykor a tekintélyesebb 
mágia szóval él. Érdekes az angol hit szó, 
ütést, csapást, belelátást, megrendítést 
jelent, és megfelel a magyar hüdés-nek 
(lásd szélütés'.), és a híd szónak is, hiszen 
a hidat „verni” szokták! (A magyar hit szó 
viszont más családba -  „hinni-hívni” -  
tartozik!)

A varázslás, a varázslat sajátossá
ga, hogy összeköt jelenvaló tényeket 
távoliakkal, most végbenő történést ré
gen megtörténttel vagy ezután történen
dővei. Az áldozásnak, vagyis az áldoza
ti szereptartásnak éppen ez a lényege! 
Abszurd helyzet valóságosként való át
élése. Sajnos nem is egyszer esik meg 
olyasmi, hogy hívő keresztények meg-

botránkoznak azon, ha vallásunk vala
melyik motívumát ősibb hitrendszerek 
egyik-másik elemével állítják párhu
zamba. Például, hogy a Boldogságos 
Szűzanya, karján a Kisdeddel, évszáza
dokkal azeló'ttróí, egészen más világtá
jon is felbukkan, szobor vagy kép formá
jában.

Pedig még (vagy: már) a modern ter
mészettudomány is kaput nyit ebbe az 
irányba, vagyis a gnosztikusoknak ar
ra a tételére, hogy mindaz, ami van, az 
volt már; ami lesz, az van már; sőt eb
ben a szélsőséges formában is, hogy: 
mindaz, ami valaha volt, az még mindig 
van valahol, és mindaz, ami lesz, kezdet
től fogva létezett! Az atomalatti részecs
kék fizikája szerint, például ugyanaz a 
részecske, egy időben létezhet két külön
böző helyen! És máris el tudom képzel
ni, hogy ugyanaz a jelenség fennállhat 
az idő két különböző pontján -  egyidejű
leg is!?

Ám nem akarok elmélyedni abban, 
amihez én nem, és különben is, csak na
gyon kevesen értenek, hanem egykori fi
zikatanárom dörgedelmét idézem: ha 
ugyanis feleltetéskor bizonytalanul azzal 
kezdtük, hogy „azt hiszem”, ránk csat
tant: „Vallásórán hinni kell, fizikaórán 
tudni kell!” -, imigyen megfordítva: tör
ténelemórán tudni kell, karácsonykor 
hinni kell!

A karácsonyi ünnepek szokásrendje — 
ez is igazi mágia! — az Emberiség törté
nelmének utolsó tízezer évéből sok fordu
latot kapturált, magához rántott, olykor 
át is hangszerelt. Például az angyal szó 
és fogalom eredete: szumír nyelven az An 
magasság, menny, Gál: nagy, „fő”, Angal: 
égnagy, azaz mennyei tiszt; ebből lett a 
görög angelosz: hírnök. És jellegzetes a 
pásztorokra való gyakori hivatkozás: új 
társadalmi réteg a földművesekkel szem
ben; az ember, mint „az állatok ura”: 
ahogy a Paradicsomkertben megbízták. 
Az első pásztor Ábel, a bárányt áldozó 
— maga is áldozat. Krisztus „Isten bárá
nya”, Agnus Dei, innét a szent szójáték 
Ignis Dei: Isten tüze. (Szumírül Bar An: 
a magasság fénye, tüze!) Ám „Káin fél
tékenységből agyonüti a védtelen Ábelt: 
Ábel az első ember a földön, aki meghalt. 
Az áldozati bárányt tartó Ábel, akit sa
ját testvére öl meg”, azaz „Ábel áldoza
ta: a szentmise áldozata, a krisztusi ál
dozat előképének számított”.1 És hová lett 
Káin?

A karácsonyfa, németül Tannenbaum, 
azaz csak „fenyőfa”, amely a XVIII. szá
zadtól kezd elterjedni, nálunk az arisz
tokrácia köreiből terjedt lefele, a XIX. 
század végén úgyszólván általánosan el
terjedt és kedveltté vált, tulajdonképpen 
nem karácsonyra, hanem a karácsony 
előtti napra készült (Karácsony szom
batja estéje vagy böjtje), december 24-re,

amely Ádám és Éva napja, ennek meg
felelően a paradicsomi Tudásfáját (vagy 
Életfáját) jelképezi! Ezért volt rajta ere
detileg arany alma, és ezért tekeredik 
rajta az aranyos (vagy ezüstös) kígyó (a 
Szerpentin)! Ennek ellenére mégsem ál
lítható, hogy ismeretlen, idegen volna 
bárhol is az a talaj, amiből kihajtott: az
előtt is léteztek, például az ősz folyamán 
vázába tett gyümölcsfaágak, amelyek ka
rácsony napja körül kivirágoztak; vagy 
létezett az ősszel valamikor ládába elve
tett búza, amely karácsonyra kihajtott 
és kezdett szárba szökni; és lakodalmak 
vagy nagy keresztelők alkalmából szer
kesztettek asztalra állítható termőágat, 
életfát, amelyen hasonlóképpen gyü
mölcsök, sütemények, díszes szalagok 
csüngtek; sőt olykor mintázott, apró csí
pős paprikákból szerkesztett kisördög és 
bibrisznek nevezték. A karácsonyfa kul
tusza azonban ki tudja, milyen más szo
kásokat és mesés hiedelmeket is szorítha
tott ki? Nyolcvan évvel ezelőtt szengericei 
nagyapám karácsony után arról fagga
tott: „Na mit hozott az aranycsikó?’' Hogy 
ennek milyen néphagyományi háttere le
het, nem tudom. Szengericén kívül még 
csak egy tanulmányban találkoztam vele, 
amely az erdélyi Mezőség magyar nép
szokásairól szólt: karácsonyeste egy sár
ga pokróccal letakart valaki lép a házba, 
ide-oda ugrál, ágaskodik, táncol, s időn
ként almát, diót, apró ajándéktárgya
kat hullat el, nyakláncot, bicskát, fényes 
gombokat.2 Az utóbbi ötven-hatvan évben 
hírét sem hallottam.

Lásd még,3 hogy mennyiféle hagyo
mány torkollik ebbe az ünnepnapba, ar
ra jellemző, hogy „hazánkban, a keresz
tény Európában” nincs egységes neve. 
A spanyolok, éppúgy, mint a világ má
sik végén az oroszok, a Születés ünne
pének nevezik, a németek Szent éj-nek 
vagy Szentesté nek, a franciák Noel, az 
angolok Christmas néven ismerik. A leg
különösebb az, hogy magyarul és romá
nul egyezik: Karácsony, Cráciun a neve. 
Egyesek szerint ez az incarnatio, latin 
megtestesülés szóból eredne. Ám a nyel
vészeti problémáktól el is tekintve, ma
rad a kérdés, mikor és hogyan? Az egy
házszervezetek története ezt kapásból 
kizárja, mint a magyar kerecsenből (en
nek jelentése: sólyom) való származta
tást is, utóbbinak különben sincs nyo
ma a köznépi hagyományokban. Addig 
is, amíg a tudomány megoldja mindezt, 
tegyünk néhány fenyőgallyat vízbe, kö
réje almát, diót, énekeljük a Mennyből 
az angyalt -  ha karácsonyfára és videó
ra nem futja - , és gondoljunk Ady bűn
bánó soraira: „S nincs ott pokol és nincs 
ott Halál, / Ahol dalolni s szülni tudnak”, 
mert „Az Isten: Élet — halleluja -  /S az 
Életnek nincs soha vége.”

Jegyzetek
1 Jutta Seibert: A Keresztény művészet 

lexikona, Bp., Corvina Könyvkiadó, 1986.
2 A dió kultikus vonzatú gyümölcs, 

lásd aranyozott dió; mindig is ünnepi 
étek volt, bár a neve nem hasonlít magya
rul Isten nevéhez.

3 Lásd Makkay Endre és Nagy Ödön 
tanulmányait.
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BRÉDA RERENC

T h eatru m  m undi
Az év végén (Anno Extremo): 
Ünnepnapok (Dies Fasti)

A  halak hallgatása (2014)

1. Noha a más dimenziókban talán még 
mindig létező' s eképp tán csak a mi ide- 
inkben halott, de különben „amott” még 
mindig is folytatólagosan létező római
ak időmérése szerint a karikát, avagy a 
gyűrűt jelentő anulus,’ vagyis az év, az 
Új, ugyan csupán március 1-én kezdődik 
Mars hadúr jegyében — amit a románi
ai márciuska két összesodrott piros-fehér 
zsinórja (Mars-Mavors vért és csontot jel
képező színei) is kifejez -  a meteorologikus 
és kozmikus változások önnön ciklikussá
gukban évente 4-szer osztják 90°-os ne
gyedekre a 360°-os körét az évkarikának, 
miként jelzik ezt az ugyancsak 4 színre és 
évszakra tagolt játékkártyák.

Más szóval „kerekítve” 360 fokos az Év 
köre, ez tehát 360 nap. A többi 5, illetve 6 
nap az mitológiai Kártyanyereség, midőn 
a Hold (Lima) ült a játékasztalnál anno, 
de ez egy másik „tört”, pontosabban egy 
újabbacska törté net.

A 360 fölöttébb föltöltött egy szám, 
amolyan „nagyszám”, benne van a Kicsi s 
a Nagy, a Mikro s a Makró, a kínai Csi, a 
Jing és a Jang, a Kis- és a Nagynagy, a 
kész kezdet és az égi vékába kerülő, s le
het, hogy a Vega csillaghalmaz uegytani 
avagy uegetális állásába kerülő Vég is.

Tudniillik. Önmagával osztva (mint 
minden szám) 1-et ad.

360 : 360 = 1
Ez eddig rendben lenne. De nézzük, mit 

ad, ha a növekvő számsorral való divina 
divisiót, az isteni osztást folytatjuk:

360": 1 = 360°
360°: 2 = 180°
360”: 3 -  120°
360°: 4 = 90°
360°: 5 = 72°
360°: 6= 60°
360°: 7 = 51,42°
360°: 8 = 45°
360°: 9 = 40°
360°: 10 = 36°
Mert van ám itt egy pár mitológiai, 

csodamértani és varázsmesei szám (90, 
72, 60, 40 stb.), hogy Ali Baba és a negy
ven rabló eszünkbe ne jusson.

Az Évgyűrű osztásának érdekességei 
viszont nem rekednek meg csupán ennyi
nél.

Ha a fönti hányadosokat képző számo
kat összeadjuk, ezt láthatjuk:

360 11 3 + 6 + 0 = 9 
180 11 1 + 8 + 0 = 9 
120 || 1 + 2+ 0 = 3 
901| 9 + 0 = 9 
72 || 7 + 2 = 9 
60 | |  6 + 0 = 6 
51,42 ||5  + l  + 4 + 2 = 12 
45 11 4 + 5 = 9 
40 II 4 + 0 = 4 
36 j | 3 + 6 = 9

Arról már nem is beszélve, hogy 3 • 3 = 
9, hogy 3 + 3 = 6, hogy a 6-os az egy fordí
tott 9-es, meg hogy 3 • 4 = 12.

2. A változás érdekessége éppen a me
tamorfózis állandóságában rejlik.

Önellentmondásos jelenség a változás, 
tudniillik abban az ismétlődő tényben 
„semmi változás” sincs, hogy „mindig- 
minden-változik”.

Átváltozik.
A formák stafétáinak hordozói változ

nak, de a minduntalan újrafogalmazódó 
és a mindannyiunk által hajtott, űzött 
üzenet ugyanaz: az ízekre szedett, szét
tagolódó, majd áZZítmányként újra ösz- 
szeálló, közösen kialakított nagy Jel -  a 
Jelen mint szemiotikum s a jelen mint 
szemantikummá, mint Jelentéssé ér
tendő közlés -  kikristályosítási folya
matában föltétien részt kell vállalnunk 
nolens volens, akár Zeíszik, akár csak 
Zeítetjük azt, hogy igen vagy azt, hogy 
nem.

Minthogy a tetszés sem egyéb, mint tett.
A test tettje.
A megZeZZje.

3. A Jelen tehát elsősorban egy közlés, 
amely egyfajta általunk megalkotott, kö
zös kővé, egyféle időtálló és fényvisszaverő 
kristállyá köt meg, midőn a jelen valósá
ga múlttá változik át minden pillanatban.

4. A Bölcsek Köve — mármint a Jelen 
— nem bővelkedik a fényben -  tudniillik 
váltig Múlttá keményedvén, eme rács
szerkezetű ÉKKŐ a fény visszhang-tük
révé válik, noha mindennek ellenére 
mégis magába fogadja a fényt.

Avagy rövidebben: közlésteremtő
ÉKKÓként a Jelen kaleidoszkóp-képsze
rű  valósággá oáZtoztatja-váltakoztatja, 
vagyis sokszorozza a fényt.

5. Göngyölt Gyöngy ekképp a Jelen, az 
egykori ittlétünk rögvest Múlttá kemé- 
nyedő-szilárduló jele.

Egyféle közösen létrehozott, szemioti
kái Személy tehát a Jelen.

Ám azért csak csínján a szertelen bol
dogsággal szépreményű, jövő-olvasztár 
Olvasó... !

Mert a midászi fém fénye gyakorta csu
pán a Bolondok Aranyának a suta csil
logását erősíti föl mindent megmerevítő s 
ugyanakkor azon nyomban elillanó illú
zióvá.

A z öröm be ü rö m  is  v eg y ü l ó h a ta tla n u l, 
m in th o g y  so h asem  v o lta k  h é tp e c sé te s  t i t 
kok  azo k  a  sejti sejtések sem , ho g y  az  eg

zisztencializmus által mágikus Mag gya
nánt központosított Semminek is van egy 
bizonyos szemiotikája...

A Múlt halmaza viszont a jelenek je
leinek az egymásra rétegződő sokaságá
ból, muZíitudójából épül föl, teljesedik ki 
és bővül egyre.

6. S az idő ezen idomteremtő, hintalen- 
gésszerű, hol fönn, hol lenn tajtékzó hul
lámverésében »bármit tennél, színpadon 
állsz, a világ szeme rajtad«**, színháztudo
mányi fényét az euxinusi, miként rögzíti a 
visszahullás előtti, kimerevített súlytalan
sági állapot rendkívüliségében is isteni és 
azaz a jóakaró Tenger sorsüldözött költő
je Tomisból, a Mysteriumból, vagyis a mai 
Babadag, a Pap, a Pásztor, a Papa, az Apa 
sírja mellől, az égi és a földi Kapu ki- és be
járatánál.

S az előbb említett, Kőnél is maradan
dóbb és keményebb Költőnk „amott” az 
utolsó avagy a túlsó, s lehet, hogy ama bi
zonyos „sárga Parton” a következő napo
kat ünnepli mosT is:

December -  Natales templorum -  
Ünnepek:

1. Neptunus Pietas
4. Bona Dea
5. Faunalia paganorum

12. Consus
13. Tellus in Carinis

Ouis idulis
14. Penates in Velia
17. Saturnus in foro

Sat (urnalia)
19 Ops in foro 

Opal(ia)
22. Lares Permarini in perticu Minucia
23. Tempestates ad portám Capenam

Lare(ntalia)***

Jegyzetek:
*anulus, gyűrű, láncszem, karika; annus, 

év; anus, vaskarika, a végbél nyílása; öregasz- 
szony, banya, javasasszony. Vö. A latin nyelv 
szótára. A Kútfőkből a legjobb és legújabb szó
tárirodalom ra tám aszkodva összeállította Dr. 
F inály H enrik, a kolozsvári kir. Ferencz József 
Egyetem nyilv. rendes ta n á ra  stb., Budapest, 
F ran k lin  T ársu lat, M agyar írod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1884, 126. old.; 136 old.

** Publius Ovidius Naso, Levelek Pontusból 
(Epistulae ex Ponto). Fordította, az utószót és 
a jegyzeteket ír ta  K a rta l Zsuzsa. III. Könyv, 
I., Feleségéhez, 59. Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1991, 70. old.

*** Lásd Ovidiu, Fastele (Pvblivs Ovidii 
Nansonis, Fastorum, Libri sex), traducere 
Ion Florescu §i T ra ian  Costa. S tudii §i note 
T ra ian  Costa. E d itu ra  Academiei Pepublicii 
Populäre Románé, [Bukarest], 1965, 31—32.
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RIGÁN LÓRÁND

K o p o n y á m  k ö r ü l
Wittgensteini leltár a szavakról: ka

lapács, harapófogó, fűrész, csavarhú
zó, mérőrúd, enyvesfazék, enyv, szö
gek, csavarok. (Filozófiai vizsgálódások.
11. §) Fogalmaink szerszámok, a filo
zófia pedig gondolataink tisztázásá
ra szolgáló eszközök szerszámosládája. 
Filozófus az az ember, aki olyan várat
lan és problematikus helyzeteket kép
zel el, amelyek megítélése, kimenetelei 
első látásra nem világosak (ellentmon
dásosak), hogy ezek elvi világossá té
tele alapján tájékozódást nyújtson va
lódi helyzetekben. Olyasmi ez, mint az 
ötletmegvalósíthatóság vizsgálata a 
mérnöki munkában. Mielőtt megalkot
nák az első, nagyobb léptékű modellt 
vagy a prototípust, a feltalálók előbb 
egy kisebb játékszert terveznek, azaz 
egy voltaképpen önmaguk által kreált 
„játékproblémát” oldanak meg, amely 
a további pénz-, idő- és egyéb befekte
tések előtt igazolja, hogy a megoldás 
legalább „elvben” működik -  fejti ki az 
analitikus filozófia másik boncmeste
re, Daniel Dennett legújabb kötetében 
{Intuition Pumps and Other Tools for 
Thinking).

A továbbiakban ilyen játékproblémá
kat ismertetünk Julian Baggini The 
Pig That Wants to Be Eaten és Daniel 
Bor The Ravenous Brain című könyve, 
illetve az általuk referált források nyo
mán. Közös témájuk az (ön)azonosság, 
a játék pedig előreláthatóan vesztéssel 
végződik. Más szóval megkérdőjelezi 
egyik legmélyebb logikai intuíciónkat, 
amely szerint minden egyes személy 
és dolog egységesen önazonos (szubsz- 
tanciális), s az azonosság gondolkodá
sunk bármely lehetséges tárgyára sa
ját maga kapcsán jellemző viszony. Az 
identitás, az ego, maga az alany a hoz
zá közelebb lépéssel, nagyítással meg

szüntethető illúziónak bizonyul — nem
csak a buddhizmus ürességfogalma 
(sunyata) és a filozófiai dekonstruk- 
ció értelmében, hanem az azonosság 
paradoxonainak analitikus vizsgálata 
eredményeként is.

Ray Bradbury A békés időjárás évsza
ka című rövid novellája szemléltet egy 
ilyen paradoxont. A novella hőse, George 
Smith Biarritzban nyaral. A festőki
rály, az általa rajongásig imádott Picasso 
pár mérföldnyire vendégeskedik egy kis 
halászfaluban. Egy tengerparti sétá
ja alkalmával Smith meglesi a homok
ba rajzoló Picassót. Földbe gyökereznek 
a lábai, egyszersmind rohanna vissza 
a hotelbe, valahonnan ásót ragadni, ki
bányászni, megmenteni az omlós ho
mok legalább egy tömbjét, vagy kőműve
sért, hogy gipszlenyomatban őrizze meg 
a művet, esetleg fényképezőgépért, hogy 
„megörökítse”. Picasso végül csendben 
távozik, Smith pedig a befogadás, a meg
őrzés (?) egyedüli lehetséges módját vá
lasztja, tekintetét a homokra szegezve 
fel-alá járkál a parton, mígnem mindent 
elmos a sötétség és a tenger. A számára 
egyedülállóan értékes műalkotást, az idő 
múlásának kitüntetett pillanatát csupán 
egyetlen módon őrizheti meg — éspedig 
úgy, hogy folyamatosan elmúlni, veszni 
hagyja.

De a másolatnak talán nem is igazán 
volna mire hasonlítania. Mikor van „ké
szen”, melyik pillanatban van az erede
ti mű teljesen „önmagánál”? Talán ha a 
lejátszódása, saját hatástörténete végé
re ér -  egy kissé pátoszosan szólva: ép
pen a megsemmisülésben? A tenger ál
tal nyaldosott, szélfútta homokba rajzolt 
Picasso-remekműnek, egy csupán az elő
adásban vagy az olvasatban létező, „élő” 
versnek vagy zongoraszonátának vajon 
melyik az eredetije? A vers kézirata „ere

detibb” példánya valamilyen értelem
ben, mint a sokadjára antologizált? Ha a 
színházi előadás kapcsán minden továb
bi nélkül elfogadjuk, mi több, az előadás 
részének érezzük az elmúlást -  miért és 
mit is restaurálunk abban az esetben, 
ha a festmények idővel fakulnak, söté
tednek? Hiszen a legmaradandóbb már
ványszobor sem örök, fridzsiderbe rejtett 
pillanat, hanem szintén performansz, 
előadás.

A saját folyamatszerűségében elkü- 
lönböződő, relatív önazonosság, szűkeb
ben véve pedig a megőrzés, restaurá
lás és identitás klasszikus paradoxona 
a „Thészeusz hajója”. „Azt a harminc
evezős gályát, melyen Thészeusz a fiata
lokkal Krétába hajózott és épségben ha
zatért, az athéniak egészen Phaléroni 
Démétriosz idejéig megőrizték. Az elkor
hadt deszkákat és gerendákat időnként 
újakkal és erősekkel cserélték fel, így a 
bölcselők is ezzel a hajóval példálóznak, 
amikor a »növekvőről« vitatkoznak. Egy 
részük azt állítja, hogy a hajó ugyanaz 
maradt, más részük pedig, hogy megvál
tozott.” (Plutarkhosz: Párhuzamos életraj
zok. I. 23.) Ehhez hasonlóan John Locke 
kedvenc lyukas zoknija kapcsán tette fel 
a kérdést, hogy vajon hány folt felvarrása 
után szűnik meg az eredetinek, „ugyan
annak” lenni.

Bármennyire fájón érint is azonban az 
esetenként fetisizált fizikai tárgyak, pél
dául a műalkotások bizonytalan létezése 
az időben, még fájóbb lehet ennél saját el
múlásunk. Maga az emberi test ugyanis 
Thészeusz hajója -  és persze éppígy, ta
pasztalatilag még nyilvánvalóbban ilyes
mi a tudat. Sejtjeink és gondolataink foly
ton cserélődnek, sőt testünk és tudatunk 
egészséges élete, megfelelő működése 
pontosan ez az állandó halódás. Egységes 
személy mivoltunk -  Wittgenstein egy 
másik hasonlatát kölcsönvéve -  legfeljebb 
egy fonál egységéhez hasonlítható, amely 
nem azon múlik, hogy egy szál a kezdet
től a végéig végigvonul-e rajta, hanem 
azon, hogy elég sok szál fonódik-e össze 
„benne”. Énünk egyik pillanata közvetle
nül rokon valamivel, amit énünk egy elő
ző pillanatának tekintünk, ilyenként is
merünk el -  függetlenül attól, hogy éber 
állapotban vagy egy álomban tesszük 
ezt —, de egyébként nincs semmi, ami az 
egész fonálon végigfutna, legfeljebb „a 
szálak hézagmentes összefonódása”, ami 
persze nem „valami” (szubsztancia), ha
nem csupán az említett hiány pontosabb 
szerkezeti leírása. (Vö. Filozófiai vizs
gálódások. 67. §) Ha pedig az én semmi 
anélkül, amit hordoz, hogyan hordozhat 
bármit?

Valós -  kvázi semmis -  létállapo
tunk még pontosabb képét nyújtja Derek 
Parfit kortárs angol filozófus sci-fi gon
dolatkísérlete a Reasons and Persons 
10. fejezetében. Képzeljük csak el, hogy 
a jövőben a teleportálás lehetséges. 
Ahelyett, hogy hónapokon át, űrhajó
val utazzunk a Marsra, csak megnyom
juk a földi teleportáló fülkében a gombot, 
és a Marsra juttatott információk alap
ján a másik bolygón egy pillanat alatt 
újra összeállítanak, az eredetit pedig az 
egyszerűség kedvéért és a zavarok elke

lő

Épület (2012)
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rülése végett megsem misítik. Miben kü 
lönbözik ez az eredeti példány szempont
jából a haláltól, h a  egyszer a tudatfolyam  
kontinuitása g a ran tá lt -  továbbra is van 
teh á t valaki, ak i „én”, csak éppen nem 
én m int jelenlegi önm agam  vagyok az? 
Á lproblém ának tűn ik , csakhogy -  elég 
itt  a rra  gondolni, hogy neuronjaink h a 
vonta lecserélik m inden alkotómolekulá
ju k a t -  valóban így u tazunk  egyik pilla
natról a m ásikra.

A filozófusokat szívesen bosszantják 
azzal is, hogy tevékenységük „elmélke
dés a lélek ha lh a ta tlan ság áró l”. Holott, 
m in t az t a m indennapi tap asz ta la t -  pél
dául az agyi érkatasz tró fá t szenvedett 
idősebb rokon esete — sajnos készség
gel igazolja, a „lélek” nem csak hogy nem 
h a lh a ta tlan , hanem  a testnél halandóbb. 
A nyugati filozófia platonikus-keresz- 
tény főáram át tekintve a k ritik a  jogos, 
sőt a modern filozófia alapító atyja, a 
test-lélek dualizm ust megerősítő, egyéb
ként számos prem odern hagyom ányt 
sok szálon folytató René D escartes ese
tében is az. H íres gondolatkísérletében 
D escartes egy olyan „csaló démon” lehe
tőségét veti fel, aki m egtéveszt a külső, 
fizikai valóság létezése kapcsán, bele
értve a k á r  saját testem et. Csakhogy m i
nél jobban sikerül a m egtévesztés, annál 
biztosabb, hogy a m egtévesztés tárgya, 
én m agam  létezem. M árpedig ha  a ké
telkedés a fizikai tá rg y ak  létezése kap 
csán elvileg ennyire könnyen megy, a 
gondolkodó, kételkedő, esetleg m egté
vesztett stb. én kapcsán pedig sehogyan 
sem, úgymond világos, hogy a ke ttő  egé
szen m ásfajta, teljesen különálló és füg
getlen valóság.

A term észettudom ánnyal, agykutatás
sal lépést ta rtó  modern analitikus filo
zófia a m últ században nemcsak utóvéd
harcokra kényszerült, kapitulált, hanem  
előbb egyenesen á tá llt a m aterialista , a 
tudato t a tes t működésére „fantáziátla
nul” visszavezető (redukcionista) ellenfél 
oldalára. The Concept of Mind című m un
kájában Gilbert Ryle egy gondolatkísérlet 
segítségével veri el a port Descartes-on. 
Képzeljük el, hogy egy külföldi ism erő
sünk Kolozsvárra látogat, és a rra  kér, 
hogy m utassuk meg neki a Babe§-Bolyai 
Tudományegyetemet -  amely itt  az esz
mei konstrukció, a tu d a t megfelelője. 
Sorra eltaxizunk a Farkas utcai főépület
hez, az egyes karokhoz, könyvtárakhoz, 
végül a K őkertet, a Hányinger (Piezi§á) 
utcát, a kocsm ákat és a bentlakásokat is 
megnézzük, vagyis a BBTE összes anya
gi komponensét. Rendben van, mondja a 
tu ris ta , de még mindig nem láttam  m a
gát a híres egyetemet! Csakhogy az egye
tem  éppen ez, a város különböző pontja
in ténylegesen létező, szemmel látható  
anyagi részek összjátéka és működése, 
semmi több.

Vagy valam i m ás is? A hagyom á
nyai, h an g u la ta , levegője, „szelle
me”? Thom as Nagel What Is It Like 
to Be a Bat? című dolgozatában a r 
ra  kér, hogy képzeljük el, m ilyen lehet 
echolokációval, h an g  a lap ján  tájékozó
dó denevérnek lenni. Nem tu d h a tju k , 
mivel még sohasem  voltunk  denevé
rek. Van te h á t a denevér, a ku tya  vagy

a m acska, á lta lá b a n  a tu d a t te rm észe
tében  valam i irred u k tib ilis , k ívü lrő l, a 
h a rm a d ik  szem ély perspektívájából le
írh a ta tla n , m egfogalm azhatatlan  és 
csak  egyes szám  első szem élyben hoz
záférhető  m inőség. Ehhez képest: m i
lyen lehet kőnek lenni? T a lán  sem 
m ilyen, h a  a kőnek -  tudom ásunk  
szerin t -  n incs tu d a ta . Igaza le tt vol
n a  D escartes-nak? Sohasem  tudhatom , 
hogy szám odra m ilyen önm agadnak  
lenni, hogy te  m ilyennek hallod H aydn 
zongoraszonátáit.

F ran k  Jackson au sz trá l filozófus gon
dolatkísérlete a fiz ika lis ta  leírás szám á
ra  titokban  m aradó „lélek” önálló létezé
sét erősíti meg. Tegyük fel, hogy a távoli 
jövőben, m integy fél évezred m úlva a 
term észettudom ányok rendszere teljes, 
m aradék ta lan  képet ad a világról. A lé- 
lekhívő, idealista  filozófusok elvadul
va garázdálkodnak  az utcákon, s egy 
szép napon elrabolják M arit, a ko rtá rs  
tudom ányos gondolkodás két kiem elke
dő képviselőjének, k irá ly i p á rjá n ak  a 
lányát. Évtizedeken át egy fekete-fehér 
szobában, fekete-fehér laptoppal neve
lik. I tt  m indent m egtud a bejezettnek, 
késznek tek in th e tő  tudom ány akkori á l
lásáról. Fogsága végén egy kertbe enge
dik ki, ahol M ari m egpillantja  élete el
ső vörös rózsáját -  am elynek színéről 
(frekvenciájáról, kém iájáról) előzőleg 
m indent tudott. H át ez a rózsavörös! -  
k iá lt fel m egrendültén. Ez a szubjekti
v itás, am iről m indeddig sem m it sem tu 
dott.

John Searle azonban a „kínai szoba” 
néven ism ert gondolatkísérletben újra 
prózára váltja, operacionalizálja a lélek 
minőségi, lila líraiságát. A kartéziánus 
huligánok nála  k ínai tu ris tá k a t csábíta
nak  fogadásra, mondván, hogy a k ínai 
k u ltú ra  jelenlegi fölénye világviszonylat
ban garantálja, hogy az utca embere, az

első szembejövő tökéletesen kom m unikál 
kínaiul. A tu ris tá k  k iválasztanak  egy el
ső lá tásra  nem tú l intelligens fickót, ak it 
a filozófus bandavezér bevezet az üres, 
pusztán  egy asztallal és székkel beren
dezett, az asztalon papírral-írószerrel el
lá to tt szobába. A szobában egym ással 
szemközt egy-egy postaláda, bemenet és 
kimenet. Mielőtt belépne, a csalárd filo
zófusok egy vastag  könyvet csúsztatnak 
a kabátja  alá  észrevétlenül. A kötet kon
verziós táblázatokat ta rta lm az , a k ínai 
jelek bárm ely sorozatának m ás k ínai je 
lekké való á ta lak ítási szabályait. A k ísér
leti a lanynak  fogalma sincs a jelentések
ről. M indahányszor a postaládába fehér 
papírlapon kérdés érkezik, a könyvből k i
keresi, és a megfelelő válaszra konver
tálja  a jelek sorozatát a táb lázat alapján. 
„Beszél” (ért?) kínaiul.

A „kínai szobában” sehol sincs tu 
dat, szellem, csak külsőleges je lhasz
n á la ti szabályok m űködnek. A m egérté
si folyam at gépesített, nem a m egértés 
szubjektív, nem m érhető  élm ényében, 
hanem  a megfelelő, helyes válaszokban 
konkretizálódik . Például verseket ele
mez, „személyes” adalékokat szolgáltat 
válaszaihoz, ahogyan a nagykönyv elő
írja . Ez kétségkívül a v ilág  legvasta
gabb, csupán képzeletben létező könyve, 
ahogyan az em beri agy az á lta lu n k  is
m ert un iverzum ban a legkomplexebb fi
zikai tes t. Ám a lényeg az, hogy a pa
lackban, a gépben nincs sem m ilyen 
szellem, csak  engedelm es „ha — akko r” 
típusú , inpu t-ou tpu t szabálykövetés. Ha 
anyanyelvén, a k ín a i nagykönyv nélkül 
fagga tnák  az a lan y t, az néha válasz
képtelen  lenne, h a llg a tn a , ellenben ta 
lán  jobban „értene” -  am it viszont sen
k inek, még sa já t m aga szám ára  sem 
tu d n a  kifejezni. A tu d a t k v a litá sa  jelen 
lenne ugyan, de nem  tudn i, hogyan és 
pontosan miben.
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JANCSÓ MIKLÓS

Cigányprím ások
Többnyire a Kolozsvári Állami Magyar 

Opera alkalmazottai voltak, meghí
vott művészként jöttek muzsikálni a 
Magyar Színház zenés előadásaiban... 
Népszínművekben, szilveszteri vidám 
műsorokban, énekkel-zenével „megsegí
tett” színművek színre vitelében megha
tározó, közönségvonzó szerepet játszottak. 
Jellegzetes, sajnos már nem létező szín
foltjai voltak ama régi színházi világnak, 
gondolok itt az 1950-60-70-80-as évekre, 
amikor a Kolozsvári Magyar Színház még 
játszott népszínműveket, zenés szilveszteri 
műsorokat, „sírva vigadó“ betétekkel meg
tűzdelt magyar színműveket, ahol kötele
ző szereplő volt a mulató magyar úr mel
lett a neki muzsikáló cigány. És persze a 
bandája.

Ezekkel a zenés darabokkal, népszín
művekkel sokat jártuk a vidéket — mon
danom sem kell, nagyon nagy közönség- 
sikerrel játszottunk. Egy ilyen tájolás 
általában három hétig tartott, rendsze
rint tavasszal, Székelyföldön léptünk fel, 
Sepsiszentgyörgyön laktunk, szállodában, 
úri dolgunk volt, onnan utazgattunk a 
környék kisebb-nagyobb helységeibe. A kö
zös munka során nem csupán megismer
tük, de meg is szerettük a mi „cigánymu
zsikusainkat“.

Vidám, bohém művészek voltak: Porzsolt 
Viktor, Dani Árpád, ezúttal csak őket em
lítem, megannyi kedves kolléga és kitűnő 
szakember.

Porzsolt Viktor — becenevén Csűri — 
volt a színházi kis zenekarnak a prímása. 
Bosszantottuk is Dani Árpit, a másik mu
zsikust, hogy hát ő „csak” másodhegedűs, 
nem szégyenli magát? Dani ilyenkor, elein
te fölényesen mosolygott, de aztán felmérge- 
lődött: na, ide hallgassatok, én nem vagyok 
prímás? Csak másodhegedűs? Én nem tu
dok muzsikálni? És előkapta a mindig hó
na alatt szorongatott hegedűt és játsza
ni kezdett. Mi pedig, színháziak, élvezettel 
hallgattuk a gyönyörű zenét. Árpi pedig ta
lán soha nem jött rá, hogy csak azért von
juk kétségbe évtizedek alatt kihegedült mu- 
zsikusi státusát, hogy játsszon nekünk. Az 
is lehet, tudta ő nagyon jól, mire megy ki a 
heccelődés, és belement az ugratásba, hadd 
örüljünk mi, prózások a sikeres provokáció
nak, neki pedig alkalma legyen jó hangula
tú társaságnak muzsikálni egy szépet, saját 
kedvtelésből saját örömére is.

Sokat vendégszerepeltünk falvakon — 
nem egyszer napi két előadást játszottunk, 
olyan nagy volt az érdeklődés a zenés elő
adások iránt. Emlékszem, a Falu rossza 
című népszínművet is általában kétszer 
adtuk elő egy nap, vidéken, kisebb váro
sokban... A zenekarvezető mindig Csűri 
volt.

Kolozsvárról is tájoltunk, rendszeresen 
fel-felléptünk a közeli magyar falvakban. 
Egyik ilyen „faluzásunk” előtt támadt egy 
kis nehézség. Ugyanis az eredeti zenekar — 
mind a három vagy négy zenészünk -  lebe
tegedett. Hirtelenjében kellett összeverbu
válni olyan muzsikusokat, akik 1. vállalják 
a fellépést, 2. ismerik és játszani tudják a 
színműben előforduló dalokat, 3. nem csak

megígérik, de el is tudnak jönni az előadás
ra. Szegény Csűri nagy gondban volt, ke
resett, keresett muzsikustársakat, de nem 
kapott, az idő rövidsége miatt sem. Vagy 
foglaltak voltak a zenészek, vagy egyszerű
en nem jöttek, hiszen egy esküvőn sokszo
rosát keresték annak, mint amit a színház 
fizetni tudott. És akkor eszébe jutott — vég
ső megoldásként — Taxi.

Taxi nem bérautó volt, félreértés ne es
sék, Taxi egy cigánymuzsikus volt valami
kor józan és ifjú korában, de aztán mind
kettő elmúlt, a józanság is, a fiatalság is, 
minek következtében a muzsikálás minő
ségén is csorba esett. Valahogy már nem 
úgy szólt az a hegedű, mint régen. Taxi 
lerobbant vendéglők örök törzsvendége, 
amolyan törzspotyázója lett. Ugyan min
dig magánál hordotta a hegedűjét (kísér
tett a művészi múlt), de ennek ellenére rit
kán vették igénybe zenei felkészültségét 
a lokálok vendégei, e helyett inkább ma
guk mellé ültették fölényesen (végre vala
ki, aki még lecsúszottabb volt a társadalom 
értékrendjében, mint ők) és töltöttek neki 
is italt. És hálából Taxi mesélt nekik, bo
hóckodott, igyekezett megszolgálni a pá
linkát. Az ivócimborák pedig elfogadták az 
alacsony, majd 9 dioptriás szemüveget vi
selő vaksi cigánymuzsikust, hagyták, hadd 
beszéljen, hiszen ezt tették ők is, egymásra 
már rég nem figyelve, mondták a kocsma 
sűrű dohányfüstjébe életük eseménytelen 
eseményeit, örökké ismétlődő monológke
serveket, az amúgy dögunalmas élettörté
neteket.

Hogy Taxit miért nevezték Taxinak (ki 
tudta már akkor valódi nevét?), ma már 
nem emlékszem, kinyomozni sem tudtam a 
még élő közös ismerősöktől, pedig de sok
szor elmesélte hosszasan és zavarosan ke
resztelésének igaz történetét.

Visszatérve a két előadásos kiszállá
sunkra, Csűri végső kétségbeesésében -  
muszáj volt a zenekarban legalább egy 
másodhegedűsnek lennie -  valahonnan 
előkereste és felkérte Taxit, elvállalna-e 
két előadást falun. Taxi igent mondott, a 
nótákat ismerte, valamikor játszotta is.

Meglett tehát a „zenekar”, elindultunk 
ki falura, két előadással. Csűri szemmel 
tartotta az autóbuszban Taxit, nehogy ti
tokban igyon. Nem is fogyasztott semmit 
szegény Taxi, komoran szorongatta ölében 
hegedűjét. Megérkeztünk előadásunk hely
színére, a műszak lepakolt, bedíszletezett, 
kezdődhetett az előadás.

Felment a függöny, a színészek játszot
tak, következett a zenei betét, zenekar he
lyett a színpad mélyéből megszólal egy szál 
hegedű és egy halk, éppen csak a színpad
ra alig-alig beszűrődő férfias horkolás. 
Porzsolt Viktor, alias Csűri húzta dühös 
kétségbeeséssel a hegedűvonót, miközben 
Taxi kollégája békésen aludt egy széken, 
mellette ugyancsak békésen pihent hege
dűje.

Az történt ugyanis, hogy Taxi, úriem
ber lévén, nem utasította vissza a falu ven
déglátóit, akik szilvapálinkával kínálták a 
művészeket. Nem ivott sokat szegény feje, 
de szervezete már úgy tele lehetett szesz

szel, hogy elég volt neki az a kicsi is, amit 
sietve és titokban összekortyolgatott.

Mit szépítsem az előadások történetét? 
Lementek egy darab hegedűkíséret és Taxi 
fel-felhorkanásától kísérve. Mondanom 
kell, a nézők csak Csűri hegedűjét hallot
ták — a szinkronhorkolást csupán a színpa
don játszó színészek élvezhették. A színé
szek énekeltek, a közönség jól szórakozott. 
Szegény Csűri nagyon mérges volt (bosz- 
szantottuk mi is, csak nem hagyunk ki 
ilyen lehetőséget?), de hát nem volt kire 
haragudnia... sejthette, hogy Taxi úr mit 
fog produkálni, igazán nem is volt nagyon 
meglepve, sőt, utólag persze, mosolygott is 
keservesen, amikor több ízben is gratulál
tunk a felfedezettjéhez.

Másnap délelőtt felvirradt a gázsiosztás 
napja, ugyanis akkor kapta a „zenekar“ a 
pénzt a színháztól előző napi munkájáért. 
Taxi már hajnali 10 körül ott ténfergett az 
aligazgatói iroda előtt zöldellő fövényen, 
várta a fizetséget művészi munkája után 
(arra már egyáltalán nem emlékezett, hogy 
végigaludta a két előadást).

Mi, színészek próbára mentünk — lát
tuk a türelmesen várakozó, aránylag józan 
Taxit.

Megálltam a közelében, és felsóhajtot
tam.

-  Gyerekek, ez azért sok volt. Tegnap is 
lehúztunk hat előadást.

Taxi figyelni kezdett.
Beszélgetőpartnerem „vette a lapot“.
-  Bizony, az a hat előadás -  jól megnyom

ta a hat szót -, még egyszer nem csinálnám 
végig.

Taxi felkapta fejét, élénken megkérdezte:
-  Tik milyen hat előadásról beszéltek?
— Hát a tegnapiról. De le a kalappal, te 

remekül muzsikáltál...
-  Tényleg? -  kérdezte bizonytalanul 

Taxi.
-  Bizony. Éppen mondtam is a Csurinak, 

hogy veled megfogta az Isten lábát. Biztos 
jössz máskor is, nem?

— De. — válaszolt óvatosan Taxi.
— Csak vigyázni kell -  így én -, a színház 

fösvény. Nehogy átverjenek! Hat előadást 
meg kell tisztességesen fizetni.

-  Ugye? -  élénkült fel Taxi.
— Persze. Ne hagyd magad becsapni. 

Biztos alkudni fog a direktor. Na, megyünk 
próbára, szervusz.

— Szervusztok. — pislogott utánunk gond
terhelten Taxi.

Mint utóbb megtudtuk, legnagyobb örö
münkre Taxi hat előadás után követelte a 
fizetséget a színház aligazgatójától. Aki ki
jelentette, hogy nem ad semmit, mert úgy 
értesült Porzsolt Viktortól, hogy Taxi vé
gigaludta a két előadást, nem csinált sem
mit, tehát nem is kap semmit.

Taxi kikelt magából, ránk, színészek
re hivatkozott, hogy ő milyen szépen zenélt 
mind a hat előadáson.

— Miféle hat előadáson? -  döbbent meg a 
direktor.

-  Hát a tegnapi hat előadáson, azt mond
ták a színész kollégák, hatszor ment le füg
göny, az hat előadás, engem nem lehet be
csapni.

— Szóval a színészek mondták, hogy hat 
előadás volt tegnap? -  gondolkodott el az 
igazgató.

> » »  folytatás a 23. oldalon
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MIKÓ IMOLA

A szabadság nehéz mámora
A fehér király szédítő tempójára em

lékezve, Dragomán György új kötetét, 
a Máglyát is adrenalinos gyorsolvasás
ra számítva vettem kézbe. Az első olda
lakon a merőben más hang, a szabályos 
mondatszerkesztés miatt szinte csalódot
tan olvasok tovább. Bár a tizenhárom éves 
énelbeszélő, Emma megfigyelései sokkal 
részletesebbek, lassúbbak, kidolgozottab
bak, mint a korábbi regény tizenegy éves 
Dzsátájáé, az események, történések itt is 
felpörögnek, nem maradnak el a sajátosan 
dragománi sodró mondatok, melyek az ol
vasóban is már-már azt az érzést keltik, 
hogy ott készülődik a talpában a rohanás.

A laza trilógiának készülő sorozat e 
második kötete a megjelenített kor szem
pontjából kronologikusan is követi A fe
hér királyt, míg utóbbi a nyolcvanas évek 
kommunizmusában játszódik, a Máglya 
rögtön a ’89-es forradalom utáni álla
potokat írja le, bár ennél sokkal átfo
góbb, egy huszadik századi tablót fest, 
hiszen az Emma hangját olykor felváltó 
Nagymama szólama például a holokauszt 
traumáit is megidézi, valamint a mun
ka- és átnevelő táborok világát, a csator
naárkot ásó nagyapa képét is feleleveníti. 
A családi és társadalmi események, mo
tívumok közül több is visszatér az új re
gényben, a Máglya viszont elsősorban a 
kommunista rendszer maradványaival, a 
forradalom következményeivel és utóéle
tével, a szekus/besúgó-vitával foglalko
zik. Mindezt természetesen a tizenhárom 
éves kamasz üde, józan logikáján keresz
tül teszi, aki eleinte nem sokat ért a zajló 
történelemből, később viszont saját bőrén 
kell megtapasztalnia annak a múltnak a 
terhét, melyet ő maga szinte át sem élt, 
amelyről szülei, akik egy autóbalesetben 
vesztették életüket, sem mesélhettek.

Egyedül a Nagymama szolgálhat hi
teles forrásul, aki magához veszi uno
káját, kezdetben viszont ő is éppoly ide
gen Emma számára, mint az új iskolai 
környezet, a nagyszülei múltját ismerő/ 
ismerni vélő tanárok, diákok. A nagy
apjáról kialakult ellentétes vélemé
nyek kereszttüzében Emmának magá
nak kell eldöntenie, ki az, akinek hisz, 
ezen a nagyon ingatag talajon próbálja 
megrajzolni magában saját felmenői ké
pét, s ezáltal saját identitását is megha
tározni. Annak ellenére, hogy úgy gon
dolja, nagyszülei besúgó mivolta, még 
ha be is igazolódik, nem az ő bűne, de el 
kell viselnie az osztálytársai rágalma
zásait, kiközösítését, vérre menő játsz
máit. A kérdés Dragomán számára sem 
az igazság eldöntése, noha a történetszö
vés linearitása és a titkok kigöngyölé- 
sének alinearitása, az előzmények foko
zatos felfedése akár a detektívregények 
feszültségívére is emlékeztethet, a hang
súly inkább a vélt vagy valós történetek 
elmondásának, továbbadásának szük
ségességén van: „Nagymama hangjá
ra muszáj odafigyelni.” Még akkor is, ha 
az elbeszélés nehézségei végtelenek és a 
Nagymama is beleakad a többszörös há

borús traumák elmondásába, elbizonyta
lanodik a valós és vágyott, reális és kép
zelt elemek összekapcsolódásában.

Az elmondhatatlan artikulálásában, 
az elviselhetetlen elszenvedésében segít a 
mágia (nem véletlen a címbeli áthallás), 
azok a rituálék, melyek előhívják az emlé
keket, megmentenek attól a teljes amnézi
ától, amit a szervezet a traumák elviselé
sére produkált. Ilyen szertartás például a 
gyúródeszkára szórt lisztbe való rajzolás, 
mely metaszinten a regényírás, emlékezés
felejtés mechanizmusát is leképezi: rajzol, 
töröl, rajzol, töröl. Másrészt ezek a gyakor
latok segítenek úrrá lenni a félelmeken, 
ezért gyúrja meg nagymama és unoka 
Földcsontját, az agyagembert, hogy meg
védje őket a fáskamrába, metaforikusán 
az elme zugába rejtett fájdalmas emlékek
től. Legfőképp pedig a máglyarakás, a tűz 
körüli tánc rituáléja az, ami megtisztulást 
hoz a szereplőknek, a faágakra írt negatív 
érzelmek elégetése felszabadító erővel hat, 
a fordítva felírt remények pedig a jó betel
jesedését szuggerálják. A máglya közpon
ti motívuma azonban egyszerre közvetíti a 
személyes és a közösségi traumák alól való 
feloldozást, hiszen a tűz a regényben gyak
ran a tábornokelvtársként emlegetett dik
tátor fényképeit emészti fel, utalva ezáltal 
a valós forradalmi eseményekre.

Másrészt viszont, a Szekuritáté irata
inak hipotetikus elégetése, megsemmi
sítése is felmerül, a dossziék koporsók
ba rejtése pedig nyíltan is a régi rendszer 
nyomainak az eltüntetésére utal, ami 
egyben a történelmi emlékezés ellehe
tetlenítését, a bűnösök kilétének elfedé
sét szolgálja. Ilyen vonatkozásban lep
lezetlen kritikát olvashatunk a Nemzeti 
Megmentési Front vezetőségéről, mely
nek tagjai szintén a kommunista pártve
zetőségből kerültek ki, és hasonló tőke- 
halmozási vágyaktól vezérelve vették át 
a hatalmat (lásd e szervezet elnökét, Iván 
apját, aki a forradalmat követően a fél 
várost birtokolja). Attól, hogy mindezekre 
a tényekre a gyermeknarrátor magától 
jön rá az evidens jelekből következtetve, 
még átláthatóbbá válik a forradalom utá
ni ellentmondásos helyzet, megkérdőjele
ződik a rendszerváltás, valamint a sza
badság érvényessége. Az Iván apjának 
Rókatelepéről Emma által kiszabadított 
állatok kiiramodása a fehér hóra, a sza
badság par excellence szimbóluma, egy
szerre örömteli pillanat, ám felelősséggel 
is jár. A szöveg erre vonatkozó kérdések 
tömkelegét zúdítja az olvasóra: elég éret
tek, önállóak vagyunk-e a szabadságra? 
tudunk-e mit kezdeni vele? (Ré, a vadász
sólyom például mindig visszarepül gazdá
jához, noha örökre elrepülhetne, mégsem 
teszi meg), hagyjuk-e magunkat tovább
ra is a hatalom által manipulálni? ho
gyan dolgozzuk fel a múltat? úgy, hogy új 
forradalmat csinálunk, mint a vezetőség
ből kimaradt Diszkosz Gyurka, és meg
hurcoljuk a bűnösöket? ki dönti el, hogy 
ki a bűnös és ki az áldozat? mi az igazság 
és mi a hazugság? milyen okból, céllal vá-
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lik valaki besúgóvá? meg tudunk-e bocsá
tani ellenségeinknek, ellenünk forduló 
szeretteinknek? stb. A regény zárójele
netében a spiclinek bélyegzett elmebeteg 
Nagymama nyakába gumit akasztanak, 
benzinnel öntik le, ami az igazságszolgál
tatás kisajátítását példázza, az elhamar
kodott ítélkezéssel való visszaélésekre fi
gyelmeztet.

Ennek pandanja Emma és az ikertest
vérét a forradalom sortüzében elvesztett 
osztálytársnője, Krisztina kibékülése szá
mos korábbi véres csatájuk ellenére. A lá
nyok hosszas beszélgetés után egymásba 
borulva sírnak, ha nem lenne kellőképpen 
előkészítve a jelenet, akár túlidealizáltnak 
is tűnne. Könnyű nekik, mondhatnánk, hi
szen gyerekek még, nem sokat éltek a dik
tatúrában, veszteségük mégis hatalmas. 
Mintha a mű azt sugallná, hogy az egyre 
növekvő időtávlat, a megértés elmélyülése 
miatt, ennek a harmadik generációnak az 
idejében fog talán feloldódni, kimondatni 
mindaz, aminek el kell hangzania a meg
békélés, továbblépés érdekében.

A gyermeki nézőpont hiteles őszintesé
ge ezúttal is bravúrosan teremti meg azt 
a sajátos belső világot, mely nem immú
nis ugyan a társadalmi visszásságokkal 
szemben, mégis őrzi még azt a hitet, hogy 
a dolgok pozitív irányban befolyásolható- 
ak, illetve azt a bátorságot és elszántságot, 
mely tettekre is sarkall. Emma egyszerre 
nő fel, érik meg a szabadsággal és éli meg 
a kamaszkor viszontagságait, a szerelmet. 
Ez az egyidejűség perspektivikus kettős
séget eredményez, ami olyan egyedi össze
függéseket, felismeréseket és kiutakat mu
tat meg, melyek az orrunk előtt vannak, 
mégis a gyermeki tisztánlátás révén ötle
nek csak szembe. Ez az üdvös látásmód pe
dig nagy mértékben hozzásegít a (közel) 
múlt közösségi traumáinak feldolgozásá
hoz, markánsan beleírva magát az egyre 
gyarapodó, hasonló tematikájú kortárs re
gények diskurzusába.

Dragom án György: Máglya.
Magvető, B udapest, 2014.
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Nyugodt építkezések A norvég minta marad
Jancsik Pál, Ahol otthon 

vagyok e tájon. Válogatott 
versek. Műfordítások.
Soó Zöld M argit grafiká
ival, Polis Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2014.

Egy szerző életművében ki
emelt helyen kezelendőek azok 
a kötetek, melyeket saját ma
ga készít elő. A válogatáskor 
úgy tágul és szélesedik átfo
gó jellege miatt a perspektí
va, hogy közben kevesebb lesz 
a versek száma, hiszen a kötet 
szelekció eredménye. Vagyis 
az életmű kénytelen lesz fel
mutatni sajátosságait, sarok
pontjait, meghatározó mozza
natait — írójuk felől.

A z  Ahol otthon vagyok e tá
jon versei hat ciklusba rende
ződnek. Az első négy az eddig 
megjelent önálló kötetekből 
építkezik: Szomjas tenger
(1963), Fűszálon csillag (1968), 
Szavak, szemek (1979), Vox 
Humana (2010). Az ötödik né
hány új verset, a hatodik szá
mos műfordítást tartalmaz. A 
kronologikus sorrend azt su
gallja, hogy a válogatás célja 
nem a költői pálya újraértel
mezését szorgalmazza, hanem 
újraolvasását, figyelve a költői 
pálya ívére.

Ez az ív szinte görbületek 
nélküli, de ez nem monotoni
tás, hanem tudatosan vállalt 
technika. A verseket olvasva 
számomra úgy tűnik, hogy a 
szerzőnek alkati tulajdonsága 
a nyugodt, türelmes, elemző 
megfigyelés, legyen szó évsza
kokról, városokról, családról

‘J ‘Ü LSZÖ ‘V‘L g

vagy éppen saját írói pozíciójá
ról, mert mindegyiket ugyan
olyan higgadtsággal kezeli és 
szemléli. Általában a meg
figyelések eredménye, hogy 
olyan metaforát, hasonlatot 
talál, ami engedi kibontakoz
ni a mondanivalót, például a 
híd mint a szakadékot átívelő 
objektum funkciója hasonla
tos lesz az irodalom működé
séhez, szerepéhez. A Szomjas 
tenger versei technikájukban 
és stílusukban hasonlítanak 
az időben hozzánk közeleb
bi versekhez, majdhogynem 
ugyanaz érdekli őket -  per
sze ezen a megállapításon fi
nomítani kell, hiszen az idő 
múlását jelzi a szerző, olykor 
a nosztalgikus hangnem kap 
szerepet.

S ha a szerző saját verseibe 
nem viszi be azt, ami számára 
formaidegen, mégsem mond le 
róla, hiszen fordításaiban úgy 
brillírozhat, ahogy akar: erre 
magabiztossága és tudása is 
megvan.

KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Jo Nesbp: A fiú. Animus 
Kiadó, Budapest, 2014.

Nem tétlenkedik Jo Nesbö, 
a skandináv krimi nagymes
tere. Alig eresztette el ko
rábbi főhőse, Harry Hole 
kezét, máris megjelent — ma
gyarul is -  új regénye, A fiú. 
Nesbpnek különösen nehéz 
dolga volt, nem hiába vált 
meg oly kínkeservesen ked
venc alkoholista detektívjétől: 
a Kísértet című regény végén 
azt gondolnánk, hogy meg
hal, de aztán újra felbukkan 
a Police című opuszban, most 
már tényleg-tényleg utoljára. 
A Harry Hole-sorozat túlzás 
nélkül krimitörténelmet írt, 
a nagy kihívás tehát az volt 
Nesbö számára, hogyan tud 
olyat alkotni, ami markánsan 
megküzlönböztethető a koráb
bi művektől, mégis rendelke
zik azok sikerreceptjének ösz- 
szetevőivel.

így hát a nőtlen, fiatal-kö
zépkorú, alkoholista, langalé- 
ta rendőrtiszt helyett kitalált 
egy nyugdíjazás előtt álló, já 
tékfüggő, házas, de ugyan
úgy kívülálló mesterdetek- 
tívet, Simon Kefas nevűt, 
akinek a legközelebbi hozzá
tartozója, a felesége történe
tesen gyengén látó (Hóiénak 
a húga Down-szindrómás 
volt). Sőt, mintha kettéoszta
ná kicsit a karaktert: az idő
södő rendőr kap maga mellé 
egy törvényen kívüli fiatal
embert, akit üldöz ugyan, va
lamiképpen mégis kiegészítik 
egymást. Nem véletlen, hi
szen a fiú rendőrtiszt édesap
ja Simon legközelebbi barát
ja volt; egy golyóval a fejében 
találtak rá, mellette búcsúle

S K A N D I N Á V  K R I M I K

vél, melyben bevallja, hogy ő 
volt a drogmaffia „vakondja” 
a rendőrségen belül, ezért vé
get vet életének. A fiú lecsú
szik, heroinista lesz, beismer 
néhány gyilkosságot és bör
tönbe kerül. A fegyház kü
lönc „gyóntatójaként” viszont 
megtudja, hogy apja nem ön
gyilkos lett, hanem megöl
ték. Megszökik hát és elindul 
igazságot tenni.

A szcéna innentől isme
rős: Oslo sötét oldala, a dro
gok, prostitúció, erőszak 
világa, egyre perverzebb ha
lálnemekkel és -  ezt is láttuk 
már Nesbpnél -  egy titokza
tos, diabolikus maffiavezér
rel. Mindez kiegészül egyfajta 
megindító, profán megváltás
történettel, amely ott húzódik 
a regény mélystruktúrájában. 
Mindent láttunk már tehát, 
ha másként is, mégsem unjuk 
-  mert ez az ismerősség egy
ben a Nesbp-kézjegy meglété
re is garanciát jelent.

PAPP ATTILA ZSOLT

‘KÓ'D'LX-
[...] Az első fejezet a történettudományi vonatkozásokat te

kinti át. A szerző előzetesen tisztázza a nacionalizmus és a 
nemzet alkalmazott fogalmait, majd leszögezi: minden (új) 
nemzeti identitás paradigmaváltással jár. Ez Magyarországon 
azt jelentette, hogy a 18. század végére a politikai nemzethez 
tartozás, valamint a nemesi jogállás összetartozása megkér
dőjeleződött. A társadalmi felfogás változását az addig egy
szerre állandónak és pillanatnyinak látott történelem (his
tória) időben kibomló tartalm a és értelmezése, a német 
historizmus hatása, nemzeti emlékezet sajátossága, a tudo
mányos igazság, valamint a nemzeti hagyomány kapcsolata 
befolyásolta. Összegző és értékelő alfejezet foglalkozik a tör
ténetírásban megjelenő kritikai szemlélet előtt létező hazai 
nemzetfelfogásokkal, amelyek P. Mester (Anonymus), Kézai 
Simon, Chronica Hungarorum (Budai Krónika), Thuróczy 
János, Antonio Bonfini, Oláh Miklós, Heltai Gáspár s 17. szá
zadi szerzők munkáiban találhatók. E felfogás elmozdulása 
nem csupán a tudományos szemlélet, hanem a hazai intézmé
nyesülés, azaz a forráskutatás anyagi kereteinek megteremté

se, megalapozása, magyar nyelvűvé tétele felől is szemlélhető, 
külön protestáns és katolikus úttal. A nemzetfogalom korsze
rűsödésének elején annak hordozója inkább a (szép) irodalom 
volt, mint a történettudomány, de a materiális és a szellemi 
komponensek egymásra hatása közösen formálta az akadé
miaalapító törekvéseket, a köznapi és tudományos nyelvhasz
nálat egypólusúvá válását, az önazonosság-teremtés, az ön
kép átalakulását, módosulását; mindez hatást gyakorolt a 
szaktudományi fejlődésre is. Az irodalom primátusát — más 
körülmények mellett -  az okozta, hogy az 1700-as évek má
sodik részében a szövegkritika és -feldolgozás nyelve a latin 
volt, a magyar szaknyelvi fogalomhasználat, részben a nyelv
újítás hatására is, a századfordulótól kezdett terjedni a szak- 
tudományi ismeretközlésekben.

BUDA ATTILA: Lajtai L. László: „Magyar nem zet va
gyok”. Az első  m agyar nyelvű és hazai tárgyú történe
lem tankönyvek nem zetdiskurzusa. KORTÁRS, 2014. 11. 
szám
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MÁRCIUS
VASÁRNAP Albin, Levente

HÉTFŐ Lujza, Magor
KEDD Kornélia
SZERDA Adorján, Kázmér
CSÜTÖRTÖK Olivér
PÉNTEK Frigyes
SZOMBAT Tamás
VASÁRNAP Apolka, Zoltán

HÉTFŐ Fanni, Franciska
KEDD Ildikó, Olimpia
SZERDA Bors, Szilárd
CSÜTÖRTÖK Gergely
PÉNTEK Ajtony, Krisztián
SZOMBAT Matild, Pólika
VASÁRNAP Kristóf, Lukrécia

HÉTFŐ Heni, Henrietta
KEDD Gertrud, Patrik
SZERDA Ede, Sándor
CSÜTÖRTÖK Jozefina, József
PÉNTEK Klaudia, Koppány
SZOMBAT Bence, Benedek
VASÁRNAP Beáta, Lea

HÉTFŐ Botond, Emőke
KEDD Gábor
SZERDA Mária
CSÜTÖRTÖK Emánuel, Evelin
PÉNTEK Alpár, Hajnalka
SZOMBAT Gedeon, Gida
VASÁRNAP Virágvasárnap

HÉTFŐ Amadé, Zalán
KEDD Árpád, Benő'

ÁPRILIS
1 SZERDA Hugó
2 CSÜTÖRTÖK Áron
3 PÉNTEK Nagypéntek
4 SZOMBAT Ambrus, Csaba
5 VASÁRNAP Húsvét 1. n.

6  HÉTFŐ Húsvét 2. n.
7 KEDD Húsvét 3. n.
8  SZERDA Dénes, Lídia
9 CSÜTÖRTÖK Dömötör

10 PÉNTEK Ezékiel, Zsolt
11 SZOMBAT Gemma
12 VASÁRNAP Gyula

13 HÉTFŐ Ida
14 KEDD Tibor, Tiborc
15 SZERDA Emese
16 CSÜTÖRTÖK Bánk, Győző
17 PÉNTEK Rudolf
18 SZOMBAT Andrea, Ilma
19 VASÁRNAP Emma

20 HÉTFŐ Tivadar
21 KEDD Zsombor
22 SZERDA Csilla, Noé, Noémi
23 CSÜTÖRTÖK Béla
24 PÉNTEK Debóra, György
25 SZOMBAT Ajnácska, Csongor
26 VASÁRNAP Ervin

27 HÉTFŐ Tas, Zita
28 KEDD Valéria
29 SZERDA Tihamér
30 CSÜTÖRTÖK Mariann

M ÁJUS
1 PÉNTEK Fülöp, Jakab
2 SZOMBAT Zsigmond
3 VASÁRNAP Irma, Tímea

4 HÉTFŐ Csaba, Flórián
5 KEDD Gothárd, Irén
6  SZERDA Eliz, Frida, Ivett
7 CSÜTÖRTÖK Dalma, Gizella
8  PÉNTEK Gejza
9 SZOMBAT Gergely, Gergő'

10 VASÁRNAP Antónia, Jób, Míra

11 HÉTFŐ Imola
12 KEDD Pongrác
13 SZERDA Szervác
14 CSÜTÖRTÖK Bonifác
15 PÉNTEK Izsák, Zsófia
16 SZOMBAT Botond, Mózes
17 VASÁRNAP Andor

18 HÉTFŐ Erik, Erika
19 KEDD Buda, Milán, Sára
20 SZERDA Bernát, Hanna
21 CSÜTÖRTÖK Konstantin
22 PÉNTEK Júlia
23 SZOMBAT Dezső
24 VASÁRNAP Pünkösd 1. n.

25 HÉTFŐ Pünkösd 2. n.
26 KEDD Pünkösd 3. n.
27 SZERDA Nándor
28 CSÜTÖRTÖK Csanád, Emil
29 PÉNTEK Magdolna
30 SZOMBAT Janka, Johanna
31 VASÁRNAP Angyalka

JÚ N IU S
1 HÉTFŐ Tünde
2 KEDD Anita, Etele
3 SZERDA Klotild
4 CSÜTÖRTÖK Bulcsú, Ildikó
5 PÉNTEK Angéla, Fatime
6  SZOMBAT Norbert, Szabolcs
7 VASÁRNAP Arianna, Róbert

8  HÉTFŐ Medárd
9 KEDD Félix

10 SZERDA Margit
11 CSÜTÖRTÖK Barna, Barnabás
12 PÉNTEK Józsa, Sebő, Villő
13 SZOMBAT Anetta, Antal
14 VASÁRNAP Elizeus, Herta

15 HÉTFŐ Jolán, Vid, Zója
16 KEDD Arany, Jusztina
17 SZERDA Laura
18 CSÜTÖRTÖK Arnold, Márkus
19 PÉNTEK Gyárfás
20 SZOMBAT Keve, Rafael
21 VASÁRNAP Alajos, Leila

22 HÉTFŐ Kriszta, Paulina
23 KEDD Zolna, Zoltán
24 SZERDA Iván
25 CSÜTÖRTÖK Vilmos
26 PÉNTEK János, Pál
27 SZOMBAT László
28 VASÁRNAP Iringó, Leó

29 HÉTFŐ Péter, Pál
30 KEDD Bese, Tihamér

NOVEMBER
1 VASÁRNAP Itala, Marianna

2 HÉTFŐ Ilka, Ingrid
3 KEDD Győző
4 SZERDA Karola, Karolina
5 CSÜTÖRTÖK Imre
6  PÉNTEK Énók, Lénárd
7 SZOMBAT Rezső
8 VASÁRNAP Zsombor

9 HÉTFŐ Nátánael, Tivadar
.0 KEDD Délinké, Réka
11 SZERDA Márton
L2 CSÜTÖRTÖK Aba, Emília
L3 PÉNTEK Bulcsú, Szilvia
4 SZOMBAT Aliz, Klementina
15 VASÁRNAP Albert, Lipót

L6  HÉTFŐ Ödön
7 KEDD Gerő, Hortenzia

. 8  SZERDA Jenő
9 CSÜTÖRTÖK Erzsébet
!0 PÉNTEK Edmond, Jolán
ti SZOMBAT Olivér
!2 VASÁRNAP Cecília, Csilla

!3 HÉTFŐ Kelemen
!4 KEDD Emma, Flóra
>5 SZERDA Kata, Katalin
>6 CSÜTÖRTÖK Virág
>7 PÉNTEK Elemér, Leonárd
>8 SZOMBAT Stefánia
!9 VASÁRNAP Kamilla, Taksony

10 HÉTFŐ András

DECEMBER
1 KEDD Elza, Natália
2 SZERDA Aranka
3 CSÜTÖRTÖK Ferenc
4 PÉNTEK Borbála, Boróka
5 SZOMBAT Ünige, Vilma
6 VASÁRNAP Miklós

7 HÉTFŐ Ambrus, Ányos
8  KEDD Mária, Márta
9 SZERDA Gyöngyi, Leona

10 CSÜTÖRTÖK Judit
11 PÉNTEK Lehel
12 SZOMBAT Gabriella
13 VASÁRNAP Luca, Lúcia

14 HÉTFŐ Huba, Zdenkó
15 KEDD Albina, Detre
16 SZERDA Aletta, Etelka
17 CSÜTÖRTÖK Lázár
18 PENTEK Auguszta, Töhötöm
19 SZOMBAT Nemere, Viola
20 VASÁRNAP Domonkos, Otília

21 HÉTFŐ Tamás
22 KEDD Anikó, Zénó
23 SZERDA Viktória
24 CSÜTÖRTÖK Adám, Éva
25 PÉNTEK Karácsony 1. n.
26 SZOMBAT Karácsony 2. n.
27 VASÁRNAP Karácsony 3. n.

28 HÉTFŐ Apor, Ráhel
29 KEDD Tamás
30 SZERDA Dávid, Zoárd
31 CSÜTÖRTÖK Szilveszter
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A háromszáz éves Emanuel Bach
A Bach név vitán felül védjegyként 

működik a komolyzene világához akár 
csak közelítők számára is. Carl Philipp 
Emanuel Bachnak (a „Hamburginak”), 
vagyis Johann Sebastian második fiá
nak alakja mégis homályban marad a 
korszakalkotó életművű apa aurája mö
gött. Pedig a klasszicizmus zenéjének né
met előfutáraként — legalábbis történe
ti értelemben -  fontos, kiiktathatatlan 
láncszemnek számít. Hogy igen mérték
tartóan ismergetik munkásságát, az per
sze annak is sajnálatos következménye, 
hogy Emanuel Bach Mozart-kortárs volt. 
Egy zseni után s egy másik zseni mellett
-  lássuk be — nem könnyű érvényesülni.

S bizony tényleg csak az utób
bi huszonöt-harminc évben kelt iga
zán életre Emanuel Bach zenei mun
kássága. Az idén, születésének 300. 
évfordulójához közeledve világszerte — el
sősorban Németországban és az Egyesült 
Államokban — zenetörténészek, koncert- 
és fesztiválszervezők, kamarazenekarok 
és előadóművészek egész sora idézte sok
rétű életművét a hallgatók elé.

Ez az életmű négy zenekoncepcionális 
irányra -  és/vagy stilisztikai forrásnya
lábra — épül rá. Mi sem természetesebb, 
mint hogy Emanuel Bach legfontosabb 
és sokáig egyetlen oktatója az apja volt. 
Weimarban, Köthenben, Lipcsében vagy 
az Odera menti Frankfurtban nyilván
valóan a kiművelt barokk zeneeszményét 
és stílusát sajátította el. Apja ugyanak
kor — mert a zenészt érő megaláztatá
sok keserét feledni pillanatra sem tudta
-  fia jogi felkészülése mellett is kardos
kodott (több barokk zeneszerző, közöttük

Händel, Schütz, Agricola is folytatott jo
gi tanulmányokat). Amikor viszont — ze- 
nészi pályájának második szakaszában 
— Emanuel II. Frigyes berlini udvará
ba került, a gáláns (mai kifejezéssel ro
kokó) manírt ismerte meg és sajátította 
el. Kezdetben merő finomkodás, később 
a rokokó stílusjegyeinek mesteri variálá
sa révén Emanuel Bach ezen a nyomvo
nalon tört talán leginkább előre, a klasz- 
szicizmus világa felé. A harmadik zenei 
eszmény a polgári szenzibilitásban, az 
Empfindsamkeitban gyökerezett. Ez -  és 
a negyedik, már a Sturm und Drang ide
ája felé mutató ízléstörekvés — az addig 
megélt-művelt zenei formák és kompozí- 
ciós elvek mögé érzések-érzelmek egész 
bozótját telepítette (nem véletlen, hogy 
az idei berlini E. Bach-fesztivál mottója 
is ezt a merész mondatot idézi: „Lélekből 
kell zenét írni, nem idomított madár
ként”). S mi ez, ha nem a romantika ha
tározott előérzete, de legalábbis igényé
nek artikulálása!

Tudnivaló, hogy Emanuel Bach koránt
sem a művészetében elmerült, révedt és 
élhetetlen zenész típusába sorolható. Sőt 
az is tudnivaló, hogy hamburgi zeneigaz
gatóként nem csupán a felelősségi körébe 
tartozó iskolát és az öt templomi közpon
tot látta el folyamatosan kompozíciókkal 
meg szervezési háttérmunkával, hanem 
figyelemre méltó zenei (ön)menedzseri 
vállalkozásai is voltak -  sőt kereskedett 
is. Odafigyelt a keresletre. Rajta tartotta 
ujját az idő pulzusán — mondhatnék fel
lengzősen. De hát miért is ne mondhat
nánk így, amikor életrajzának tanúsága 
szerint tényleg a hanzaváros zenei pia

cának érzékeny ismerője volt. Jól tudta 
forgalmazni műveit, sőt a piachoz alkal
mazta zenei termelését is. Pontosan tud
ta, mit kell írnia a művelt, iskolázott ízlé
sű hallgatóknak, a kifinomult és igényes 
hengereknek, és mit a gyors sikerre áhí- 
tó, a szalonokban tetszést aratni vágyó 
liebhabereknék.. Szonátáinak, fantáziá
inak, rondóinak sorát -  amelyeket, első
sorban és kiváló billentyűs-zenész lévén 
csembalóra, klavichordra, fortepianóra 
vagy épp orgonára írt — poétikai-retori
kai tapasztalatai nyomán dalokkal egé
szítette ki, olyannyira sikeresen, hogy 
a lied-műfaj berlini meghonosítói között 
tartják számon. S ez a beszélő-deklamá- 
ló jelleg sokszor szólóhangszer-zenéjében 
is visszaköszön. Klavichord-fantáziáiban 
(például) így gyakran találkozunk hirte
len és gyakori hangulatváltásokkal, pár
beszédekkel, imitációkkal, visszatérések
kel -  mintha legalábbis egy kisvárosi vita 
közepébe csöppennénk. A rá a későbbi 
években oly jellemző expresszív „hangzó 
beszéd” már a recitativikus formákban, 
kadenciákban és az arioso-betoldásokban 
is megnyilvánul.

A közönség elvárásai egyfelől és a pat- 
rónusoké másfelől -  már ez is feszült
séget ébreszthet egy szerzőben. C. P. 
Emanuel Bach azonban az iskolák és ze
neeszmények önmagával való konfrontá- 
lásában is sokat csiszolódott. Gyakorlati 
ember lévén igen vitriolos véleménnyel 
is volt a kritikusokról. Ugyanakkor fé- 
lig-meddig kifejtett értékszempontjai és 
meghökkentően modern zeneértelmezési 
víziói egy nagyon eredeti művészeti gon
dolkodóról is megsejtetnek valamit, amit 
felfedezni és tudatosítani érdemes.

JAKABFFY TAMÁS

» » >  folytatás a 18. oldalról

-  Ők hát. Ők csak tudják, há ők voltak 
ott... — érvelt Taxi.

Persze, hogy nem kapott egy lejt sem 
szegény Taxi, délben ott búslakodott 
Vilmánál, hogy hát becsapták őt, hiába dol
gozott le hat nehéz előadást.

De jó ember volt Taxi, hamar békülő fér
fiú, miután meghívtuk egy pohár italra, és 
elmondtuk neki, hogy ugratás volt a hat 
előadás, megbocsátott nekünk. Csak az al
igazgatóra haragudott sokáig, mert elvég
re valamit mégis fizethetett volna szegény 
muzsikusnak.

Másnap találkoztunk az aligazgatónk
kal... ránk nézett, majd elmosolyodott. 
Mi is mosolyogtunk -  egy kis színházi ug
ratást minek szóvá tenni?

Csűri soha nem hívta többet vendégsze
repelni Taxit, pedig mi biztattuk, ne adja 
fel, mert ugyan hol kap még olyan zenészt, 
aki hat előadást szünet nélkül lemuzsikál?

Ráadásul ingyen?
Egy időben elterjedt a kocsmai körök

ben, hogy Taxi újabban azt terjeszti magá
ról, hogy ő professzor. Ez a tény nem lepett 
meg minket, hiszen végül is minden elkép
zelhető volt Taxiról, és azokról az emberek
ről, akik rendszeres látogatói voltak azok
nak a bizonyos régi ócska lebujoknak, ahol, 
sokak között (és ez a kocsmatörténet ugyan 
nem létező, de mégis hiteles jelenléti nyil

vántartása is igazolhatja), igazi, diplomás 
egyetemi tanár is nap mint nap gyilkolta 
magát pálinkával.

Taxi professzorsága sem volt tehát túl 
meglepő. Mégis, egy alkalommal rákérdez
tünk:

— Te, Taxi, hallom te professzor vagy. 
Azt terjeszted magadról.

— Az hát -  mondta határozottan. — 
Én már el is felejtettem, de előkerült a do
kumentum professzorságomról.

— Nézd -  így én -, mondani lehet min
dent. De miféle dokumentumod van tanári 
múltadról?

Taxit elöntötte az indulat.
— Nem tanári, professzori... Bebizonyítom 

most né -  mondta, és előhalászta a bukszá
ját, majd reszkető kézzel keresgélni kezdett 
benne.

— Itt van — vett elő egy zsíros fedelű ko
szos könyvecskét -, itt írja, hogy professzor 
vagyok. Itt van a Carnetul profesorului. És 
a fényképem. Né. Nemrég került elő a fió
komból.

— Te, Taxi, az nem a Carnetul profe
sorului (a professzor könyvecskéje), hanem 
a Carnetul posesorului (a birtokos könyve), 
vagyis a te könyvecskéd. És különben is: ez 
halászengedély, a keltezés pedig... harminc 
évvel ezelőtti.

— Tényleg? -  csodálkozott Taxi. Majd 
hosszan elgondolkodva hallgatott. Férfi
asán viselte a váratlan lefokozást, fájdal

mat nem mutatva szembesült a kegyetlen 
élet-, illetve múltigazsággal. Bölcsen, szeré
nyen és könnyedén vált meg sosem volt pe
dagógiai státusától.

Mint ahogy később feltűnést sem keltve 
maradt ki Kolozsvár éjszakai életéből, az 
egykori, italtól, olcsó cigarettától és tömény 
vizeletillattól bűzlő kocsmavilág törzsven
déggárdájából.

***
A „mi” muzsikusaink. Akkor is hozzánk, 

a színházhoz tartoztak, amikor hosszabb 
ideig nem játszottunk zenés darabot, így 
nem volt alkalom a rendszeres találkozás
ra. Emlékszem egyik színésztemetésre a 
sok közül. A színház előcsarnokából indult 
a halottas menet. Majd a temetőben egyhá
zi szertartás, búcsúbeszédek. Göröngyök 
kopogás-döngése a koporsón. És akkor ab
ban a nagy-nagy csendben, amit csak a te
mető és az elmúlás tud produkálni, halkan 
megszólalt egy zenekar. Hátul, a fák közt 
meghúzódva, szinte egymáshoz tapadva 
muzsikáltak a zenészeink: a vonók veszet
tül és szívhez szólóan, lélekbe markolóan 
táncoltak a hegedűkön.

A temetésnek is vége lett, indul
tunk vissza a napi gondokba. De a zené
szek, Isten tudja, miért, még maradtak. 
A Házsongárdból némán távozókat még so
káig kísérte az egyre halkuló halottbúcsúz
tató muzsikaszó.
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J a n u á r i  é v fo r d u ló k
1 — 100 éve született Branko Copic szerb író 
2 - 7 0  éve halt meg Gulácsy Irén magyar írónó'
3 -  100 éve született Békés Gellért olaszországi magyar költó' 

100 éve született Pierre Courtade francia író 
130 éve született Lesznai Anna magyar költőnő 
140 éve halt meg Pierre Larousse francia filológus 
40 éve halt meg Carlo Levi olasz író 

4 - 5 0  éve halt meg Thomas Stearns Eliot angol költó'
230 éve született Jakob Grimm német nyelvész

5 -  550 éve halt meg Charles d’Orléans francia költő
70 éve halt meg Szabó Dezső magyar író
60 éve halt meg Jevgenyij Viktorovics Tarle orosz történész

6 — 110 éve született Kazys Boruta litván író
195 éve született Degré Alajos magyar író 

7 - 6 9 0  éve halt meg Dom Dinis portugál költő 
300 éve halt meg Fénelon francia író 

8 -  110 éve született Grandpierre Lajos magyar író 
130 éve született Bengt Berg svéd író 
320 éve született Pavol Jákobéi szlovák író 

10 — 95 éve született Csanádi Imre magyar költő 
11-70  éve halt meg Ada Negri olasz költőnő
12 -  170 éve született Alexandru Lambrior román folklorista
13 -  150 éve halt meg Józef Dzierzkowski lengyel író
14 — 130 éve született Dénes Zsófia magyar írónő

140 éve született Albert Schweitzer német polihisztor
15 — 220 éve született Willem de Clercq holland író

220 éve született A. Sz Gribojedov orosz író

16 -  270 éve született Antonio de Cavanilles spanyol költő
190 éve született Finály Henrik magyar filológus 
110 éve született Anna Sakse lett írónő

17 -  100 éve született Benedek István magyar író
120 éve született Mécs László magyar költő

18 -  260 éve született Ordrej Plachy szlovák író
19 — 295 éve született Franciszek Bohomolec lengyel író
20 — 110 éve halt meg Dmitrij Vasziljevics Averkijev orosz író
21 -  200 éve halt meg Matthias Claudius német költő

210 éve született Aron Florian román műfordító 
145 éve halt meg Alekszandr Ivanovics Herzen orosz író 
110 éve született Wanda Wasilewska lengyel írónő

22 -  70 éve halt meg Else Lasker-Schüler német költőnő
23 — 140 éve halt meg Charles Kingsley angol író

95 éve született Létay Lajos romániai magyar költő
24 -  50 éve halt meg Winston Churchill angol író
25 -  120 éve halt meg Komjáthy Jenő magyar költő
26 -  160 éve halt meg Gérard de Nerval francia író

110 éve született Tamkó Sirató Károly magyar költő
27 -  100 éve született Gyurcsó István szlovákiai magyar költő

70 éve halt meg Szerb Antal magyar író
28 — 210 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály magyar költő

195 éve halt meg Pálóczi Horváth Ádám magyar költő
29 -  145 éve született Henri Bordeaux francia író

120 éve született Dumitru D. Ro§ca román filozófus
30 -  245 éve született Köteles Sámuel magyar filozófus

90 éve született Nagy Pál romániai magyar kritikus
31 — 80 éve született Oe Kenzaburó japán író

? -  300 éve született Claude-Adrien Helvétius francia 
filozófus

Gondolatok
VÍZSZINTES
1. Ralph Waldo Emerson aforiz

mája; első rész. 12. Rádiómárka.
13. Becézett Ádám. 14. Taszít, 
csúsztat. 15. Zsák két vége! 
16. Számsorsjáték. 19. Kettőnk 
közül nem én. 20. Amerigo 
fehérvárcsurgói születésű olasz 
szobrász. 22. Mauna kialudt 
vulkán a Hawaii-szigeten. 23. 
Kenneth Loach filmje. 25. Karcsú 
vadászkutya. 27. Koromszínű.
29. Ruhát vízben tisztít. 31. 
Kalapjelző 32. Régi magyar csa
ládnév. 34. Kolónia. 35. Ténfereg, 
járkál. 36. Latyak. 38. Lendületes. 
40. Londoni villamos! 42. Latin 
napisten. 43. Beóciai hős. 45. 
Becézett Elemér. 46. Strázsa, 
felvigyázó. 48. Testfelépítés. 
50. Ajándékoz. 51. Dinnyepróba. 
53. Templomi fohász. 54. Idegen 
előtag: hő-. 56. Ralph Waldo 
Emerson aforizmája; második, be
fejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Délben körülülik. 2. 

Keservesen sír. 3. Telekvég! 4. 
Magyar olajcég. 5. Orosz köl
tő, drámaíró (Alekszandr). 6. 
Fizetési részlet. 7. Állami bevé
tel. 8. Kettőzve: ropogós édes
ség. 9. Let... Be; Beatles-sláger. 
10, Vörös, németül. 11. Bútor 
van ilyen. 17. Aromás ital. 18. 
Belekezd. 21. Roham. 23. Kutat.
24. Egyik irányban sem. 16. 
Móricz Zsigmond egyik regé
nye. 27. Kövér, angolul. 28. 
Mesterséges állati takarmány.
30. Listát felolvas. 32. -..., -bői. 
33. Segélykérő jel. 35. A belse
jéből. 37. Fényképészeti előhí
vószer. 39. Számtalan, 41. John 
Wayne Oscar-díjas filmje 43. 
Fundamentum. 44. Katonai tömb. 
47. Egykor, valaha. 48. Eme párja.
49. Tíz, angolul. 52. Félkész! 53. 
Az indium vegyjele. 55. Erdő kö
zepe!

R . T.

A Helikon 23. számá
ban közölt Boldogság 
című rejtvény megfej
tése: Legyen szerény és 
egyszerű. 3948410 000065 52

TÁMOGATÓINK:
Rom ániai írók  Szövetsége

n<á
Nemzeti Kulturális Alap

Bethlen Cíábor
Alap
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RMDSZ iSXSS?

T Á M O G A T JA  A Z  RM D SZ  ÉS 
A C O M M U N ITA S A LA PÍTV Á N Y

Proiect rea liza t cu sprijinul P rim áriei §i Consiliului local 
Cluj-Napoca. K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri 
H ivatala és Városi Tanácsa is tám ogatja.
Proiectul sus^ine cand idatu ra  ora§ului Cluj-Napoca la  titlu l 
de C apitalá C u ltu ra lá  E uropeaná 2021 
Lapunk tám ogatja Kolozsvár E urópa K u ltu rá lis Fővárosa 
2021 cím re benyújtott pá lyázatá t 
K iadványunk a Román Kulturális Minisztérium tám ogatásával jelen ik  meg

V lQ T T  r í  IL IVisít cluj
The Heart o f Transylvania

SZILÁGYI ISTVÁN
FtfszerkcszüY 
KARÁCSONYI ZSOLT

Főmunkatársi.
RGYÉÖ EMESE DEMETER ZSUZSA; krit ika
KIRÁLY LÁSZLÓ MÓZES ATTIIjA. próza
SSSÓCS ISTVÁN KECSKÉS TAMÁS HÜNOK. olvasószvi-k«.??.«.

Számítógépes tórdetós; KA2AKAS BOLOND; nvorntatjá 3  Misztótfotusj Kis MíktcW református ««jtókozpom
, Dragalma 73-75- Fostatok 245, telefon; /004HK64 43109(1. udefort/fox; «»4 1 0264 43.1 577. vifeinjfMate. kvari.hetik<m@gmaíI-com

PA PI’ ATTILA ZSOLT; 
LÁSZLÓ NOÉMI; vors,
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