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A tér ítés
Február közepén csodás élményben volt részem 

Udvarhelyen: megint megtérítettem valakit a Petó'fi- 
ügynek. Egy kis magabiztosnak tűnő intró, ami ar
ról szólt, milyen lehetetlen körülmények ellenére ju
tott el addig a mondatig, hogy „odanyargal egyenest”, 
majd hogy csúnyasága és nincstelensége ellenére 
hogy meg tudta szöktetni a nőt. És hogy ezt ma ha
sonló körülmények közül érkező akármilyen tehetség 
nem nagyon tudná utána csinálni (pl. szöktesd meg a 
bankigazgató lányát) -  na és akkor még a költészet.

Beszélgetőtársam, amíg a költészet maga nem ke
rült szóba, hevesen bólogatott: igen, tényleg tökös fiú 
volt ez a Sándor. De amint jött az, hogy: és még ott 
vannak a versek is, egyből elzárkózott. Tudtam is, mit 
gondol róluk: vagy talpramagyar, vagy kárikittyom- 
édestyúkom. Ez a két dolog él ma Petőfiről. Mellesleg 
mindkettőben iszonyatos nagy vagányság van, de ér
tem én: az egyikből egy nem túl izgalmas szobor lett, 
a másik forradalmisága pedig már nem érzékelhető, 
hiszen egy azóta meghaladott költészeti hagyomány 
épült rá.

De, gondoltam, akkor hagyjuk a forradalmi verse
ket, azokkal nem lehet Petőfi-hívőt létrehozni (pedig 
nincs is annál szebb, mint amikor az alföldi gyerek a 
pesti kocsmaasztal közepéről forradalmat csinál — és 
mindegy is, így történt-e).

Hanem akkor jöjjön a másik Petőfi, akit alig is
mernek Magyarországon. Az a nem forradalmi. A já
tékos, a bölcs, a félős, az önmarcangolós, az álmélko- 
dó, a rettegő, a beharapott ajkú, a higgadt, a hetyke, 
a tenyérbemászó, a vicces, az alpári — akikről (és 
még mennyien vannak!) valahogy nem értesült ez az 
istenadta nép.

Vegyük az Egy goromba tábornokhoz és Gróf 
Teleky Sándorhoz címűeket. Hogy micsoda öntudat 
van ebben a két versben! Ezekkel jobban lehet ér
zékeltetni a 19. századi polgárosodást, mint bármi
vel. A Honderühöz: az irodalmi életet kitanuló (egye
temista korú!) költő odacsap. Jobban, mint ma bárki 
merne. És megteheti. És fölemeli, halhatatlanná te
szi a lapot, amivel összetűzött. És a kegyelemdöfés 
A koldús sírja — és a magyar költészet egyik ismeret
len csúcsa, ez a négy sor: „Ilyen a sors! Egykor, életé
ben / Szennyes rongyok lengedeztek rajta. / S íme sír
ját napkeletnek minden / Szőnyegénél szebb szőnyeg 
takarja.”

Erre már nem nagyon volt érv. A forradalmi Petőfi, 
bárhogy forgatjuk, forradalmi.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Hász Róbert íróval, 
a Tiszatáj főszerkesztőjével
„B eszédről folytatott b eszéd ”
-  A beszélgetést kezdhetnénk azzal, 

hogy a köteteidben feltűnő (átköltözés-te
matikát említjük. A kilencvenes évek ele
jétől Szegeden élsz, Vajdaságból kellett 
átköltöznöd, így van e tematikának egy 
referenciális alapja is az írásaid kap
csán. Mennyiben volt számodra mint 
szerző számára az átköltözés nehéz, akár 
megírásának, elmondásának lehetőségei 
szempontjából?

-  Előadódnak az ember életében ese
mények (szándékosan nem nevezem eze
ket traumáknak), melyek feldolgozásá
hoz kell némi idő'. Mondjuk úgy: távolság 
a rálátáshoz. Annál inkább, mert az át
költözés, vajdasági sorstársaim nagy ré
széhez hasonlóan, az én esetemben sem 
átköltözésnek indult. Egy kisebb bőrönd 
(„kofferban szalonna / két kiló kenyér” — 
ahogyan Domonkos István írta), s a re
mény, hogy néhány hónap alatt elcsitul a 
vihar -  így kezdődött 1991 őszén. Aztán 
kilenc évig, útlevél hiányában, át sem 
léphettem ahatá rt, semmilyen irányban. 
El kellett telnie pár évnek, mire világos
sá vált, hogy az egyszeri átjövetelből itt 
ragadás, áttelepülés lett. A kilencvenes 
évek közepén született novelláimban 
nincs is nyoma az átköltözésnek. Sőt, ne
kem sincs nyomom bennük. írója válo
gatja, mi és mikor érinti meg, vagy me
lyik történet mikor éri utol. Meg kellett 
várnom, amíg saját történetem is törté
nelemmé válik számomra.

-  A  Diogenész kertje (Tiszatáj köny
vek, 1997.) az átköltözés elmondását egy, 
nevezhető akár így is, mitológiai szint
re emeli. A Diogenész-alakkal az emléke
zés kérdései is előlépnek, ha a kollektív 
emlékezetre gondolunk a kultúra vonat
kozásában. Magának az emlékezésnek 
a technikái, így az átírás, a gazdagítás 
mennyiben tekinthető fontosnak számod
ra?

-  A Diogenész kertje az első regényem 
volt, és magán viseli az első regények 
minden hibáját. Tapogatózva, sietve, 
kapkodva -  ahogy az egyik kritikus talá
lóan megjegyezte, sebtében -  íródott. És 
valóban, tulajdonképpen hat hét alatt ír

tam meg. És mindent bele akartam  szu- 
szakolni, amit magamban találtam, nem 
szabtam határt a fantáziának, az ötle
teknek. Suta, persze, ügyetlen, mint az 
első szerelem, de éppen ezért tartós nyo
mot hagy az emberben. A gazdagítás, 
amire célzol, talán éppen ennek az önfe
gyelemnek a hiányáról árulkodik. Mert 
úgy hittem, pusztán a tény, hogy egy 
ember elhagyja a hazáját, és megpróbál 
új gyökereket ereszteni idegen helyen, 
nem elég egy regényhez. Ezt már annyi
an megírták. S annyian voltunk ezzel 
így, annak idején. Az én személyes sor
som, a családom sorsa feloldódott a töb- 
biekében. Ellenben a gazdagítás (ha jól 
sejtem, mit értesz ez alatt) a fantaszti
kum révén, olykor már-már a sci-fi hatá
rát súrolva, ősi mítoszokkal fűszerezve, 
mondjuk így: megemeli a történetet, más 
dimenzióba helyezi, más fényt ad neki, 
ahogyan a karácsony fénye beragyog
ja az amúgy hideg, decemberi napokat. 
Másképpen, távlatosabban, tárgyiasítot- 
tabban teszi önéletrajzivá a szöveget. Az 
áttétel nélküli próza, bármilyen míves 
legyen, érzelgős, leginkább a régi szenti
mentális irányzathoz közelít. A klasszi
kus értelemben vett regény a tárgyiasí- 
tás művészete.

-  A  Júliával az út (Kortárs, 2010.) az 
elmondás lehetőségét álcázva, ám egy kis
sé könnyedebb hangnemben mutatja meg, 
de ez csak álcázás magára az írás lehe- 
tó'ségére utalva. Egy ilyen nyelv megtalá
lása, alkalmazása kapcsán nem volt ben
ned félelem, hogy magát az álcázást nem 
veszi észre az olvasó és az összetettségre 
nem reflektál?

-  A Júlia-regény valójában a felesé
gem családjának története — nevezhet
tem volna a feleségem történetének is, 
ha ez a cím már nem lett volna egy ér
demesebb mű révén lefoglalva. A család
ban keringő legendamorzsákat gyúrtam 
össze, persze, a dramaturgia követel
ményei olykor megkívánták az igazság
tól való enyhe elhajlásokat. A férfi fő
hős (ha egyáltalán van a regénynek 
férfi főhőse) érezhetően ugyanaz a figu
ra, aki a Diogenészben és a Védőárban

regénykedik, de ebben a regényben már 
elmosódottabb alak. Olykor-olykor előtű
nik a háttérből, rövid mondataival érzé
kelteti a jelenidőt, de már kifutóban van. 
Annak ellenére persze, hogy Júlia életé
nek bonyodalmait az ő személye indítot
ta el, csupán a katalizátor szerepe jutott 
neki a történetben. Pici félelem volt ben
nem, de az mindig van, elsősorban at
tól, hogy unalmas leszek. Másrészt ke
vés kiábrándítóbb dolog van annál, mint 
amikor mi magunk kezdünk el unatkoz
ni írás közben. Az a regényírás halála. 
Talán éppen azért váltogatom, ötvözöm 
a különféle regényszerkezeteket, pró
zatechnikai megoldásokat, és sosem al
kalmazom ugyanazt két egymást köve
tő regényben, hogy ne váljak önmagam 
számára se unalmassá. A Júliával az 
útban alkalmaztam először az egyide
jű kettős én-elbeszélést. Elsősorban ar
ra ügyeltem, hogy a két beszélő (a ritkán 
megszólaló sofőr — a tulajdonképpeni el
beszélő, és Júlia, a mesélő) beszélye kö
zött ne keletkezzen zavaró interferencia. 
Ennek egyik módja, hogy alkalmanként 
ne csupán Júlia éveket átívelő meséje le
gyen plasztikus, vizuális, hanem, filmes 
szóhasználattal élve, időnként néhány 
snittel felvillanjon a regény cselekmé
nyének valós ideje, amelyben az autó ha
lad. Minél rövidebb, minél szikárabb, de 
annál plasztikusabb mondatokkal. Ha ez 
sikerül, akkor nem baj, ha nem minden 
olvasó reflektál az összetettségre. Van, 
akinek nem a szerkezet a fontos, hanem 
az egész. O csak ússzon az árral, a törté
net sodrával, és elégedett lesz. Az elem
zőbb olvasó megtalálja az elbeszélés já 
tékát is. Hogy ez mennyire sikerült, nem 
az én dolgom megítélni.

-  Az elmondás, a megmásítás, az át
írás problémáját A künde című regényed 
(Kortárs, 2006.) nagyon erőteljesen hor
dozza magában, hiszen erre az egyik 
alak által még utalás is történik, vagyis 
az alak reflektál az átírásra magára. A 
mitologizálás a künde alakjával aláhú- 
zottnak tekinthető, ám talán a leglénye
gesebb ez alakhoz kötött elmesélhetőség 
lenne. A kündéről való beszéd lehetősége 
foglalkoztatott leginkább az írás közben?

-  A künde amellett, hogy általa elő
ször sikerült történelmi regényt írnom, 
s ezzel régi vágyamat teljesítenem, első
sorban: játék. Egy kirakós játék, mely
nek széttartó elemeivel rendelkeztem 
ugyan már az írás elején, de egészen a 
történet megírásának legvégéig nem 
volt világos, miként használom fel őket. 
A magyar történelemnek egy olyan kor
szakához nyúltam, a honfoglalás korá
hoz, amelyről igen kevés írott emlékünk 
van. Majdnem „hitelest” mondtam „írott” 
helyett, de éppen ebben rejlik a játék lé
nyege: az „írott” sem feltétlenül hiteles 
-  ezt a történettudomány egy ideje már 
maga is tudja. Első volt a szándék, hogy 
történelmi regényt írjak, hogy talál
jak egy hőst, egy karaktert, akit teljes 
szerzői szabadsággal végigvezethetek a

H ász R óbert

1964. november 1-jén született a vajdasági (bácskai) Doroszlón. A Zomborban 
végzett középiskola után 1985-től az Újvidéki Egyetem magyar nyelv és iro
dalom szakán tanult. 1990-ben Rubicon névvel megalapította az első vajdasá
gi magyar magánkönyvkiadót. 1991 őszén a délszláv háborús mozgósítás elől 
Magyarországra távozott, azóta Szegeden él. 1996-tól szerkesztője, 2011-től fő- 
szerkesztője a Tiszatáj című irodalmi folyóiratnak. 2012-ben Márai Sándor-díjat 
kapott. Kötetei: A szalmakutyák szigete, Diogenész kertje, Végvár, A  künde, Sok vi
zeknek zúgása, Júliával az út.
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10. század Közép-Európájának tájain. 
O lett Pannóniái Stephanus, a kisgyer
mek korában Sankt Gallenbe hurcolt 
pogány magyar ivadék, akit aztán fel- 
nó'tt korában, immár hithű keresztény
ként, visszaküldték ó'sei földjére (igen, 
persze, értelmezhető ez is az átköltözés 
egyfajta átírásának). Ez, így, önmagá
ban akár elég is lehetett volna egy ke
rek történethez. De Langresi Alberich, a 
borbarát, a szebbik nem bájait sem meg
vető' ifjú szerzetes-krónikás személyé-

az esetben talán nem is annyira az át
írás hozott lázba, hiszen Sajnovics nap
lója révén elég pontosan végigkövethet
jük a két jezsuita tudós több hónapos 
útját Európán keresztül, hanem egyet
len ember, János személyének különös
sége, varázsa, ami a naplójából számom
ra felsejlett. Na és persze, itt is van egy 
út, de ezúttal a portrérajzolással meg a 
műveló'déstörténeti regénnyel, illetve a 
18. századi utazási regény áthallásaival 
is kísérleteztem.

nek beiktatásával, az ő írásai (írásvari
ánsai) révén válik érzékelhetővé, hogy a 
történelem sosem hiteles, mert a törté
neteket mindig valaki meséli. S mindig 
úgy, ahogy neki éppen megfelel. Ez nem 
új dolog -  engem azonban az is érdekelt, 
mennyit bír el a változatokból egy klasz- 
szikus szerkezethez közelítő regény, s 
hogyan bírja el e variánsokat. A regény 
előrehaladtával, hogy a kérdésedre is vá
laszoljak, már nem (csupán) a kündéről 
való beszéd foglalkoztatott, hanem a be
szédről folytatott beszéd, a történelem
ről folytatott beszéd -  ami nem más, 
mint maga az emlékezet. Hogy vajon 
mennyire valóságos az a múlt, amiben 
hiszünk? S legfőképpen: számít-e egyál
talán, hogy valóságos vagy sem (Hayden 
White-ra, Heribert Illigre utalnék)? 
Nem csupán a hit számít? Mi a fonto
sabb: a gyökerek, amiket megkapaszko
dásunk ürügyén engedünk, vagy a ta 
laj, amiben a gyökerek megkapaszkodni 
igyekeznek? Ahogy fentebb említettem, 
a történelmi témák mindig vonzottak. 
Főleg a régi történetek átírása, sajátos 
értelmezése. Éppen ezért lehet, hogy a 
Júlia is csupán kitérő volt két történel
mi regény között, mivel a Könyvhétre je
lenik meg a Kortárs Kiadónál A Vénusz 
vonulása című regény, amely Sajnovics 
János és Hell Miksa 18. századi északi, 
Jeges-tengeri útját dolgozza fel. Ebben

-  Éppen A künde című könyved kap
csán merült fel, hogy a kortárs magyar 
irodalomban egy szokatlan utat jársz, 
egyik kritikusod is célzott erre a regé
nyedről való írásában. Mennyiben érzéke
led ennek az útnak a szokatlanságát?

-  Sose szégyelltem, hogy a prózában 
előnyben részesítem a történetközpontú
ságot. Ez, beismerem, a kortárs magyar 
irodalom közegében (és úgy általában 
az „elbeszélő” művészetekben, a hazai 
filmben például) nem volt mindig diva
tos irányzat. Ezért lassan el is felejtet
tük, hogyan kell történeteket elmesél
ni, pedig évezredes technikái, rejtelmei 
vannak, a mítoszokat is ide számítva. 
S az sem mellékes, hogy jóllehet az írás 
egyszemélyes, magányos tevékenység, 
azt tapasztaltam, hogy leginkább a tör
ténet tud közösséget teremteni író és ol
vasó között. A történet az, ami korokon 
át fennmarad, és a legtöbb olvasót meg 
tudja érinteni. A történet, a mese irán
ti igény ősidők óta emberi természetünk 
lényegében rejlik. Minden leírt sort vét
kes pazarlásnak éreznék, ha nem ennek 
az igénynek a kielégítésén fáradoznék. 
Emellett egy jó történet mindig kész új 
arcát mutatni, általa a legelvontabb fi
lozófia is hozzáférhetővé válik, ugyan
akkor szórakoztat, ha valaki pusztán az 
izgalmat keresi. Ám a látszat ellenére a

(jó) történetek mindig mélyebben rejtőz
nek, mint ahol a puszta nyelvi szövegek 
keletkeznek: az emberi tudat mélyréte
geiben, ahol saját logikája létezik, sa
ját törvényei vannak, éppen ezért, ha az 
írónak szerencséje van, és gazdag „érre” 
akad bányamunkája során, a történet 
nem ritkán megírja önmagát. Persze, 
nem mindegy, hogyan. A történet a saját 
eszköztárával együtt születik. A regény
írásnak van egy sajátossága, amit ta 
lán a szobrászok értenek meg leginkább: 
egy idő után megformálódik az alak, 
amit végre körül lehet járni, innen-on- 
nan szemügyre venni, elemelni a talaj
tól. Minden oldalával elválik a háttértől, 
előlép, dimenziót nyer. Vagy inkább: a 
felszínre hozza magát, és az ember csak 
ámul, nem tud szabadulni a gyanútól, 
hogy már azelőtt létezett valahol, mie
lőtt megírta volna.

-  A könyveid francia, német és olasz 
nyelvterületen is jelen vannak. Mikor me
rült fel e kiadások publikálásának lehe
tősége, a fordítók kerestek meg vagy in
kább a kiadók?

-  Ahogy annyi minden az ember életé
ben, ez is nagyban a szerencsén múlott. 
’95-ben jelent meg az első novellásköte- 
tem, amelynek egy példánya kikerült 
egy Németországban székelő irodalmi 
ügynökséghez. Az ügynökség vezetője 
egyébként korábban kivándorolt hazánk
fia, és az volt a terve, hogy magyar nyel
ven íródott könyveket próbál meg német 
nyelvterületen elhelyezni. A novelláskö- 
tetemmel ugyan nem volt szerencséje, de 
aztán a Diogenész révén sikerült meg
jelennem németül. Aztán meg valahogy 
egyik hozta a másikat, a német a franci
át, a francia az olaszt.

-  A szegedi Tiszatáj folyóirat főszer
kesztője vagy. A következő tervezett tema
tikákról, blokkról mondanál pár szót?

-  Olyan remek munkatársakkal va
gyok körülvéve, hogy nem szenvedünk 
ötlet- és anyaghiányban. Hogy csak két 
dolgot említsek, Tóth Ákos szerkesztő- 
társam  áldozatos utánajárásának kö
szönhetően a márciusi számban jelenik 
meg egy Wittgenstein-blokk, válogatás 
egy tavaly megrendezett konferencia 
előadásainak anyagából — de nem első
sorban Wittgenstein filozófiai munkás
ságáról lesz benne szó, hanem (ahogy 
a blokk címéből is kikövetkeztethető: 
„Wittgenstein munka után”), inkább az 
emberről magáról. S hogy egy tervezett 
különszámot is említsek, Orcsik Roland 
kollégánk célirányos szervezőkészségé
nek köszönhetően egyik nyári számun
kat teljes egészében az európai elsőre
gényeseknek szenteljük. Svéd, francia, 
finn, német és más nyelveken megjelent 
írók első regényeiből hozunk részlete
ket.

KOVÁCS FLÓRA
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LIDI JA DIMKOVSKA 

Memória
Memóriám pástétomkonzerv katonáknak 
lejárati határidó' nélkül. Visszatérek olyan helyekre, 
ahol már megfordultam, számban egyetlen nyelvvel 
és tojássárgákat vertem habosra a helyiek számára,

hogy jobb legyen a hangjuk. 
Mint a tréfában: Jézus keresztre feszítve hever a fehérjék haván. 
A francia csókhoz két nyelvre van szükség, 
minthogy nekem több van, most már nem nó' vagyok,

hanem sárkány.
Ahogy Szent György sem, én sem tanultam meg soha 
a szájból-szájba lélegeztetést, orrom évek óta bedugulva, 
csak idegen orrlikakon lélegzem és az EU fizet.
Ahá! Valami nincs rendjén veled, nincs rendjén, 
kiáltják a kis bukott angyalok,
gyűjtögetve nyomomban az eldobott papírokat és pillepalackokat, 
legjobban akkor tetszenek, amikor kihozzák 
ágyacskáikat a folyosóra, hogy kiszellőztessék a DNS-ükét, 
aztán A.-val kinyújtózunk bennük, egyik oldalról

meg a másikról
egy nagyon gondosan eljátszott szeretkezésben
porcelánfogaink kicsorbulnak,
foghúsaink nagy szemeket meresztenek, előttük
nyelveink egymásba botlanak,
morogva, nyüszítve, nyögve, és mi nem érzünk
sem félelmet, sem fájdalmat.
Memóriám a fekete doboz miután a repülő lezuhant,
lejárati határidő nélkül. Visszatérek oda, ahol már jártam
bőröm alatt egyetlen sor vérrel,
bejelölöm a naptárakba a helyiek termékeny napjait,
névnapjaik és ünnepeik mellé,
a háziállatok a vadállatok után sóvárognak

és a vadállatoknak hiányoznak a háziállatok. 
Amint a zsidó házaspár böjt és menstruáció idején,
Isten és én külön ágyakban alszunk évek óta.

Ideális testsúly
A középosztály body-art a családi pikniken:
Vasreszeléket szór a test szőreire 
és a pokróc szőrszálaira, majd 
utoljára kitépi őket a mágnessel.
A purgatóriumban nincsenek ládák a biológiailag lebomló

szemét számára. Hagyd
zsigereidet, hogy illatos gombák legyenek számomra,

borogatás a fejemre,
miközben áthaladok a sósav-folyón.
Az értelmiségiek varázsigét mormolnak a parton: Design or die/ 
de hiába -  Isten az ember mellett, aki már gyermekkora óta

nem hívta Ót,
olyan, mint egy kés a spagettis tányér mellett.
O állkendőt visel fürdőruha helyett.
Moszkvának havi vérzése van, Philadelphiának

egyrétegű vécépapírja.
Te is tudod, mi törik el a sorsdöntő

történelmi pillanatokban:
-  a legtörékenyebb dolog az életben -  a konyhai vágódeszka. 
Akkor az élet elválik a borotvapengétől 
és a Fiú a Szentanyától.

Lidija Dimkovska: 1971-ben született Szkopjéban, 
Macedóniában. A Szkopjei Egyetemen szerzett okle
velet összehasonlító és világirodalomból. 2000-ben a 
Bukaresti Egyetemen doktorált, disszertációjának tá r
gya Nichita Stánescu poétikája. Négy évig a Bukaresti 
Egyetem Idegen nyelvek és irodalmak karán oktatott 
macedón nyelvet és irodalmat. Jelenleg Ljubljanában, 
Szlovéniában él. Öt verseskötete és két regénye jelent 
meg. Könyveit angol, német, lengyel, szlovén, szlovák, 
bolgár és román nyelvre fordították le.

Amikor belépsz a szobába véres orcával, tudom,
hogy a 370 g súlyú és 21 cm magas gyermek 

arcát láttad a tükörben.
Mint a Poly szalámi, mondod, miután állva elalszunk.
Az állatkerti medve horkol, a mélyhűtőnkben hibernál.
Éjszaka italodat a térdei között hűtöd,
térdeim közé szorítom a rádiót hosszúhullámon,
mint egy kihűlő téglát vagy a melegvizes palackot, ami elfolyik,
a valóság régi hírekben ringatózik, éjszakáról éjszakára

egyre vízállóbbá válók.
A folyónk csak az alagsor ablakocskájából látszik.
És abszolút senki sem hal meg többé. A középosztály letörli 
az árakat az ajándékokról, az ablakokat

lézer-csillagokkal díszíti fel, árnyék
színházat játszik gumikesztyűs kézzel.

Rádgrimaszkodik amikor sírsz: 
„Én professzionális szinten végzem a zombi-űzést!

Légy ismét szabad!”
Ha túl kövér vagy vagy túl sovány, tudom,

hogy az élet és a halál egyazon teher. 
Csak az ideális testsúlyú ember tudja

egyenesen hordozni a keresztet.

A kulcs
Amikor nyakadban lógott a kulcs, 
fejed Buddha pocakja volt, 
amit rokonaid vakargattak, üzletemberek 
mindig ugyanazzal az újévi jókívánsággal 
(pénz = egészség, szerencse és szerelem), 

nekik megvolt a kedvenc álmuk, neked a kedvenc rémálmod. 
Bach a rádióban, bab a tányérban és Bruno Schulz, 
vigyázzállásban a zuhany fülkében.
A boldog ember megtelik kint és kiürül bent 
(zsebek, has, ész, ondó),
csak az ürességet hagyják egy anatómikus párnán,
ami visszaemlékszik a fejedre,
akkor is, amikor a kulcsnak már nincs zsinórja.

Most a boldogtalanság szintén feltöltekezés 
és dörzsölnünk kell Buddha pocakját egy párnahajjal 
vagy talán itt az idő, hogy kicseréljük egy új istenséggel. 
Kicseréled a lepedőket, megváltoztatod a szerencsét is, 
ahogy az elemet is egy lámpában, ami már nem világit. 
Mindenhez szükséges egy kulcs, csak a lelkiismerethez nem, 
kertépítészetileg ellátva angol pázsittal, törpével

és mozgásérzékelős kerítéssel, 
egy ház, amelyben az egyetlen Isten ápolónő, 
aki meglátogatja az embert három nappal a születése után

és három nappal a halála előtt. 
Fekete táskájában kétfogú kulcsocskájával 
hozza a mérleget, hogy megmérje előbb az életet, majd a halált.

Nemzeti lélek
Mióta fivérem felakasztotta magát a telefonhuzalra, 
órákon át beszélhetek vele telefonon.
A gomb mindig a Voice helyzetben van, 
hogy a kezei szabadok lehessenek, tudjon 
hirdetményeket felragasztani Isten telefonpóznáira, 
szenvedélyes vitára szólítva e tárgyról:
Létezik-e nemzeti lélek ?
Mindketten remegünk, zavarban vagyunk, 
én ezen a világon vizsgálódom, ő a másikon.
A tudomány bebizonyította, például, hogy orosz lélek

nincs már többé,
és aki angyalokat álmodik, a halálban úgy lép rájuk,

mintha árnyékok volnának.
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Lehet, hogy török lélek van, forr a telefonkagylóban a fivérem, 
minthogy minden reggel dalokat hallgat

Nazim Hikmet teáskannájából, 
mielőtt a költő megérkezne a pereces szekérrel 
a föld kapujához: Vegyél egyet, ingyen van.
Utána elnémul. És keressük 
a macedón lelket a rendszámtáblákon, 
a Keletről Nyugatra vivő isteni úton, 
az átlátszó halottak hátára rakott
kartondobozokban, melyek felirata: „Tilos kinyitni! DNS”. 
De a halottakra nem lehet számítani.
A halottak illegális bevándorlók, 
duzzadt zsigereikkel hatolnak be az idegen földre 
tenyereik nyílásain és csontjaik lándzsáival 
ássák ki utolsó sírjukat.
Ott provokálják ki az utolsó verést 
a nemzeti egekért
és a lélekért, amelyhez immár senkinek sincs semmilyen joga. 
Egyfolytában nő a lélek nélküli emberek,

a név nélküli lelkek száma. 
Már nincs helyük az autóbuszban, egymás nélkül

mennek el a távolba,
közvetítőkön keresztül keresik, és nem találják meg egymást.
A nemzetek tojással törik be egymás fejét.
Fivérem kétségbe van esve. Én nemzettelenné válók.
A telefondrót, ami összeköt,
kitépődik izzadt kezemből,
a telefon nekicsapódik a falnak és eltűnik

a villamos aljazatban.
Miért, hogy a túlvilági szerencsétlenek számára 
sohasem nyitottak egy SOS-telefonvonalat?

Ása Boström: Te,aki itt maradtál, hogy olvashassalak

Miért nem tanultam meg sohasem megállítani valakit
a halál felé vezető úton?

Én és a fivérem, mióta megszülettünk, hasogatjuk
a szőrszálat,

minden áron felfedezni, kiolvasni az élet értelmét.
És a szőrszálhasogatók lelkei 
háromféleképpen végzik: telefonhuzalra akasztva, 
költők testében, vagy mindkettő.

B onszai
A halál megrémíti a külföldi rokonokat.
Repülőre kell ülni, le kell nyelni a dióspogácsát
amitől aftás lesz a szád, a kávé meg kell hogy égesse a nyelved
és búcsúlevél híján a Life-oí vagy a The Economist-ot

kell olvasnod.

Vasárnap nincsenek cikkek a kulturális rovatban.
Csak arról, hogy miként díszítsd házad, kerted,

mennyországod.
A részvéttávirat, amit küldtem, velem utazik, 
de business class-on. Az eladónő a postahivatalban 

háromszor számolta meg a szavakat, 
mintha elveszett állatok lettek volna. Mintha egy olyan

nyelv lennék, ami
csak két nő révén menthető meg, akik nem ismerik egymást,

de ugyanarról a férfiről
pletykálnak.
Az anya részéről vannak ilyen nők. A férfi tegnap halt meg.
A házban vannak székek, amelyekre sohasem ültem, 
kemény ülőkéjű székek, fenntartva a ház szentjei számára, 
akik csak temetések és lakodalmak alkalmával térnek vissza. 
Test-ereklyéiket ezután egymásnak ajándékozzuk 
a halál okozta károkra kötött biztosítási kötvény évfordulóján. 
Az élők fizetnek minden halálért. Egy csomagocska

papírzsebkendővel,
fekete női harisnyával, hirdetéssel a televízióban.
A temetés után az életfa alatt heverek,
mint egy bonszai, ami azt várja, hogy a megholt gyermekei

játsszanak vele.
Remegnek verőereim, gyökereim a halottakat hallgatják,
akik bojlerekként csobognak
és forró cseppeket szórnak a harmatomra.
Be könnyű volt minden, amikor a halál az Isten kezében volt, 
amikor éjjel a folyót az ablak alatt a hajszárítóval szárítottuk, 
amikor a katona egy nyúlfüles sapkába vett nekem

pattogtatott kukoricát.
És most egy hobbim is van. Ismeretlenek számára rendezett 
emlékkonferenciákra járok. Visszatértemkor

felfúvódik a hasam 
a szénsavas italoktól. A nyomdatechnikailag 

2,0 megírt gyászbeszédektől 
a veszteségről, ami lecsapott ránk most, itt.

Követni fogjuk az útját.
Véradóvért iszom és máris könnyebbnek érzem magam. 
Kóstold meg te is.
Költöztesd be az életed egy sorsjegybe
és ne pipálj ki hétnél több számot. Mert téged is
csiklándoztak, amikor csecsemő voltál:
„megeszlek, megeszlek...” A szeretet a kannibálok természetes 
állapota. Mások a bőrdíványokon heverésznek 
és Jézus dicsőségének öt percére fogadnak.
Megszületni fog, meghalni vagy halottaiból feltámadni?
A halott villámpostájára
továbbra is érkezni fognak az ajánlatok: „5 kg-ot fogysz

7 nap alatt, ezért kezeskedünk”.
És egyre kisebb lesz az élet fája, megsemmisítik a húst

a csonton,
amíg felfüggesztik a napi öt étkezést, amíg bonszaijá válik. 
Egyetlen határ az ott és az itt között a repülőgép ablakocskája. 
Ott egy fa vagyok a bútoripar számára, itt egy meditációt

szolgáló fácska.
Az élet, mint mindig, kicsúfolja a külföldi rokonokat.
El kell érni a repülőjáratot, meg kell vásárolni

a travel fit parfümöket,
be kell zárkoznom a WC-be, hogy egy nagyon hosszút pipiljek 
egész le, a sírra, a bonszaiom soha se lesz árnyékot vető fa, 
majd végrendelet híján a Financial^ vagy 

a Sunday Times-í kell olvasni.
Vasárnap nincsenek cikkek az élet-rovatban.
Csak arról, hogy miképp díszítsd a tudatalattidat, az egodat,

a poklodat.

D A G M A R  M Á R I A  A N O C A  

és CSORTÁN FERENC fordításai
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BORBÉLY ANDRÁS 

Távolság
Ne lássam a hó 
alatt szemed, gyűrött 
leplét a holdnak 
melledre ne terítsem, 
fogaid csontjában, 
légzésed húsában 
tüzet se keressek, ne 
menjek utánad, ne 
legyen elég semmilyen 
magyarázat, ágat ne 
törjek, ne vessek 
szemed gödrébe ágyat, 
míg alszol, ne szórjak 
arcodra hamut.

Teher
1.

Csak a föld viseli régi koloncát.
A szárny nem hagy nyomot, 
elsimul a víz, a fény is tovaillan, 
kölcsönidő csapkodja a partot.

De az erdő': egyetlen redó'zet, 
olvashatatlan jeleit a táj 
reád hagyja: cipeld, 
mint saját testedet.

2 .

Az álom az volt:
egy fonott kosár, benne tízezer hal; 
az álom az volt: 
fülkefényben egy király.

De felissza mind a képeket a táj, 
nem látsz senkit, csak érzed, 
valaki táncol -  s ez maga az ősz.
Saját vöröslő szakállát cibálja.

3.

Egy asszony rád néz,
mint ikonról a lárvaarcú szent,
itt a város, s pár falu romokban.

Az erdő elrejtőzik a fák közt, 
a város fölött madárraj röpül, 
a folyóban halak -  övék a kegyelem.

Nem emlékszel semmire, csak arra, 
vézna testeden mint fut át a por.

G ala
Aztán egy lány, ki elmesélte álmát, 
egy kőszobor beszélt hozzá álmán át, 
aztán egy asszony árult három almát, 
és kővé lettek zsebében az almák, 
s mint az almák, gurultunk át a téren, 
elvileg nincs mit mondani e téren, 
elvileg olyan, mintha mássá lennél, 
e földön senki s mindenki csak testvér, 
és jön az Úr, mint lassú, lomha állat, 
bőre alól a szentek ordibálnak, 
mint kiszórt magot elsodor fél kézzel, 
s mohón falja, mit teremtett mértékkel.

Fagy
í.

Hó szagát ejtik a felhők, 
egy-egy nehezebb tárgy, 
pléhvödör, falból kihullt tégla, 
leszakadt szélvédő, gépház 
figyelget a téli alkonyaiban; 
az élet nem talál magára, 
kifújt a vér is az erekből.

2 .

Megjön a szél, egyszer csak 
dalba kezd vagy ezer vezeték, 
széthányja tagjait a kertben 
a madárijesztő, mint egy leprás, 
s a fagyott alma, mely a 
levelek közt lapult, most csórén 
csüng, akár egy kivett vese.

3.
Ringatózik a Magasles, 
a vaslépcsőn száraz levelek 
lépkednek a tetőtér felé: 
legszerényebb vendégei 
az évnek, s a legbölcsebbek is -  
panasz nélkül átlengenek 
az alkonyból a jeges éjbe.

Ása Boström: Avidya

A p róba -n yár
-  Hogyan írjunk verset? -

Nos hát: hagyjuk a szimbólumokat. 
Most kezdődött csak ez a század.
S volt például az idei nyár.
Ha jól emlékszem, két szimbólumra épült.

Első: akácszeg.
Azért, mert az akácdeszkán 
nem akármilyen szeget tudsz átverni. 
Hogy egy másik szimbólummal éljek: 
mintha a napfénybe próbálnád beszögelni.

De hogyan lett szimbólum belőle?
Ősz táján szoktam rá a fekete

Marlboro Gold-ra.
Vékonyabb, puhább,
mint a kék Winston vagy a Pali Mail.
S volt bizonyos dolog,
amire véletlenül és mintegy mellékesen
akkor is gondoltam,
amikor az akácszeget hasztalan vertem, 
s akkor is, amikor ezt a vékonyabb 
cigarettát szívtam.
Nem titkolhatom, hogy 
kifejeződik valamilyen „nemi jelleg” 
az átlagosnál erősebb akácszegben, 
és a szokottnál puhább, „édesebb”

cigarettában.
Volt tehát valami,
amit nem nevezhetünk szerelemnek, 
mert, mint valaki mondta, 
hogy mondta neki valaki: 
a „szerelem” barbár szó 
sokféle árnyalatot, 
lehetőséget mos össze egyetlen

fogalomban.
Végső soron az akácszeg 
az volt, ami nem volt.
Ami sehogy sem lehetett ezen

a múlt nyáron.
Egy emlék hazugsága, mit jó volt

ápolgatni,
s azt gondolni, hogy szabad

rá gondolni.

M ásodik: an yám  h á ta .
Itt, azt hiszem, a húsra gondoltam. 
Pontosabban a hús történetére, 
méghozzá: anyai ágon.
Anyámnak volt egy másik testvére is, 
de meghalt alig a születése után. 
Nagyanyám mesélte, 
hogy nem is szóltak neki, 
túlságosan „butának” tartották.
Csak látta a kórházablakból, 
hogy egy kis ládikában 
visznek valamit, 
s „bután” arra gondolt, 
hogy az lehet Antika.
Többé nem látta utána.
Úgy képzeltem, hogy valahogy 
különösnek tűnhetett nagyanyámnak 
az egyik orvos háta.
Tél volt, s az udvaron
talán fázhatott az orvosi köpenyben,
ahogy a ládikát vitte.
Az orvos háta olyasmi,
amit periférikusán ugyan,
de érzékelt nagyanyám
abban a szörnyűséges pillanatban.
Hogy ostoba szójátékkal éljek, 
az orvos háta vált hátborzongatóvá 
nagyanyám „buta” agyában.
(Az egyszerűbb magyarázat: 
nagyanyám „háta mögött” 
temették el Antikát.)
Hogy miért gondoltam arra, 
hogy mindez „anyám háta”?
Nem tudnám pontosan megmondani. 
Jöhetnek újabb metaforikus 
kapcsolások: anyám „háttere”, 
„háttértörténet” anyai ágon, 
egy halott fiú a két lánytestvér mellett.
S hozzá saját elképzelt árvaságom.
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SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 11.
C sop ortteráp ia
-  Lelenc vagyok — mondta a hórihor- 

gas egész életemben abban a tudatban 
éltem, hogy nem véletlenül születtem, 
büntetésként segítettek világra, hogy 
móresre tanítsák bizonyára elkurvult 
anyámat. S az én drága anyám kitett 
egy kosárban az egyik tömbház bejárata 
elé. Öreg vagyok már, anyám bizonyára 
halott, nem tudom, egy halottat érde
mes-e átkokkal sújtani, kevés remény 
van rá, hogy a pokolban foganatja len
ne átkaimnak. Aztán meg mit érnék ve
le? Mellékszereplő voltam egész életem
ben, statisztaként kezeltek az emberek, 
akit megtűrtek ugyan maguk mellett, s 
noha mindig rendesen tisztálkodtam, ez 
mindig fontos volt nekem, de ha valaki 
a közelembe került, elkezdett szaglász
ni maga körül, mintha biztos lett volna 
benne, hogy dögszagot árasztok. Amikor 
rájött, hogy kimondottan jó illatok árad
nak belőlem, biztosan elmesélte otthon 
is, hogy ritka élményben volt része az
nap, felfedezte, hogy a kimondottan rút 
arcú, már-már állati vonásokat viselő' 
embertársainknak lehet, hogy a többsé
ge dögszagú, ma viszont találkozott egy 
kivétellel, akinek fertelmes kinézése volt 
ugyan, de olyan illatokat árasztott, hogy 
lehetett orvosprofesszor, egyetemi tanár 
vagy vezető színész akármelyik színpa
don. — Analfabéta maradtam — folytatta 
a lelenc —, katona sem voltam, s hogy is
kolába nem jártam  soha, barátaim sem 
voltak, akikkel játszani tudtam volna, 
koldultam, loptam, ételt, pénzt s dezo
dort persze, azaz mindent, amit csak le
hetett. Hosszú ideig senki sem vette ész
re, hogy vagyok, rendőr sem, papok sem, 
gyermekek sem. Egy-két gyakorlott tol
vajhoz csatlakoztam néha, azok, látva, 
hogy ügyes vagyok, megtűrtek maguk 
mellett. Aztán elkövettem azt a hibát, 
hogy éjszakánként megloptam őket. 
Persze kiközösítettek mindenhonnan. A 
hullócsillagoknak jobb sorsot rendelt az 
Isten, nekem semmit sem adott. Eletet 
igen, de nem volt mit kezdenem vele. Ha 
valaki szembe jött velem, rendszerint 
átment az utca másik oldalára. Volt bá
torságom egy idős hölgytől megkérdez
ni, hogy miért teszi, azt mondta, hogy 
félek magától, nem haragszik, ha őszin
te leszek? Dehogy, mondtam, éppen ezt 
kívánom. Ha magát nézem, eszembe 
jut a majdani halálom, magának olyan 
arca van, mint a megtestesült halál
nak, hogy az tulajdonképpen hogy néz 
ki, nem tudom, de körülbelül olyan ki
nézésűnek kell lennie, ahogy maga ki
néz. Nem haragszik, kérdezte. Nem, 
nem, még csak azt tessék megmonda
ni, mit tehetnék, hogy ne legyek ilyen 
ijesztő? Semmit, mondta, Isten így dön
tött, ki tudja, miért. Egyetlenegy dol
got tehet, ne mosolyogjon soha, mosoly-

lyal az arcán még rútabb lesz, már-már 
állati kinézése van, a ragadozóké lehet 
ilyen két arasznyi távolságban, ezt sze
mélyesen nem kellett megtapasztalnom 
soha, hála a jó Istennek, de maga mo
sollyal az arcán valósággal elviselhe
tetlen, rettegni kell a látványtól, nem 
egyéb. Ne csodálkozzék, ha kikerülik 
magát az emberek. Szóval megtudtam 
végre. Most nem tudom, hogy nézek ki, 
évek óta nem néztem tükörbe, a nyilvá
nos vécékben, amelyekben nap mint nap 
megfordulok, nincsenek tükrök felsze
relve. Látom viszont az emberek arcán, 
hogy az elmúlt évtizedekben nem vál
toztam egyáltalán, s most, öreg korom
ban pontosan olyan ijesztő vagyok, ami
lyen egész életemben voltam. Mindig 
vigyáztam arra, hogy még véletlenül se 
mosolyogjak, kacagni, azt hiszem, nem 
kacagtam soha, szomorú pofával jár
tam egész életemben mindenhol és egy
folytában. Csodálkozom, hogy jótevőm, 
akihez naponta háromszor eljárok, hogy 
megegyem a reggelit, ebédet és vacso
rát, beenged a házába, kezet fog velem, 
megkérdi, hogy vagyok, s az étel mellett 
néha ruhaneművel is ellát. Csak aludni 
nem lehet nála, négyen vagyunk, aki
ket minden nap étellel etet, de a lakása 
olyan kicsi, hogy éjszakára nem tud ott 
tartani. Vagy mindenkit, vagy senkit,

Á sa B oström : Lépj be  csendesen  és teleped j le

szokta mondani, márpedig maga mel
lett még négy ember számára nem tud
na az egyetlenegy szobájában fekhelyek
ről gondoskodni. Télen lépcsőházakban 
vagy pincékben alszom, a nyári hóna
pokra kibéreltem egy padot a sétatéren, 
őrizkedik tőlem mindenki, még azok is, 
akiknek nem jutott pad sehol, nem mer

nék elvenni a fekhelyemet. Élek, mert 
élnem adatott. Tudom, hogy nincs értel
me az életemnek, ebben biztos vagyok. 
Többször elhatároztam, hogy lefekszem 
arra a padra, és nem veszek többet lé
legzetet, de képtelen vagyok erre a telje
sítményre. Rút pofámat évtizedek óta itt 
hordozom az emberek között, nem tudok 
a föld alá besétálni vagy az állatok kö
zött élni tovább, emberként kell élnem, 
nincs más megoldás.

-  A maga baja eltörpül az enyém mel
lett -  vette át a szót egy töpörödött, bi- 
bircsókos örgasszony —, én nem voltam 
ugyan lelencgyerek, csak nagyon sze
gény családból származom, már tizen
négy éves koromban elmentem cse
lédnek, és gondolhatják, milyen életet 
éltem, ahogy ezt a könyvekben is meg
írták, minden gazdám megerőszakolt 
egyszer, kétszer vagy százszor is, enni 
mindenhol adtak ugyan, de pofonokat is 
kaptam eleget, az egyik gazdám véres
re vert dühében, mert nem volt elég fé
nyesre pucolva a cipője, tele van sebek
kel a testem, kétszer vagy háromszor 
kihívták hozzám a mentőket is, hogy a 
kórházban varrják össze felhasított há
tamat s kezeljék a lilára vert seggemet. 
Mondjak egy újdonságot is, amit a köny
vekben nem írt meg soha senki, képzel
jék, az egyik helyemen azzal kellett szó
rakoztassam a römipartira összegyűlt 
férfi vendégeket, hogy aki megnyert egy 
partit, az megkapott engem, ott hely
ben, a többiek előtt. Elmondani is szé
gyellem, hogy a számat vették igény
be mindannyian, na, most képzeljék el, 
hogy egyetlenegy éjszakára nyúló römi- 
zés alatt lejátszottak legalább harminc 
partit, de lehet, hogy többet is, egy ideig 
számoltam, hogy idejében felkészüljek, 
hogy ahány parti, annyiszor fogok be
verni gazdám hátába egy konyhakést, 
amikor erre alkalom adódik, ahányszor 
a könnyeim mellett kénytelen voltam le
nyelni ezeknek a mocskoknak a mocskát 
is, de a kivégzés mindig elmaradt, mert 
azt csak akkor lehetett volna végrehaj
tani, amikor a gazdám hullarészegen 
fekszik az ágyon, az ágy mellett vagy az 
ágy alatt, csakhogy mintha megérezte 
volna, hogyha félig eszméletlen állapot
ba kerülne, gondja volt arra, hogy egy
szer engem részegítsen le, erőszakkal 
megitatott velem három-négy pohárnyi 
konyakot, vodkát vagy szilvapálinkát, 
olyan részeg lettem, hogy még gondol
kodni sem tudtam, nemhogy késekkel 
próbáljam kinyírni ezt a szörnyeteget, 
kijózanodni meg sosem sikerült hajnal 
előtt, akkor meg már késő volt, a házas
pár a hálószobában álmodta édes álma
it, nem mertem volna bemenni hozzá
juk egy konyhakéssel, az asszony olyan 
ébrenalvó típus volt, már az ajtónyitás
ra felébredt volna, féltem, hogy halál
ra vernek megint. Egyik römipartitól 
a másikig valahogy kitartottam, csak
hogy ezek az urak nagyon szerettek já t
szani, elég sűrűn volt kedvük találkoz
ni, miközben pletykáltak hajnalig.

(folytatás következő szám unkban)
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BALO LEVENTE [Nagyon öreg]

[K e g y e tle n  fa ]
Kegyetlen, mint egy fa imbolygó koronája, 
fehér, a pokol színe.
Jóvátehetetlen útszakasz, 
séta csupa lépésekbó'l.

Minden ajtót egy álarc ó'riz, 
ezeket kell állandóan szóval tartani, 
sem ki, sem be nem mehetnek, 
hogy össze ne zavarják a naplementét 
vagy ami utána szokott következni, 
az illatszerek és a bőrkeményedés.

Talán egy szabálytalan háromszög, 
de ahhoz már össze kell gyűjteni minden éberséget, 
a kamrából a törött üvegeket és 
a tegnap végétért július következményeit.

Elhatároztam, többé nem viszek magammal 
arctalanító kést, elég ha ismerem a perverz jeligéket, 
ki kell ásni, megmosni és bezsírozni, 
csak hogy ne nyikorogjon.

[N incs vég e]
Nincs vége,
valamiért mindig elindul,
de nem, tudom meddig, kinek és hogy hova,
nem mondja meg.

Nincs vége, 
csak süt be a nap,
finom kegyetlenség hajszálrepedésekben. 

Csakugyan a nap,
mert az esték puhábbak, nincs bennük 
a sok penész, a kenyér kiszáradt, 
a tenyerem is. Vannak látogatóim 
csak hogy teljen gyorsabban az idő', 
jöjjön el a vonat és engedjük is el, 
mindenestül, talpfák, kavics, 
menjen minden utána.

Az anyám is kiáltott akkor,
vagy inkább visított,
félelem vagy öröm,
mennyi a pontos idő',
le kellene rakni a poggyászt valahova,
ne legyen akkora huzat,
a bűzt még el lehet viselni,
abból ki lehet gyógyulni.

Nagyon öreg, sok csontja van és rettenetesen zörög, 
nem lehet tárolni benne semmit, 
elindul ha csak kicsit is lejt az út,
aztán szaladhatunk utána, csak valahogy állva maradjon.

Legjobb ha egészen csendben marad, 
magyarázta a vörös pokrócárus, 
utána ki lehet mosni, de csak óvatosan, 
szerek és horgok nélkül.

Nem szabad az árnyékokkal összeakadni,
szörnyű következményei lehetnek,
a fa harapja saját lábait (és jó sok van belőle),
marcangolja száraz és esős időben egyaránt,
iszonyatos hallgatni, az ember kiszaladna a világból.
Ráadásul az iskolában sem készítenek fel,
ott kell berakni és elrendezni
mindent a helyszínen, a lehető leghamarabb.

[Végül egy vonatban]
Végül egy vonatban sikerült leülnöm, 
mellettem két véres csőrű bagoly szunyókált, 
szívesen csevegtem volna, 
sorsuk kihívásairól faggattam őket, 
de egyetlen kérdésemre sem válaszoltak.
Félelmemben végül dúdolni kezdtem,
öblítettem, majd óvatosan kinyitottam az illemhely ablakát, 
úgy tűnt, kapcsolatunk viharosan rendbejön, 
felhasítottam a dinnyét, amit eddig sikerült észrevétlenül 
a lapockáim közt tartani.
pongyola rituálé, fakadt ki erre egyik utastársam,
valami köszönésfélére számítottam volna,
hány év, míg megértjük saját perceinket, rikácsolta.

Végül agyafúrt stratégaként elővettem a penészes vörösbort 
és mint a világegyetem kikezdhetetlen axiómáját 
rájuk kiabáltam: minden madár társat választ.
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Attila.
A színész nem az egyetlen, aki szín

padon lépett fel az életében. Nem is az 
egyetlen színész. Van egy másik színész, 
aki nem árul hotdogot, aki sokkal kímé- 
letlenebbül hagyta ott, de ha belegon
dol, kit játszott éppen, végül is elég köny- 
nyen megúszta. Képes volt beleszeretni 
egy háborús bűnösbe, egy eszelősen per
verz gyilkosba, és minden előadás előtt 
élvezettel nézte, ahogy felveszi fekete kö
penyét, a bűnnel átszőtt szöveget tanul
ták, imaként mormolták az együtt töl
tött éjszakákon, részegen, mindig ittak, 
ha meglátták egymást, az alkohol egy
más felé sodorta őket, képtelenné té
ve őket a szaporodásra, addig ittak, míg 
ájultan hevertek egymás mellett és reg
gel nevetve ébredtek, a gyerekek na
iv gonoszságától megittasulva, Jancsi és 
Juliska voltak, nyalogatták egy szem mé
zeskalács lelkűket, megerőszakolták ön
maguk vasorrú bábáját, amely fel-fel- 
tűnt a forró levegőben, amely körülvette 
őket. Nagyon veszélyes volt együtt lenni 
ezzel a színésszel, mindig az őrület ha
tárán, a szerelmen túl, ott, a kurta far
kával. Furcsa, megmagyarázhatatlan 
igényt tartott rá a színész, az öltöztető
nője volt és hálás is, hogy nem vette ma
ga mellé örökre, nem kellett szerepeinek 
cafkája legyen. Feketeségemnek szólítot
ta, vasszamárnak és legintimebb pillana
taikban megjegyezte:

-  Akkora hülye vagy te.

Ezért is szerette azzal a gáttalan, 
őrült, mindent teljesítő ragaszkodással, 
ő volt életében a pap, szavak híján a tes
tével gyónt, paráznaságot szentelt, bort 
ivott és vizet is, az ő parancsolatait ta r
totta meg, mintha a sajátjait.

A fiú.
A folyóparton feküdt a meleg köveken, 

gyomrán nyitott könyv, ismert szerző.
Minden nap meglátogatlak, szólítalak, 

finoman pulzálva jelezem, hogy jólesik a 
nyugalmad, figyelem a tested, melyhez 
hasonlót sohasem érezhetek többé ma
gam körül, melyet, mint magamét élem 
meg, úszom, nyelem, hónapjaink vannak 
még hátra, ez a nyár a miénk, elviszel, 
elutazunk, te tudod, hova, te tudod, mit 
miért mutatsz meg, még nem beszélek az 
átéltekről, talán évek múlva elmondom, 
tetszett-e.

Tudom, hogy szereted a túrót, isme
rem az embereidet, érintésüket hasadon, 
ahogy most idegenül néznek, nem tudva 
mit kezdeni veled, érzem, ahogy a vágy 
kielégítetlenül magadra hagy, én csak je
lezni tudom a létet, susogni azt, amiben 
hiszel. Nem ismerem a szíveket, hason
latokban gondolkodom, az vagy nekem, 
mint... a nedveid csobogón emlékeztet
nek valamire, pedig nincsenek emlékeim, 
erre a nyárra majd emlékeznék, de elfe
lejtek mindent az első levegővételkor, pe
dig de jó is hallani, ahogy sóhajtasz, tu
dom, mikor gondolsz rá, tudom abból, 
ahogy kipréseled a levegőt, tudom, hogy 
szeretnéd nekem adni az érzést, de kép
telen vagy rá. Nem tudnék mihez kezde
ni vele. Megtarthatod. Ma bementéi egy 
könyvesboltba. Tudom, mert éreztem a 
friss papír illatát, ne kérdezd, honnan is
merem, a hasonlatok genetikai kódexé
ből még vannak ismereteim, mielőtt fáj
ni kezd levegőt venni, ismerek és tudok. 
Álltái a szerzők előtt és jelre vártál, egy
re merészebben vállalod ezt a kényszert, 
leemelted a polcról a jól ismert szerzőt, 
csak azért, mert szereti a macskákat? 
Szerinted a macskaszeretet nem férfi
as. Elolvasod csak azért, mert vonz, hogy 
vállalja a macskaszeretetét. Ezt a miszti
kus, férfiatlan vonzódást.

Ne félj, nem ismerem minden gondola
todat, csak az ér el hozzám, amit a tes
teddel átadsz, ami a májadban kitisztul 
és túléli a vesék működését, amit a gyom
rod átprésel, gondolat-sejtek, amelyeket 
beépítek magamba, a fejlődésembe szól
nak bele az érzéseid, a karom, a bőröm 
csupa érzék, a vágyaid rátapadnak aj
kaimra, a rágondolásod a szemhéjamat 
nyomja. Meddig akarod érezni még ezt a 
végtelen várakozást, mivé teszel?

Amikor elhúz egy hajó és te ott ülsz 
a parton, az emberek azt hiszik, boldog 
vagy.

Az egyetlen fiú volt az életében, akinek 
váladékait és ürülékét is szerette, akinek 
képes lett volna enni a húsából, de éhen 
halt volna mellette, mert megemészthe
tetlen volt az érzés.

A régi ház.
A házban semminek nem maradt már 

hely. Neki sem. Ebben a szűk környezet
ben nem volt könnyű feloldódnia, a régi 
tárgyak tömegében lassan maga is pati
nássá ráncolódott. Családja egyetlen fér
fi tagja szenvedélyes gyűjtő volt, meg
magyarázhatatlan szenvedély fűzte őt 
minden használatlan tárgyhoz, mintha 
meg akarta volna menteni őket az enyé
szettől, szinte missziószerűen űzte az 
ószeresek ősi mesterségét, de teljesség

gel hiányzott belőle az üzérkedés, el nem 
adott soha semmit.

Ismeretlen emberek verték a régi ház 
ablakát, selyempapírba csomagolt tárgya
kat hoztak, amelyeket a férfi megnézett, 
néha tanács ült össze, kezdődött a bírósá
gi tárgyaláshoz hasonló megmérettetés, 
amikor is a férfi gyűjtőszenvedélyének 
hódolva és a széphez való engedelmesség
gel, igyekezett nem ellenkezve meggyőz
ni a család női tagjait, akiknek vállán 
nyugodott az egész háztartás és egyéb 
ügyes-bajos dolgok is, hogy miért érde
mes befogadni egy újabb festményt, gyer
tyatartót, csengőt, rádiót, tányért, tálat, 
csészét, vázát, villát, hintaszéket, fotelt, 
alsószoknyát, használhatatlan használa
ti tárgyat.

A régi házban havonta egyszer rátört a 
magány. Borral öblített és egészen mély
re itta magát, le a régi ház alapjáig, sző
lőszemenként vezette vissza a bor minden 
cseppjét, rózsafüzérként fűzve fel a férfi
neveket, elmondta őket egymásután, soha 
meg nem számolta, hány nevet sorol fel, 
mégsem felejtett ki egyetlenegyet sem, ez 
volt egyúttal a feloldozás is, az emlékezés 
oldotta fel az emlékek terhét, férfinevek 
hangzottak el hegygerinceken és csúcso
kon, erdőkben, zuhogó esőben és gombá
szás közben. Egyetlen gombafajtát ismert, 
a nagy őzlábat, azt szedte, ha tehette és 
bár semmi mást nem főzött, a nagy őzlá
bat hajlandó volt elkészíteni, zsákmány
nak tekintette és a zsákmánnyal illik saját 
kezűleg elbánni, a vadászat utolsó mozza
nata sercegett a serpenyőben. A gombából 
kispriccelő víz elemi erővel hatott gondol
kodására, hirtelen rájött, hogy képtelen
ség ez az állandó menekülés, mint a vizek, 
folyton követni a déli irányt, őrülten vágy
ni beleömleni egy másik vízbe és álmodoz
ni a sós tenger végtelen öléről. Emberként 
sok helyen megfordult, de mindig vízcsepp 
szeretett volna lenni, mindig más szere
tett volna lenni, mint ami éppen volt, bor
zasztó átok és vajon ki az, aki ráolvasta 
ezt? Halvány műveltsége nem vitte mesz- 
szire a mitológiában, de azt tudta, hogy 
általában lehetett tudni, ki miért lakói, ki 
által átkozva és néha, bár a szenvedő hős 
nem olvashatta, ott állt a megoldás is. O a 
végtelen megoldatlanságban állt. A végte
len megoldatlanság egy reggeli útjára em
lékeztette, amikor egy férfinevet vitt egy 
falusi állomásra, az állomás egy másik or
szágban volt, határt léptek, tejszerű köd
ben haladva, csak a csupasz téli fák áll
tak magányosabban náluk, az autó sárga 
volt és Dacia, az egyetlen színfolt ebben a 
tejszürke végtelenben, tanyák mellett ha
ladtak el, erről eszükbe jutott, hogy így is 
lehet élni, meghitt elidegenedésben, egy 
ágyban a másik szuszogásával.

Az autóban ülő férfi egyszer elküldte a 
feloldozást, ugyanilyen tájban egy sötét 
lovat fényképezett, és a lány tudta, hogy 
saját szemével látta már valahol ezt a lo
vat. Előtte, a biciklije előtt szokott vág
tázni.

Fekete Réka: 1979-ben született Aradon. A kolozsvári BBTE művészettörté
net szakán végzett. Jelenleg az Aradi Kamaraszínház művészeti titkára. Kötete: 
Fekete Réka -  Miqueu Montanaro: Un velő dans les arbres (Bicikli a levegőben), 
2008.
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VARGA BORBÁLA

Blue Stars
í .
A közelben fenyők, mégpedig exquisit, 

nem idevalósi fajták, amelyeket jó régen 
ültettek és már eltűnt róluk a fajtábla. 
Néhány ág lehajol a betonkerítés és szú
rósdrót fölött, a tűleveleken az út, kocsik 
pora, de nem törődik vele az a vézna fiú 
sem, akit a múltkor a taxiból láttam egy 
zacskóval rügyeket szedegetni. Topmodell 
soványsága divatot csinálhatna a fol
tos farmerjéből meg a szürke blúzból. 
Minden alkonyaikor elmegy itt és integet 
a fának. Nem tudom elgondolni, hogyan 
szedheti le valaki azokat a koszos tűle
veleket és még meg is eszi őket! Igen, jól 
hallottad, megeszi. Mintha szivarat szív
na. Kezet fog az ággal és mosolyog a be
tonkerítés felé.

2 .
Balra kórház, jobbra kórház, ez egy 

másik, egy magán. Lent kórház és a te
tőn is kórház van a blokkok között, kór
ház az egész világ. Unokatestvérem gye
rekkorunkban csak ennyit mondott:

— Kórház! — ha elege volt valamiből. 
Talán jövendőmondó lakott benne, mert 
most kórházban takarít. A szomszéd kór
háznak is van üzlete, de csak egészség
telen csemegéket árulnak. Nálunk hoz
nak kenyeret, tejet, vécépapírt, és van 
füzet is, meg öngyújtó, mosószer. Szóval 
mindenesüzlet vagyunk. Vásárlóink felét 
a betegek, asszisztensek és látogatók te
szik ki, másikat a reggeli és esti diákok. 
Néha pizsamában és papucsban. Aki a 
környéken lakik, szupermarketbe megy, 
mert okos ember. Mi olyan végszükség
re vagyunk, ehhez képest fél nyolctól es
te tízig, vasárnap kilenctől ötig. Négyen 
dolgozunk két váltásban.

3.
Három hónapja vagyok itt, Mirával reg

gel találkoztam, amikor fél nyolckor min
denki lefolyik. Minden nyelvet hallok, néha 
az ország nyelvét is. Csőstül vannak fran
ciák, köztük sok az arab, és van arab, aki 
nem francia. Legtöbben franciául beszél
nek. Találkoztam németekkel, lengyelek
kel. Lakásilag a francia szárnyban vagyok, 
a kurzusok angolul zajlanak. Mira afrikai, 
tud franciául. Én nem, ezért angolul beszé
lünk. Beiratkoztam az IF-hez és ott talál
koztam egy másik lánnyal, aki nem tudott 
angolul, vagy tette magát. Világhíres írót 
láttak vendégül a könyvtárteremben, én 
épp a gép előtt ültem. Többen itt készülnek 
a vizsgákra. A székeket megszállták az író 
rajongói és a táskám a terem túlsó végében 
maradt. Csak akkor jutok hozzá, ha felál
lítom az egész sort. Ezért az első lányt ar
ra kértem, húzódjon hátrébb és a sor végén 
ülő lánynak próbáltam inteni, adja elő
re a mellette levő táskám. 0  csak nézett. 
Táska, mondtam angolul, szeretném elven
ni a táskám, ha ideadná. Felvont szemöl
dökkel annyit mondott franciául: Nem ér
tem. Hátrahúzódott. Át kellett mennem az 
egész soron és mindenkit felállítanom a he
lyéről. A világhír úgy beszélt tovább, mint
ha az epidauroszi visszhang hallgatná.

Mirával egy üzletben találkoztam, 
a különgyűjtős szemétládák mellett. 
Mindkettőnknél volt egy halom műanyag

palack, amit el akartunk dobni és amit 
az üzletben víz formájában visszavásárol
tunk.

4.
Boncolás. Behozzák a hullát. Vagy már 

bent vannak, több is. Van, akit formaiin
ban tartanak, de a betegségeket a pár 
órája elhunytakon magyarázzák. Az or
vos felnyitotta a hasfalat, aztán a kurzus 
végén beledobta a kesztyűt.

5.
Este kilenc után jönnek a lelkeim. 

Mindent vesznek. Nálunk minden van és 
mind jó. Kétféle élesztő és paradicsom
paszta, soványító teák és vegetáriánus 
pástétom. Nem tudnak angolul, de nem is 
kell. Én sem tudok úgyse. Elmutogatják 
vagy kosárba teszik, én meg mutoga
tom nekik a kijelző táblát. Száznyolc lej, 
kicsianyám. Mert a múltkor ennyire vá
sároltak, hárman, tán arabok voltak, de 
nem franciául beszéltek, az biztos. Volt 
egy, egy szélesebb, az legyintett a többiek 
felé és kifizette az egészet. Még nyolc lej 
aprót adott a másik.

6 .
Tánti Leontina Pászkál a negyedeladó. 

Sötétkékben, mint egy Eminescu-óda 
és az üzlet címere. Szokott jönni egy 
kőműveshad a szomszéd renoválásból. 
Vesznek sört, kenyeret és parizert vagy 
két kilót. Mit csináltok? Hogy haladtok? -  
kérdi tőlük tánti Leontina Pászkál anyai 
tyúkhangon. Száznyolc lej. Hét munkás
nak ez nem is sok. Hát, hümmögnek. 
Melyik sör a hidegebb? Mind a hűtőben 
van, mondja a tánti. Csíki, brassói, te
mesvári, kolozsvári és a németek. Bucegi 
van? Az nincs, mondja tánti olyan sajnál
kozva, mint aki hároméves gyerekei elől 
teszi el a cukrot. De van két és félliteres a 
másikból is. A munkások tanakodnak, ez 
presztízskérdés. Két percig. Aztán dönte
nek: kell egy láda és csak egyféle. Tehát 
amelyikből több van. Tánti a nyomukban 
felírja a rendelést. Ide süss, Luminica, 
kellene még vagy két üveg a sörből is. 
Parizer még van? Még van, mondja a 
munkásoknak. Elad még négy doboz ci
garettát. Jön egy sofőr. Meleg van, mond
ja teljes részvéttel tánti, miközben hall
gatja a beszámolót a kinti izzadságról. 
Száznyolc lej. Mi?! Jaj, bocsánat, itt já r
tak valakik és elszámoltam a másik bon
nal. Hat üdítő és kenyér meg pászka -  
negyvenkettő ötven. Tényleg meleg van. 
Tánti Leontina hangja dallamosan esde- 
kel a tévedésért, miközben a sofőr fizet. 
Az árut majdnem ottfelejti, és indításkor 
majdnem elüti a szemetest.

7.
A teljes család eljött látogatóba. A já r

daszélre felhajott a dzsip és kiszállt be
lőle három kalapos férfi, három kendős, 
rakottszoknyás, kötényes asszony és négy 
gyerek. A férfiak bementek az üzletbe. Az 
asszonyok elindultak lefelé.

— Hol vagytok, te? — kérdezte Leontina 
a kasszánál.

— Idegosztályon.
— S azok mind a tieitek? -  mutatott az 

ablakon túl a lefele vonulókra.
— Mind. Egy család.
— Szépek vagytok. Honnan jösztök?
— Aradról.
— Hé, te! — intett az öregebbik, hogy ne 

beszéljen annyit. Most vásárolni vagyunk,

nem kávézni. Na, mi kell? Kezében egy 
aftershave.

-  Menjünk, babo -  bökte meg a kezét a 
fiatalabb. Erre az öreg letette a holmit. A 
harmadik kosara már tele volt gyümölcs
csel.

-  Hé, te, minek annyi. Előbb még a 
gyerekeknek is. Szappant vettél? Vécé
papírt?

Száznyolc lej, mondta a kassza. 
Mindenkinek jut.

8 .
Mira mondja. Ebben az országban nem 

vágnak a kések, de vettem egy önbontós 
konzervet és a szélétől vérzik a kezem.

9.
A fenyőknél partit rendeztek. Átlag 

tizenegyig ülök itt, nyáron az elázotta- 
kat is én viszem haza. Múltkor beült két 
lány és ötszáz métert vitették magukat 
a bentlakásig! Járni sem igen tudtak, 
az ülés megúszta. Az utcát összehány
ják néha, nem tudom, az a pecsétes ingű 
őrült, akit naponta látok, hogy tud köz
ben enni. Idáig érzem az izzadságszagát, 
mikor bemegy az üzletbe. Ott még venti
látor is van. Múltkor egy magyar lányt 
vittem az állomásra és mondtam neki, 
ne csapja úgy az ajtót, mert a kocsi drá
ga. Erre azt felelte, ő úgy tudja, a kocsi
ajtót jól be kell csapni. Érre én elmond
tam neki, hogy székely szeretőm van és 
az csapdos így. Székely vagy? -  kérdez
tem tőle. Azt mondta, még van tíz perc 
a vonatig.

10 .
Az egész városban itt vannak még fe

nyők, leszámítva a parkot. De ott nem 
érem el az ágaikat. Két éve nem jártam 
otthon, a fenyők között. Van egy bátyám, 
olyan, mint ők. Miért nem lehet megen
ni a fákat? Leszakítok róluk egy-egy haj
tást, emlékeztetni a testet.

11.
Megnyitott az olimpia, Ghica elmegy 

Olaszországba, mindent egyedül csinál. 
Oana-nak talpraesett férje van, eltette a 
zakuszkát, száznyolc, térdeim megdagad
tak, édesanyámé, legközelebb, nem baj.

12.
Minden reggel felmossák a padlót és fé

nyesre törölik a hűtőszekrényeket, a pult
nak támaszkodva átveszik a rendelést, 
mikor jön Eminescu alteregója,

kapaszkodik felfelé 
török arab görög 
citrom barack narancs

made in china 
made in china 
made in china 
inge made in nepal 
nadrágja made in turkey 
cipője made in ukraina

és ez?
magára mutat 
made in romania.

A kezeimben, valamelyik emeleten 
nyávog egy macskakölyök. Még keresem 
és nem találom sehol. A taxik mögött le
nyugszik a nap.

Ni, fenyők!
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Z S I D Ó  P I R O S K A Szépen kieregetem magamból 
A bánatot, s mindent, mi felesleges.

Társbérlő
Néha nyelvemen olvadtál széjjel, 
máskor szememre simultál éjjel.
Volt, hogy dal voltál fülemben, 
langyos bögre téli nagy hidegben -  
de legjobban mégis úgy szerettél, 
ha önmagad illata lehettél...

Még jössz talán, s belém költözöl újra...
Majd meghúzod magad
apró erekbe bújva,
titkon ott leszel idegeimben,
álmaimban fészkelődöl el -
mint titkos gyógyszer szétoszlasz bennem,
s nem kell egyedül laknom a testem...

T ü k ö r b e n

Kör vagyok: egy gömb kerülete.
Egy vonal: a kör vetülete.
Ha szembeállsz velem, 
pontnak látszom.

Nem csoda, hogy néha Istent játszom...

A  bölcs szerelme
Zhuang Zi szemét belepte már a hályog 
Teste edzett, összeaszott vályog,
Lelke kiterjedt, kettéválott,
S ismerte mind a hét határt.
Bölcs tanítások hagyták el a száját, 
Önmagában lelte boldogságát,
Szelleme is meglelte hazáját,
Mikor Yan Chun előtte megjelent.

A látomásban a két világ egyesült,
A lány öreg bölcsünk ölébe ült,
Zhuang Zi fogatlan mosollyal örült 
És széttárta szárnyait.

Röpülj velem -  mondta a lánynak,
De az csak állt sántán, holtra váltan, 
Arcán az élő iszonya.
Zhuang Zi áll két világ határán, 
Bölcsen mosolyog a saját kárán,
S elrugaszkodik.

H a r c  a s á r k á n n y a l
Ki olyan, mint a sárkány?
Úgy legyőzhetem.
így meg? Járkálok csúszós üveghegyeken, 
Vasbocskoraim térdig kopnak,
Piros orcáim ráncosodnak.
Mert hát ez mégsem egy mese -  
Én az életnek vagyok a szerelmese.

Miért ne dőlhetnék én is hátra, henyén, 
Mint basa a díványra? Füstbe csomagolva

Vagy miért nem leszek turista,
Ha már ennyi szép helyet látok?
Last minute ajánlatokra lesnék,
S  ha valahol csak úgy elbuknék,
Az ördög se kérdezné: miért?

Lehetnék szent, vagy láthatatlan, 
Bálvány, ikon, tündér, boszorkány, üdére. 
De én harcos vagyok. Azt ígérték,
Ha legyőzöm, elhagynak a démonok,
S  én azóta folyton harcolok,
Csak azt nem tudom, kivel.

Ki olyan, mint a sárkány? Azt mondják -  
Én vagyok. Ha tükörbe nézek,
Perzsel a szeme, mely rám ragyog.
Félek megtalálni, hát tovább keresem. 
Járkál helyettem kopott üveghegyeken. 
Megállni nem enged: fél, hogy megölöm. 
Megölni nem merem: helyét örökölöm,
S  nincs, mivel betöltenem.

Csúcson
Egy gyönyörű stanzát írni kéne 
Arról, hogy fáj minden porcikám. 
Érzem, hogy élek! Va bene,
Hát ne gyógyítson engem senki már!

Derekam, nyakam, lábam, térdem, 
Mind azt jelzi ugyan nékem,
Hogy a szárnyas idő elrepült.

Higany, ólom rakódik le bennem,
Már szinte semmit nem szabad megennem... 
S  lám, itt ülök a csúcsokon,
S a világ fölé nyújtózom.

Asszonyfohász
Egy meleg öl. Én vagyok az Asszony. 
Férfi, hogy bennem szárazra asszon.

Pedig nem akar belém halni:
Naiv hittel föl akar falni.

Ó a ráció, a célok,
Lelkében hegyes acélok.

Adj forróságot, hogy megolvasszam. 
Megdermedve magára ne hagyjam.

M e n e k ü l é s  
ringó nyugalomba
Anyánk, a tenger, befogad s megöl. 
Mint mindig megöl minden asszony-öl. 
Apolgat, ringat, szeret, ápol.
Elsorvaszt minden harctól távol.

Semmi

Ma meghalnék kicsit végre.
Nem soká, csak egy ezredévre...
Pár percre, napra, hétre...

Nagy csend lenne bennem akkor, 
szétomlana lombosán bennem a türelem, 
s hallgatnék, mikor mások sírnak, 
kedvesen.

Talán rád néznék, és értenélek.
Tán összekötnék néhány ezredévet, 
vagy úsznék a Néván bűntelen -  
de sosem lennék hűtelen, 
sem ostoba, fáradt vagy beteg, 
lomha, gondatlan, felületes, gyenge -  
és mosolyognék a gyermekekre...

És tudnám, hogyan kell élni, 
mernék elfogyásig égni, 
eszembe se jutna félni.
S  míg felébrednék, 
hogy újra merjek lenni: 
átölelne békésen a Semmi.

Ikarusz
Anyám ül a bal vállamon, 
csupa szeretet az arca. 
Apám ül a jobb vállamon, 
csupa törődés az arca. 
Hűtik-fújják szárnyaimat: 
ma repülök fel a napba.
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SZŐCS ISTVÁN
Nézni fogunk, 
sejhaj, csak nézni?
Az atavizmus egyik tétele szerint, ha 

egy lény megöregszik, hasonlítani kezd 
az őseihez...

Ez a megállapítás is gyakran felszítja 
a darwinizmus körüli vitákat, hogy tud
niillik a vénemberek inkább majmokhoz 
hasonlítanak? Vagy inkább malacokhoz, 
hörcsögökhöz vagy másfajta rágcsálók
hoz? Mert azt ma már csak a nagyon tájé
kozatlanok szokták úgy mondani, hogy a 
majomtól származunk. A szakszerű kifeje
zés az, hogy előember elődjeinknek közös 
őse volt a majom- s hasonlófélékkel. Ám ez 
már a múlté. Még minálunk is sokan van
nak, akik -  főleg a Várkonyi Nándor köz
vetítette Dacqué hatására -  büszkébben, 
mint elébb a darwinisták az ellenkező
jét, úgy tudják, hogy igenis, az emlősállat
ok valahány fajtája inkább levezethető az 
emberi alkatból, mint fordítva.

Főleg, ha nemcsak a szövettan oldalá
ról nézzük, hanem a viselkedéséről!

Mert micsoda naivitás volt azt hinni, 
hogy az ember leszállt a fáról, és megta
nult két lábon járni (mint a magyarok, 
amikor leszálltak a lóról; a Tudományos 
Akadémia egyik közelmúltbeli elnöke 
szerint)? Hiszen a két lábon járás régebbi, 
mint az emlősök; lásd például a madara
kat! Ahogy azok udvarolni tudnak, dalol
ni és táncolni! Mi a fülemüle, a rigó dalá
hoz képest a baromias szarvasbőgés? És 
a bikák ágálásához hasonlítva a mada
rak hímjeinek csodálatos magakelletése? 
Igen, határozottan állítható, hogy a mű
vészet „már a madaraknál fel lett talál
va”, zene és tánc! (Sőt, a táncszínház is!) 
Csak a művészetelmélet hiányzik még a 
madaraknál, ámbátor lehet, hogy az őse
iknek tekinthető repülő sárkánygyíkok
nál már megvolt? És hogy éppen az vette 
el kedvüket az élettol? Nem a jégkorsza
kok és a mennykövek záporai?

S a gyík említése kinek nem juttatja 
eszébe az emberi kézhez annyira hason
ló mellső végtagját? Valóban tag-adhatat- 
lan! Mert a kézből minden lehetett: csü
lök, mancs, satöbbi, de fordított irányban 
soha! Érdekes: latinul a kéz manus, ami 
annyira hasonlít a mancs magyar szó
hoz, mint a falka a Volk-hoz. És a mankó 
és a bunkó kontaminációjából lett a bank, 
amely kapturálta az ár és a kár szava
kat, s így kaptuk a bankárt! A mágikus 
kognitivitás módszertana szerint a parci
ális reverzibilitás elve alapján kifejlődik 
a bank-rák, egyes északi s szláv népeknél 
a bann-Krák, s végül a KRACHH!

Legfrissebb értesüléseim szerint az el
ső szárazföldi gerinces állat egy pará
nyi, alig 13—14 milliméteres békácska, de 
már megvolt mindene, mellső lábain az öt 
kis ujjacskája, jaj, nagyon édes lehetett; 
és bizony ő mindenekelőtt az embernek 
őse volt! Ezt bizonyítja ujjacskáin kívül a 
mód, ahogy guggol, akárcsak mi, de főleg 
két tulajdonsága: 1. kedvenc társas szóra
kozása a konferencia, ülnek a tó, a pocso
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lya, vagy a rét körül: „mit írsz, mit írsz?”... 
„breknyúzt, breknyúzt”... „Kineknek, ki
nek”, „íróknaknak”... 2. a másik pedig: 
csak ölnek, csak ülnek, és csak néznek, 
mindég felfelé csak... Ám sajnos, az édes 
kis békából nagy lepcses varasbékák lesz
nek! És továbbra is csak meresztik felfelé 
a szemük, és konferenciáznak!

Ása Boström: Legyen a Földön több szépség, 
mint fájdalom

Egy ideje figyelem, hogyan hódít tért 
a képernyőn a szakácskodás; előbb csak 
olykor jött egy recept-különlegesség: al
pesi szélben szárított zergeszalonna 
vagy: pezsgőben főtt darált szegedi szalá
mival töltött ponty, cherrys szamóca hab
bal -  majd egyre gyakoribbak és közön
ségesebbek lettek, minden csatornának 
külön főszakácsa van, és nemcsak fügék, 
narancsok, hanem nagy darab nyers hú
sok, közelképben; vagdaltatás, darálás 
közben, hurkába fecskendve, amíg az em
ber azt nem érzi, hogy azonnal vegetáriá
nus akar lenni; de akkor már rájön, nem 
is a „kárnivorozitás” a lényeg, hanem az 
ötletszegénység! Az emberiségnek nincs 
annyi mondanivalója, amennyi húsdará
lója és hurkatöltője, s ezért bámultatják 
velünk a hentest, a böllért, a cukrászt, a 
bioszakácsot, lehetőleg egyazon csapat
ban. És ezzel is úgy leszünk, mint az egy
szeri proletariátus a pezsgővel:

Mi a pezsgő? — Szénsavas tartalmú 
szeszes ital, amit a munkásosztály iszik, 
választott képviselői útján.

Ne féljetek, öreg szemeim,
Nem kell igézni,
nézni fogunk, sejhaj, csak nézni!...
És így világosan látni fogjuk, a nyúlge- 

rinc vadasan, vörös áfonya körítéssel az 
az intellektualista jellegű mondanivaló, 
amellyel a nézőt traktálják, képzeletvilága 
gazdagítása és szellemi horizontja korsze
rűsítése céljából. Nincs többé kutykurutty, 
csak coaxal-breaking.

A lét dadog, 
a s z ó r s z  szelypít
Újabban divatba jött (szabály lett?), 

hogy a doktorándust úgy kell írnunk: 
doktorandusa; mivelhogy latin szó, s a la
tin s a magyarban sz. Meghamisítva ez
zel a nyelvtörténetet: mert bizonyos ré
gi korszakokban használatba vett latin 
szavak s hanggal jöttek át nyelvünkbe! 
így a sors, juss, virtus, úzus, ánglius, hol
landus; a foglalkozások közül is a jurá
tus, palatínus, principális, a katolikus, re
formátus, unitárius, konviktus. De most, 
egy újabb lángeszű nyelvészötlet folytán, 
mind e szavakban sziszegjünk, mint a 
farkon lépett mérges kígyó?

Néhány évvel ezelőtt a görög nevekkel 
is elkövették ugyanezt: hogy aszongya 
Achileüsz, Lézvosz, de azért az Akhilesz- 
sarok és a lezboszi szerelem is megma
rad-e, a nagyobb egyszerűség kedvéért, 
az árgyéluszát neki! S eszembe jut egy ré
gi szép emlék, noha százszor megírtam 
már, de hát „törjön százegyszer százszor 
tört -  blamázs”, hogy lépést tartsunk mi 
is a kor modorával... Szóval kereken öt
ven évvel ezelőtt vidáman meséli egy 
Ajtony községbeli lány, hogy a vőlegé
nye katona, s mivel szégyellnék magukat 
egymástól, ha leveleikben helyesírási hi
bák lennének, elhatározták, hogy romá
nul leveleznek, és ezen nagyokat szoktak 
kacagni!... Hát van is min! S két idevá
gó „jelenség”: nagyjából akkoriban a ma
gyar szakos egyetemi hallgatónőknek 
lehengerlő fölénytudatot „kölcsönzött”, 
hogy ők a kézzel írott nagy I-re is tesznek 
vesszőt! Ugyanakkor az Előre című na
pilap, több mint egy éven át, hosszú í, ú 
és ű nélkül jelent meg, 150 000 példány
ban (állítólag), és emiatt egyetlenegy ár
va észrevétel sem futott be a laphoz!

Ám a nyelvészeknek mindig van
nak kényzerképzeteik; minden hangot 
és hanghosszúságot pontosan és tudo
mányosan kell jelölni, például a verstan 
következetessége miatt is. És milyen 
érdekes, hogy sosem nyílt alkalmuk meg
figyelni, hogy az olyan „tudománytala
nul zavaros” angolszász helyesírás elle
nére (pl. az i olykor áj, az ea meg i!) ezek 
az angolsasok már félezer éve egész tű r
hető költői szövegeket produkálnak. Hát 
azoknak nincsenek akadémikusaik, hogy 
megrendszabályozzák őket?

Mikor a II. világháború után néhány 
évvel hoztak egy nagy helyesírási refor
mot, hogy, hogy nem gondoltak arra, hogy 
ettől kezdve az iskolás gyermek más he
lyesírást talál az irodalom klasszikusa
inál, mint amire őt tanítják ákációs ta
nárnők? Avagy lehet, hogy éppen arra 
gondoltak? Hogy a magyar emberek szé
gyenkezzenek, s inkább levelezzenek egy
mással is más nyelven? Ha így van, ak
kor utolsó órájukon se legyen hozzájuk 
irgalmas a Jézusz Krisztusz! Pénzűket 
számolják meg az patikuszok!
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BORSOS JÚLIA GYÖNGYI

A két 
alm am ag
Élt hajdan Zdrbw falujában egy kis 

lengyel, minden tekintetben jámbor és 
erényes. Jurek vala és gyümölcskertész, 
akárcsak az apja, az apja apja, az ap
ja apjának apja, így egészen a genealógi
ai láthatárig. Nevezett felmenőktől ha
talmas almaerdő örökült rá, százkarú, 
molyhos levelű rengeteg, tele csuda faj
tákkal, mind más kedély, más szárma
zás. Járatlannak csak lapos vagy hosz- 
szúkás, kásás vagy roppanó, vékonyhéjú 
vagy vastagbőrű -  legfennebb, ha citrom
alma, üvegalma, tüköralma, rózsaalma, 
kisasszonyalma, jegesalma, aratási, ne
tán karácsonyalma. De Jurek! Személyes 
bizalmasa valamennyinek, értője nya
valyáiknak s szeszélyeiknek, tudója tit
kos neveiknek; pónyik, pamuk, páris, 
pármen, kálvil, batul, szercsika, búg
ta, hogy bársony kéreggel doromboltak 
fel tőle a fák, csak úgy zúdult olyankor 
a termésekbe a vitamin. Nála fának len
ni maga volt a mámor. Egy fiatal jász 
vadóka volt az egyetlen, akinek valahogy 
mégse akaródzott beleszelídülni ebbe a 
szép, közös almasorsba. Jónövésű jószág 
volt pedig, életerősnek látszó, minden év
ben pazarló bőséggel ontotta a virágot, de 
termőre fordulásra semmi hajlandóságot 
nem mutatott. Jurek nem tudta mire vél
ni a dolgot, s eleinte neheztelt is miatta

meglehetősen, de aztán a sok vesződés- 
ben annál inkább szívéhez nőtt a dacos- 
kodó, szomorú fácska. Utoljára erre jutott 
ugyanis, hogy emögött valami nagy-nagy 
szomorúságnak kell lenni, mélyen gyöke
rező, ősi „fabúnak” mit a szüntelen futko
só emberi lény meg nem érthet, ha még
oly nagy tudású és odaadó pomológ is. Ha 
így, akkor így, nem macerálta azontúl. 
Lócát telepített alája, hozzá járt ki kva- 
terkázni jó cimborájával, a pékkel, s ha 
szakkönyveire támadt gusztusa, nála pol
colta fel lábait. (Gyakorta mégpedig, mert 
a szakkönyv csupa költészet és muzsika

néki, hát nem gyönyörűség ilyesmiket ol
vasni egy almácskáról, hogy karimája 
szelíden hullámos, húsa olvadékony, fi
noman fűszeres, hogy szára húsos bucok. 
Nevetnivalóan édes kis szó ez, bucok. S 
milyen derék dolog is valamely fajtától, 
ha gyümölcsei a fán jól állják helyüket 
— ládd-é, kis hitvány, hogy viseli magát, 
aki rendes és kötelességtudó, cukkolta 
pusztán barátilag a vadókát.) Néha han
gosan tanakodott vele erről-arról, vagy 
hosszú meséket kanyarított neki, máskor 
csak hallgatták egymás csöndjét, együtt 
mártották orrukat a langyos estéli illa
tokba, s figyelték, hogy sűrűsödik a villo
gó gömbök köré a levélsötét. Hétvégeken 
a barátalma többnyire magában érlelte 
búját, mert Jurek vásárba pöfögött a por
tékával. Külön tornyozta az épet-szépet, 
külön a potyogottat, melléjük ingyen járt 
a jókedv, szívélyesség. Foga alatt mindig 
harsogott az alma, pirospozsgás és göm
bölyű igazolása volt a régi tézisnek, mi
szerint mindennap egyen e jótékony gyü
mölcsből, mert az orvost távol tartja, lám, 
egészséges ő, mint a makk. Még inkább, 
mint egy kárminpirossal belehelt, fénye
sen mosolygó batul.

Ritka alma azonban, kiben féreg nin
csen. Emberünknek is volt egy hibája, egy 
bosszantó fogyatékossága nekije, amivel 
legjobb igyekezete ellenére sem bírt seho
gyan se: az üdvös és egészséges határon 
túldagadó, csillapíthatatlan kíváncsisá
ga. Rágta-rúgta szüntelen, majd megette 
elevenen. Egy merő viszketegség volt tőle 
legbelül, ágaskodó figyelem, összes érzék
szervével állandó nyugtalan készenlétben.

Ha csak egy csücs
ke is megvillant 
előtte valami új ta
lánynak, lett lé
gyen az bármilyen 
kis vacak, Jurek 
fogva volt. Lódulnia 
kellett utána, für
készni, fülelni, ki
szimatolni, kipu
hatolni. Tudni, ó, 
tudni, mert anélkül 
nem élet az élet.

A kíváncsiság 
alapvetően jó, sőt, 
hősies, mert ismer
nénk-e nélküle pél
dául ama kis bab
nak hatalmát, mi 
hosszas kínoztatá- 
sok után regge

li feketénk esszenciáját adja, avagy tud
nánk-e, hogy a víz, melyben lelkét kiadja, 
hány hidrogénatomot tartogat egy mole
kulájában. Mégis, mint mindenben, ami 
mértéket kíván, van a kíváncsiságban is 
valami ördögtől való. A világ millióm csu
kott ajtaja ingerel felfedni, mi rejlik mö
götte, egyesek az élet nagy misztériuma
ira nyílnak, mások a szomszéd sufnijára;
a szellemet sarkantyúzó tudniakarást
ilyenformán csak egy hajszál választja el 
a kulcslyukon való illetlen leskelődéstől. 
S mert ravaszabb a kígyó a föld minden 
állatánál, úgy van ez kitalálva ráadásul,

hogy a folyvást kutakodó ember olyasmit 
is találjon, mitől utólag szabadulna min
den erejével, de jaj, az nem ereszti. Nem 
véletlen, hogy ebben a jó és bűnös mezs
gyéjén való szakadatlan egyensúlyozás
ban idejekorán el kell használódni. A 
megzabolázatlan kukucsi természet így 
bosszulja meg magát, minden vétkes tu
dásért fizetni kell valamivel — aki kíván
csi, hamar megöregszik. Csontját ritkítja 
az izgalom, haja színét szívja a lázas vá
gyakozás, homlokát szántja, könnyű ál
mára, ruganyos léptére csimpaszkodik a 
sok illetéktelen teher. Ez lett a veszte a jó 
Jureknek is. Fene kíváncsisága kicsi lu- 
kakat fúrt az oldalába, azokon apránként 
megszökdösött az életerő, pirospozsga, 
gömbölyűség. Összetöppedt szegény, akár 
egy tél végi almamúmia.

Virágzáskor halt meg. Fagy söpört vé
gig a hírrel az almaerdőn, belenémul- 
tak a fák törzsében zubogó nedvek, s 
egy megborzongó vadókaágról leszakadt 
az első virág. Követte még egy, még tíz, 
ezer, egész éjjel pilinkézett a gyönge al
maszirom. Reggelre beterítette a fák al
ját a sok pónyik, pamuk, páris, pármen, 
kálvil, batul, szercsika. A temetés napján 
felkerekedtek, hosszú felhőben úsztak a 
gyászmenet fölött férfiak kalapjába, asz- 
szonyok hajába akadva, s a friss sírhan
ton megtelepedtek — akár egy hóbucka 
a zsendülő tavaszban. Ennél szebb te
metést igazán nem is kívánhatott volna, 
gondolta Jurek, ahogy visszasandított a 
fényes útról, mert nyilván visszasandí
tott, de ugyan ki ne lenne kíváncsi a saját 
temetésére: ki jön el, mit mondanak ró
la holtában, ki sír színből-szívből-igazán, 
s hasonlók. Nem lehetett oka panaszra, 
amerre nézett, mindenütt valódi bánat fa
csarta a szíveket, siváran jurektelen, vi
gasztalanul almátlan évnek néztek elébe 
a zdrbwiak. Ki mondja meg immár, mi jó 
rétesnek, lekvárnak, befőttnek, cidernek, 
pálinkának, aszalni, levet sajtolni, télire 
szalma közé csombolygatni. Ki fog ezen
túl kiskés nyomán kunkorodó héjból sze
rencsét, férjet jósolni, ki ád piros párist 
az aranyosvízbe, szöges almát sápkóros 
gyereknek, asszonyságoknak ezeregy jó
féle receptet, hajh-hajh. Hullottak a köny- 
nyek, csöndesen pergett az almavirág-hó. 
Gyönyörűségesen szomorú volt az egész, 
s furcsamód derűvel elegyes, mert az em
bereknek a legőszintébb sajgás ellenére, 
akaratlanul is illatos kupacokra kellett 
gondolniuk közben, zamatos borocskára, 
Jurek víg történeteire és örökös tréfálko
zó kedvére, mikor jó a kicsi alma, hehhe, 
hát amikor nincs nagy. Lelki szemek és 
orrok előtt felfújtak, lepények gőzölögtek, 
sült alma édes leve csordult. Emlékszel, 
mondogatták egymás szavába vágva ha
záig, ott aztán elő a tepsit, kuglófsütőt -  
aznap este mindenünnen almák engesz
telő illata szállongott az ég felé.

De ez még kicsit odébb lesz. Egyelőre 
ott tartunk, hogy Jurek elégedetten, mi 
több, jókedvűen poroszkált az ítélet felé, s 
még csak nem is sejtette, micsoda parázs

» » >  fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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» > »  fo ly ta tá s  a  13. o ld a lró l

vita folyik odafenn az ő sorsát illetően az 
Úr és szentzsuzsuka között. A kíváncsiak 
cinegetermetű patrónája apróbetűs szent 
létére nagybetűsöket megszégyenítő vehe
menciával kelt védelmére pártfogoltjának, 
ahogy az már neki szokása volt. Ecsetelte 
erényeit s felemlegette jócselekedeteit, 
egyéb vonatkozásban mily Istennek tetsző 
életet élt, mutatott rá. Mire az Úr, hogy 
azokban valóban nincs is semmi hiba, ám 
nem az egyéb vonatkozások képezik itten 
a disputa tárgyát, és egyik erény nem szá
mít enyhítő körülménynek egy másik vé
tek megítélésében. Mire zsuzsuka, hogy 
akárcsak maga Jurek, az ő kíváncsisá
ga is ártalmatlan természetű, nem is vé
tek, gyengeség az csupán, szándéka nem 
gonosz, senki ellen nem irányuló. Mire az 
Űr, hogy dicséretes a jónak akarása, de 
nem elegendő, mert közel sem ártatlan 
az effajta gyengeség, ami ilyen parancso
ló kényszerrel ül a halandó nyakán, sosem 
lehet tudni, miféle dolgokra ösztökéli, s ki 
ellen irányuló lészen, ha egyszer ő veszi 
át a gyeplőt, egyúttal emlékeztette egy
két sajnálatos esetre. Egyébként pedig 
Jurek is tudván tudta, hogy féken kelle
ne tartania, kapott hozzá figyelmeztetést 
és szabad akaratot, nem tette mégsem, s 
még csak megbánást se mutatott ez irány
ban, kimeríti tehát a vétek fogalmát. Mire 
zsuzsuka, hogy végtére is nincs fejlődés 
kíváncsiság nélkül, mégiscsak érdeklődés 
minden tudomány kezdete, jogos-e, hogy 
bűnhődjön valaki csak azért, mert buzgón 
munkál benne a csodálatos teremtett vi
lág iránti megismerés vágya. Mire az Úr, 
hogy hízelgéssel nem megyünk semmire, 
meg hogy fajtája szerint ugyebár a kíván
csiság lehet nemes vagy nemtelen, s még
is miféle erkölcsi nemesedést eredményez 
a szomszéd sufnijában kotorászás, árul
ná el zsuzsuka. Másrészről mondta még 
azt is, hogy az ördög a részletekben, jelen 
esetben a buzgás túlságában rejlik, mi
vel így uralja az embert, holott ennek for
dítva kellene lennie; és reméli, zsuzsuka 
számára sem kétséges, hogy ilyenkor a 
megismerés vágya mellett valaki más is 
munkál, itt hívta fel a figyelmét az Éva- 
precedensre. Mire zsuzsuka, hogy hon
nan lehet mégis tudni grammra, meny
nyi az elégséges és kívánatos mennyiség. 
Mire a z  Úr, hogy hát enni, inni szokott-e, 
s milyen mértékek szerint, mert ha va
laki érzi, mi elég vagy káros testére néz
ve, miért ne tudhatná, hol vannak lelki 
egészségének határai pusztán csak józan 
paraszti ésszel, no meg lelkiismerettel is, 
arról nem is beszélve, hogy üdvére néz
ve vannak bizonyos alapelvek és paran
csolatok lefektetve, csak azok után ké
ne eregélni ügyesen mindenkoron. Mire 
zsuzsuka kicsit duzzogva, hogy olybá tű
nik neki, a kíváncsiság rossz mindenes
tül, minek van egyáltalán, ha már az 
emberiség életét első perceitől így keserí
ti -  nem lehet-e, hogy egész egyszerűen 
csak tervezési defektus. Mire az Úr nem 
szólt semmit, de egy olyat nézett zsuzsu- 
kára, hogy annak torkára forrott a pi

maszkodás. Aztán megint elölről, és ez 
már így ment egy ideje.

-  Purgatórium, punktum -  elégel
te meg az Úr az alkudozást, annál is in
kább, mert időközben megérkezett a de
likvens. -  Nem sokáig, na. De egy kicsi 
pörkölődés hasznára válik, meglásd.

Punktum ellen nincs apelláta. Adám 
evett almát, a mi fogunk vásik, mormolta 
maga elé rosszkedvűen szentzsuzsuka, de 
forszírozni nem merte tovább, ment dolgá
ra. Jurek az ítéletben látszólag megnyu
godva álldogált, az iménti jókedve ugyan 
elpárolgott, de eszébe sem jutott zúgolód
ni vagy ilyesmi, mint mondottuk, alapve
tően jámbor volt ő és erényes. Mi tagadás, 
számított is erre egy kicsit. Az Úr bátorí

tólag tekintett rá, oda se neki, fiam, egy
kettőre eltelik, aztán fogunk mi még al
mákról diskurálni, van itt nekem hátul 
egypár húsvéti rozmaring, öreg kormos, 
nemes sóvári, borízű, sráfos, rengeteg 
kérdésem van ám róluk -  ilyesmiket su- 
gallt a bátorító tekintet, s azzal, miután 
nem volt aznapra több megítélendő lélek, 
az Úr távozni készült. De ekkor Jurek el
kapta a kabátujját.

-  Uram, Uram, csak egy szóra!
-  Az Úr megfordult, túlzásba vit

tem a bátorító tekintetet, gondolta. 
Szentzsuzsuka is visszalopózott az ajtó
ból az Úr háta mögé.

-  Volna egy kérésem, Uram. Ha lehet.
Hát ki vele, fiam, ha már így alakult.

Csak mert a te almáidnak illata jólesően 
birizgálja orromat.

-  Tulajdonképpen inkább kérdés.
-  Úgy — dünnyögte az Úr.
Jaj, zsuzsuka rettentő rosszat sejtett.
-  Hallottam valamit, és, hát izé, olvas

tam is róla valamikor régen, egy kalen
dáriumban, vagy hol...

Zsuzsuka hevesen gesztikulált az Úr 
háta mögött, amennyire ki lehetett ven

ni, valami ilyesmi állt az üzenetben: el
hallgass, te szerencsétlen, amíg jól van 
dolgod. De Jurek nem látott, nem hallott 
az izgalomtól.

Azóta is, egész életemben szerettem 
volna megbizonyosodni erről, hogy így 
van-e, avagy sem...

Zsuzsuka ezen a ponton rosszullétet 
színlelt, hátha egy kis felfordulással még 
meg lehetne akasztani a robogó kataszt
rófát.

— Mi lenne az? — inkább sóhajtotta, 
mintsem kérdezte az Úr, ügyet sem vetve 
a szimulánsra. Az előbb még oly bátorí
tó tekintetet mindenféle árnyak kezdték 
benőni, de úri szavát már meg nem má
síthatta.

Úgy tartják mifelénk, hogy minden éj
szakában van egy olyan pillanat, amikor 
az Úristennek pihennie kell. Csak egy 
szemhunyásnyit, de muszáj aludni neki 
igazán. Erre az időre a világ megszűnik 
forogni, minden élő mozdulatlan, erőtlen, 
meghatározatlan, szóval, olyan semmi
lyen se. És ekkor jön, aki sohasem alszik. 
Mert ez neki nagyon alkalmas idő min
denféle gonoszságot művelni. Ilyenkor a 
kisujja körme elegendő, hogy fölfordítsa 
a mindenséget, s átrendezze ördögi tet
szése szerint. Hát ez nem hagy nyugodni, 
csak még ez utoljára, hogy megy ez, hogy 
így van-e valóban, s ha igen, micsodás le
het az a pillanat.

Zsuzsukát most már valóságosan is az 
ájulás környékezte, repülősót, pihegte.

Minek azt neked tudni, drága jó fiam? 
— kérdé az Úr végtelen szomorúsággal. — 
Minden dolgok közül ez tartozik a legke
vésbé tereád, minek firtatni hát? Tegyél 
le róla, és eredj szépen a kiszabott he
lyedre.

Képtelen vagyok rá, Uram, ne kérd 
ezt tőlem. Inkább ülök még ráadást a
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tisztítótűzben, de tudnom kell, ha addig 
élek is.

Hutty. Szaladtak, zsuzsukát felmosták.
— Legyen hát — mondta komoran az 

Úr. — Lásd saját szemeddel. Ma a pitvar
ban éjszakázol. -  Mint a csillagtalan éj
jel, olyan volt a pillantása, nyoma sem 
volt már abban bátorításnak, s nemhogy 
nemes sóvárinak, de még egy göthös vac
kornak se. Megfordult, elment. A háta 
görnyedt volt, járása öreges, mintha ala
csonyabbnak is tűnt volna egy kicsit.

Amint feljött a vacsoracsillag, Jurek 
kiült a pitvarba egy termosz forró feketé
vel, és várt. Múltak az órák, a világ ha
ladt a szokásos kerékvágásban, nyüzs- 
gött, zsibongott, mocorgott. Elkondult 
az éjfél, még mindig semmi. Minden te
remtett lélek nyugovóra tért lassan, az 
Úr is aludt, csak őrláng-szeme pásztáz
ta a Földet. Jurek a fáira gondolt, egyen
ként mindegyikre, vajon milyen sors
ra jutnak, ezzel is telt az idő egy kicsit. 
Gondolt a dicső almászjurekek sorá
ra, remélve, hogy jó egészségben talál
ja őket, ha összefutnának, gondolt cim
borájára, a pékre, a kedves zdrbwiakra, 
szép Lengyelországra; a gyümölcsösben 
csapatostul fészkelő tengeliceket és ken
derikéket is elővette, amikor már nem 
tudott mire gondolni. A kávé elfogyott, 
egyre jobban hűlt és sűrűsödött körülöt
te az éjszaka fanyar lekvárja, ragadós ör
vényeibe húzta befelé az ólmos fáradtság 
meg a sok teremtmény álmosító szuszo- 
gása. Jurek didergett. Homályos balsejte
lem gyötörte, bánta már az egészet, csak 
a közelgő virradat ígérete tartotta ben
ne úgy-ahogy a lelket. Éppen azon volt, 
hogy bezörget, és szól, hogy meggondol
ta magát, talán, ha bocsánatért esedezik 
szépen, mehet mielőbb a jó meleg purga- 
tóriumba... És akkor, a hajnal előtti leg
sötétebb órán lekoppant az Úr örökké vi
gyázó szeme.

Kis döccenés, a tengely megakad, s 
mint a sár, bugyog fel jajszó, pusztu
lás. Más képet ölt a világ, elősziszegnek 
Gorgó-fejének iszonyú kígyói. Rettenetes 
a szemnek, a szívnek elviselhetetlen. 
Dühösen marja partjait a tenger, tüzet 
okád a hegy, leghathatósabb átkait koty
vasztja rajta vihogva a vasorrú bába. 
Szűkölő ösztönnel veti fel fejét az árta t
lan kutyakölyök, de ujjong a peronoszpó- 
ra és a prikulics, az utálatos kolorádóbo- 
gár meg a vérszomjas krokodilus. Zúgó 
felhőkben kínok rajzanak ki, kísértések, 
kétségbeesések és kudarcok, hersegő 
csámcsogással legelni a lelkek zöld lomb
jain. Bögölyök hada, megbánás jön mé
regtől duzzadó fullánkkal, ocsmány pók
lábakon özönlenek vétkes cselekedetek, 
szavak és mulasztások, mérges csípése
ikkel gyötörni, prézsmitálásukkal őrjíte
ni a vergődő halandót. Fölsajog minden 
régi seb, kiújul minden régi gyász ke
serve. Valahol felsír egy csecsemő, vala
ki lidérces álomban nyüszít, valakit szo
rít, szorít az rettegés jeges marokkal.

Valakiben végzetes kór indul burjánza- 
ni. Valakit megkörnyékeznek a halál fé
lelmei s az ő fájdalmai, orcája hideg verí
tékben úszik. Valaki felé kaszaél suhint. 
Valakit beterít súlyos szárnyával a re
ménytelenség. Valakiben ellobban a hit. 
Valaki elveszetten bolyong, úton egyko
ri önmagához. Valaki fuldoklik, vigasz
talan magányban. Valaki mellé ragado
zó fekete árny, téboly szegődik. Valaki 
máját bosszú tépi, valakiben harag ver 
gyökeret, gyűlölet, gőg, könyörtelen
ség, irigység, kapzsiság. Valakiben érik 
egy gyilkos gondolat. Valaki piros véré
vel öntözi a fürdőszobapadlót. Valaki öl, 
valakit ölnek. Az emberfaj szörny árnyé
kot vet -  s alszik az oltalmazó hatalom, 
ki rákattinthatná a lámpát. A Semmi 
kong a roppant éjszakában, benne ár
va levélke a világ a meredély fölé nyú
ló gally leghegyén, fekete szélben lobo
gó-kapaszkodó, csak reszketni jár az élet 
beléje. Egy elegánsan öltözött úrféle an- 
dalog a háborgó elemek fölött, s kéje
sen szívja magába a csüggedés és enyé
szet szagát. Kacsázik a könnyek taván, 
ha megunja, felpöccinti öngyújtóját, kö
vér szivarából szarvas-farkincás füstka
rikákat ereget. Az ő kisujja körme kavar 
tornádót és szennyet, ő növeszt ép lélek
ben bűnt, a romlatlan gyümölcsbe ku
kacot, anyarozsot a gabona közé. O szo
rongatja a kis költőt is homályos vackán, 
sós kútba teszi, kerék alá teszi, hasítja- 
hasogatja, mígnem kiszakad s ömlik fáj
dalma, mint elnyíló szájú zsákból a bú
za. Ne vesszen kárba, kisköltőnk remegő 
kézzel felmeri, s versbe őrli, addig hasz
talan kínnal keresett, szabadító szavak
ba, tollát szíve vérébe mártva: szít ben
ned az orbáncfű új tüzet, / útilaput szoríts 
lehorzsolt kézre, térdre, I ezer bajodra lel
hetsz gyógy füvet, / de mit tapasztasz a szív 
sötét sebére... -  hűs menták, halkszavú 
hársak tintás illatában, zsályák, bodzák, 
kamillák duruzsolásában oldódik szen
vedése, a papír felszívja, mint kockacu
kor a keserű cseppet. A rontó szándék, 
legnagyobb bosszúságára, most jóra for
dulni látszik.

Pár szívdobbanásnyi idő csak mindez, 
s az Úr éber újra. Kis döccenés, munká
ban a tengely, gyufásskatulyába kushad- 
nak a rémek, a komisz kisujjban lakozó 
erő visszakotródik velük a pokol fene

kére, kénköves pacsuliját friss fuvallat 
kisöpri; az ég alja pirkad, s egy vén ba
rát száraz ajka laudesre nyílik. A világ 
ismét otthonos. Kárhozat sötétjéből ki- 
mosdódva fénye fényesebb, ami szép ben
ne, új szépséggel tündököl. De Jurek ezt 
már nem láthatja. Zuhan kővé meredten 
a végtelen űrön át, arca borzadály gör
csébe fagyva, szemében halálos rémület 
üvegkönnyei. Közönyös bolygók botlanak 
beléje, kométák szikrázó farka pörköli, 
csillagtörmelék között kocolódik. Dicső 
almászjurekek szánakozva nézik, szomo
rúak ők, és haragosak is kissé utolsó sar
jukra, amiért ilyen dicstelen véget ért, s 
elrontá ezzel a remek sormintát.

Másnap reggel nagy csudára sereg
lett össze Zdrbw apraja-nagyja. A temp
lomtorony gombján, ahol pedig, állította 
szentül a sekrestyés, az előző esti ha
rangozásnál még semmi hasonló nem 
volt tapasztalható, most furcsa kis gnóm 
kuporgott. Gyűrött pofájú, torz, nyugta
lanító kőmanó, vacogósan görnyed a vál
la, egyik kezébe arcát temeti, másikkal 
égnek meredő hajába markol. Minden jó
tét lélek dicséri az Urat, hányták sűrűn 
a keresztet a derék népek, találgatták, 
honnan, hogy kerülhetett oda s mivégre 
-  abban mind egyetértett, hogy ez semmi 
jót nem jelenthet, a végítélet közeleg min
den bizonnyal. A tömegben ott ácsorgóit 
a jó pékcimbora is suhanc fiával, a fiú 
egy iszákjában lapuló csörgőalmával já t
szadozott szórakozottan, és különös, izzó 
érdeklődéssel bámult fölfele a rondaság- 
ra. Mióta megpillantotta, képtelen volt 
szabadulni tőle. Horogra kapta tekinte
tét, megszállta gondolatait, maga sem ér
tette, mifenétől lehet rá ilyen delejes ha
tással ez a csúf kőlény. Van benne valami 
ismerős, gondolta. Talán a vitorla füle, 
talán a kabátja, talán a félig elrejtett áb
rázata, ahogy a szeme két ujja között les
kelve kiparázslik. Közelebbről kéne szem
ügyre venni, hátha. (Egy nesz! Olyasféle, 
mint amikor felpöccintenek egy öngyúj
tót.) Előhúzta az almát, töprengés köz
ben nagyokat harapott belőle, a lerágott 
csutikát zsebrevágta. Mielőtt hazafele in
dult, még egyszer felnézett a gombra, raj
ta a szörnyecskére, mintegy felmérni, mi
lyen magas lehet. Tudni fogom, tudnom 
kell, ha addig élek is, motyogta. Zsebében 
gonoszul kuncogott fel két almamag.

Asa Boström: 1979-ben született a svédor
szági Burtráskben. Képzőművész, író, designer. 
1999 és 2010 között a svédországi Umeá 
Egyetemen folytatta tanulmányait. Könyv
tárgyaival és egyéb alkotásaival számos csopor
tos és egyéni kiállításon vett részt Csehországtól 
az Amerikai Egyesült Államokig, Stockholmtól 
Budapestig, Washingtontól Velencéig. Számos 
képzőművészeti és irodalmi ösztöndíjat nyert 
el Európa jelentősebb kulturális központjaiban. 
2012-től tagja a Magyar Művészkönyvalkotók 
Társaságának. Jelenleg Svédországban él.

A lapszámot az ő munkáival illusztráltuk.
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FERENCZI SZILÁRD

Vérvonal
Úri szalon vörös kárpittal bevont fa

lán, neobarokk keretben titokzatos férfi 
fényképe, felületén vércsepp gördül alá. 
Ösztönösen, tétovázva érinted meg, ám 
a domborodó csíkot szétkenni nem lehet. 
A könyvet, ha laza csuklójátékkal átfor
dítod a fülszövegre, homályból eló'buk- 
kanón mered szembe az író, míg alatta a 
mondatok valami sötét rejtéllyel, mind
azonáltal jóleső borzongással csábítanak. 
Ilyen borítóval könnyű olvasót fogni, és 
lám, máris megfogott, játszhattál vele, 
kíváncsian babráltad.

A vérgróf Benedek Szabolcs vértrilógi
ájának első darabja, amely A vérgrófnő 
és A vértanú című kötetekkel folytatódik. 
Ha úgy érzed, máris túlságosan közel 
egymáshoz és túl gyakran hangzott el a 
„vér” szó, megnyugodhatsz, az egyelőre 
megjelent két regényben ennél ritkábban 
és csupán indokolt esetben bukkan fel.

„Halott lányt találtak a Városliget szé
lén...” -  indít az első könyv, ezzel Benedek 
Szabolcs mintegy belöki olvasóját a törté
netbe, és a szövegtest langyosan, puhán 
fogad magába. A helyszín Budapest, ösz- 
szetéveszthetetlenül, a kor békebeli: pis
lákoló gázlámpák, lumpolókat szállító 
fiákerek, zajos kávéházak, cselédek, rik
kancsok. Még az első oldalon felsorako
zott tárgyak és arctalan szereplők kaval- 
kádját szokod, mikor egy borzalmasan 
megcsonkított női hulla fölött párbeszé
det folytató éjjeliőr és rendőr párhuzamo
san láttatott benyomásaival szembesülsz. 
Észrevétlenül csusszansz egyikük gon
dolatvilágából a másikéba, s e szokatlan 
kettó'sséget befogadni könnyed olvasói 
gyakorlattá válik a regény további lapja
in, különösen mikor a későbbiekben fel
bukkanó öt főhős közül kettő egyazon je
lenetén osztozik. Egyedül a címadóként 
érvényt szerző vámpír-grófnak nem te
kinthetsz bele az érzelmi és tudatállapo
tába, de ő amúgy is olyannyira egzotikus, 
hogy alapértelmezésben hűvös rejtélynek 
kell maradnia.

Benedek Szabolcs A vérgróf könnyed 
ponyvaszerkezetébe huncut szakérte
lemmel olvaszt detektívregényt, klasz- 
szikus vámpírnovellát, nagyszabású kor
rajzot és némi társadalomkritikát. Négy 
ember-főhősét fejlődésük különféle sza
kaszaiban vezeti fel, és mindenikük nem 
is kerül közvetlen kapcsolatba a sorozat- 
gyilkos kilétét kutató nyomozás fősod
rával. Sárát egy nem kívánt terhesség 
után, a szülést követően, végső elkesere
dése pillanatában „alkalmazza” Fruzsi 
néni, az Ó utcai nyilvánosház mádámja, 
és a vidéki lány itt válik gyanúsítot
tá, majd ugyancsak kéjnői minőségben 
segédkezik a kudarcos tettenérésben. 
Mihucz Ervin nyomozó friss olvasmá
nya, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde hatása alatt

mindinkább úgy érzi, hogy Stevenson re
génye akár róla is szólhatna, hiszen ha
sogató fejfájás és emlékezetkihagyások 
gyötrik, a város sötét jelenségeihez fűző
dő különös vonzalma pedig már-már be
teges. A sorozatos gyilkosságok az alig 
két évtizeddel korábban ügyködő londoni 
Hasfelmetsző munkájával mutatnak ana
lógiát, amely eseményekről a magyar saj
tó idejében beszámolt. Ervin barátja az 
irodalmi babérokra törő Szabó Béla, aki, 
mint a korabeli írók általában, a vágyott 
népszerűséget lapírással igyekszik elér
ni, egyelőre. Nevét nemsokára az úria- 
san hangzó Szállási Tituszra változtat
ja, és véletlenül ismeretséget köt Rákóczi 
Lipóttal, a nagynevű fejedelem fiával, aki 
nem más, mint Saint-Germain grófja, a 
18. és 19. század fordulóján élt hírhedt al
kimista látnok, akinek aktuális ember
formája voltaképpen egy sokadik lélek
vándorlás. Tarnóczay Etelkát, a felvidéki 
nemesi család sarját gyerekkorától követ
jük nyomon, a rút kiskacsa meséből is
merős fejlődéstörténettel. A szülei által 
vaskosan hanyagolt rövidlátó kislányt bi
zarr kíváncsisága a Vígszínház kulisszái
ba vezeti, míg végül az úri köröket kiszol
gáló kéjnő státusába emelkedik-süllyed. 
Professzionális pályáját mint Titusz al
kalmi szeretője kezdi, majd az igencsak 
boldogtalan író vágyainak netovábbjaként 
fejt ki hatást annak karrierjére, mígnem 
mindketten a trilógia folytatásában, A 
vérgrófnő lapjain átutaznak Erdélybe.

A vér, a hullák, a nyomozás, a vámpír, 
az okkultizmus és Saint-Germain gróf
jának legendája csupán ürügy az író ke
zében a békebeli miliő kibontására, a fel
felbukkanó Molnár Ferenc, Ady Endre, 
Hunyadi Sándor, Lukács György, illetve 
más korabeli alkotók és történelmi sze
mélyek által színezett tér bebarangolá
sára, amelyben maguk a neves szerzők

BENEDEK SZABOLCS

A VERGRjÖFNÖ

is csak statiszták, korántsem meghatá
rozó alakjai egy letűnt életérzésnek. E 
világot emberséges főpincérek, hiú mű
vészek, munkás főszerkesztők, nyers 
rendőrkapitányok és minden előkelő tá r
sasági eseményen lihegve fontoskodó kö
zéposztálybeli hivatalnokok, valamint a 
vagyont és talajt vesztett, de kékvérűsé- 
gük fölényében továbbra is társadalmi 
vezérszerepben tetszelgő főnemesek alak
jai töltik meg, az épülő és szépülő magyar 
főváros nyilvánossága pedig maradékta
lanul helyet biztosít mindannyiuknak. 
Bűzlő kontrasztnak ott áll a proletárok 
egyre népesebb tömege és koszos nyomor- 
negyedeik, na meg a mindenkit kiszolgá
ló kéjházak, ahol a gyűrött, foltos takaró 
alatt pár percig jótékony feledés borulhat 
rangra és presztízsre egyaránt.

A századfordulós, illetve a világhábo
rút közvetlen közelről megtapasztaló ma
gyar közéleti hangulat hű tükreként néhol 
visszaköszön a korabeli hírlaptudósítások 
modora, amelyet a szerző nem csupán a 
bűntettekről szóló szenzációs beszámolók
ra használ fel a nyitóregényben, de később 
a csapatmozgások, két futballmérkőzés, 
valamint az 1916-os koronázási ünnep
ség leírására is, sőt, a folytatás elején in
terjúban szólaltatja meg a keleti határ 
mentén szolgálatot teljesítő csendőrtisz
teket, mintegy újabb dimenzióval, a mai 
tévés híradók képi benyomásaival gazda
gítja buján szerkesztett regényét. Az olva
só mozgóképkultúrája nemegyszer hason
ló módon veszi ki részét a vizuális leírások 
kiegészítésében, a horrorzsánert és a há
borús műveket, valamint a korszakban 
készült némafilmeket ismerők előtt eleven 
képsorokban pörög le néhol a szöveg.

Sára és Érvin az első kötet végén le
morzsolódnak, marad Etelka és Titusz, 
kiket Ferenc József halálának és a román

» » » » » »
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csapatok betörésének híre Kolozsváron 
ér 1916-ban. Etelka labdarúgó vőlegénye 
mellett vágyik mind több testi kalandra, 
Titusz hadi tudósítóként a főtéri kávéhá
zakat látogatja, miközben a frontvonalról 
menekülők sátrai ellepik a Szent Mihály 
templom környékét.

Az erdélyi helyszínek ugyan kissé váz
latosak, de a kolozsvári olvasót számos 
részlet ismerős varázsereje hatja át. A 
New York kávéház egyik billegő asztalá
nál estéről estére első kézből lehet érte
sülni a harci eseményekről, a Szabók bás
tyáját Drakula, a lebilincselő erővel és 
vadító kisugárzással fellépő román fejede
lem használja átmeneti lakásként, míg a 
Farkas utca kisvárosi csendje örök. Titusz 
nyomán bejárható a középkori hangulatot 
árasztó Segesvár, majd a törcsvári kas
tély környéke és nem kis meglepetésre 
Bram Stoker egy tájleírása is vendégsze
repei itt, amely mintegy tovább erősíti az 
első kötet élénk világvárosi forgataga és 
a folytatás varázslatos vidéki hangulata 
között létrejövő kontrasztot. Pár jelenet
ben felbukkan az ifjú Gömbös Gyula, s a 
sportember-grafikus Manno Miltiadész is 
alakít néha a cselekményen.

Az erdélyi tájak, épületek és személyek 
kissé kibillentik a korábbi műfajegyen
súlyt, ezúttal javában folyik a vámpírva
dászat, melyet Segesvártól a Házsongárdi 
temetőig, majd tovább, vissza a kiindu
lópontnak számító Városligetig folytat 
Titusz és alkalmi társa, a Drakulát min
denáron likvidálni vágyó Ágnes, aki egy 
bősz hegyes karót cipel magával a vég
ső összecsapás reményében. A narratíva 
(miként azt a folytatás előzetesen lekö
zölt részleteiből sejteni lehet) éles fordula
tot vesz innentől, és A vértanú ban egyes 
szám első személyben folyik tovább — s 
önkéntelenül is cinkos mosollyal nyug
tázzuk, ha felvillan mögötte Benedek 
Szabolcs gunyoros kacsintása.

Cselekményét tekintve ponyva, való
ban, rém izgalmas kaland, néhol azonban 
a fejezetek lezárásai hangos kurjantásra 
fakasztanak. Egy letűnt világ nyelvi za
matét szürcsölöd kábán, és a történet sod
rásában önkéntelenül lapozol. Miközben 
viszont sorozatgyilkosról, vérszívóról, fo
ciról olvasol, avagy a lenyugvó nap utolsó 
sugaraiban életre kelő városrészről, ne
tán éppen Havasalföld legendás uralko
dójának életrajzával ismerkedsz, Benedek 
Szabolcs mesélő tehetségének és a Libri 
kiadó magasan jobbra dőlő ékezeteinek 
hála a szövegértés egyszersmind a nyelv 
belső hangzásának ujjongó szertartásává 
válik, és boldogan vegyülsz el az ünneplő
be öltözött szavak vidám forgatagában.

Benedek Szabolcs: A vérgróf. Libri, 
Budapest, 2012.

Benedek Szabolcs: A vérgrófnő. 
Libri, Budapest, 2012.

Beszámoló a 63. Berlináléról
F o to g én  ő rü let?
Olyan román film nyerte a 63. 

Berlinálét, amelyet leginkább az utóbbi 
évtizedben agyonajnározott hazai film
termés futottak még kategóriájában em
lítenék, és a díj, valamint a geográfiai 
érintettség hiányában valószínűleg ebbe 
a fesztiválösszefoglalóba se kerülne be. A 
mindent behálózó korrupció árnyékában 
torz anya-fiú viszony rajzolódik ki A gye
rek fekvése (Pozifia copilului) című drá
mában, amely nélkülözi a Cristi Puiu- 
filmek radikalitását, a Porumboiu-filmek 
komplexitását és a Mungiu-filmek kifi
nomult rendezését. Amiben nincs hiány, 
az a remek színészi játék -  bár ugyan
azon színészek szerepeltetése szinte min
den román filmben azért még őket is el
koptatja.

Cälin Peter Netzer a rendszerváltás 
nyerteseinek a közegébe helyezi a törté
netet, azok közé, akik elsősorban nem ha
talmas vagyonukkal (bár persze pénzben 
sincs hiány), hanem elképesztő kapcsola
ti hálójuk révén emelkednek az átlagem
berek fölé. A kiinduló szituáció tipikus, 
napjaink Kelet-Európájában mondhat
ni mindennapos: a harminc év körüli fiú 
(Bogdan Dumitrache) luxusautójával egy 
falu határában bőven a sebességhatár fö
lött száguldozva halálra gázol egy óvat
lanul az úttestre szaladó kisgyereket. 
A film első szintje a továbbiakban ar
ról szól, ahogy a miniszterekkel parolázó 
díszlettervező anya és a bukaresti főor
vos apa megpróbálja az eset büntetőjogi 
következményeit minimalizálni. Az iga
zán érdekes azonban az anya és fia kö
zötti viszony, ami e feszült helyzet hátte
rében és nyomán rajzolódik ki: a mindent 
uralni próbáló, mindenről határozott vé
leménnyel rendelkező és azt nyomaté
kosan kifejezésre is juttató anyával egy 
alapvetően gyenge, döntésképtelen, de 
anyja irányában kifejezetten agresszívvé 
váló fiú áll szemben.

A Pozifia copilului tehát egyrészt a 
társadalmi problémákra, a mindent át
ható korrupcióra, másrészt a hagyomá
nyos családmodell maradványaként to
vábbélő, a gyerekek életét a nagyvárosi, 
kozmopolita viszonyok között megszo
kottnál szorosabban uralni próbáló szü
lői kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Azt 
hiszem, az eredmény felemássága pont 
e kettősségnek köszönhető, ugyanis vé
gül egyiket sem tudja igazán árnyal
tan, a maga komplexitásában kibonta
ni. Mindehhez kapcsolódik Netzer azon 
döntése, hogy szinte az egész filmet a 
történet és a vizuális koncepció alapján 
is indokolatlan kapkodó kézikamerával 
veszi fel, ami fárasztóvá és mesterkél
ten artisztikussá teszi a filmet. Ha eh
hez hozzávesszük a túlírt és kiszámítha
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tó forgatókönyvet (egy itt el nem árult, de 
kifejezetten kínos és semmitmondó befe
jezéssel), valamint a szükségesnél meg
lehetősen hosszabb játékidőt, egy legfel
jebb középszerű filmet kapunk.

Az Arany Medvét nyert mozin kívül a 
Berlinben idén felbukkant említésre mél
tó filmek közül meglehetősen sok foglal
kozott az őrület valamilyen formájával, a 
zavarodott tudat ábrázolásával. Kapkodó 
tekintet, kontrollálatlan izommozgások,

C ä l i n  P e t e r  N e tz e r  a z  A r a n y  M e d v é v e l

kifejezéstelen vagy éppen dühtől eltorzu
ló arc, összefüggéstelenül hadaró beszéd 
vagy magába zárkózó némaság — a men
tális zavar, az őrület vagy éppen a de
presszió „hálás”, fotogén filmes témák, és 
a színészek sokszor lubickolnak benne.

A legnagyobb vihart e tárgyban az a 
film kavarta, amely nyíltan használt 
fel súlyos elmebajban szenvedő embere
ket történetének elmeséléséhez. A belga 
Bruno Dumont alkotásában (egyébként 
a fesztivál egyik legjobb filmjéről beszé
lünk) a 20. század eleji elmegyógyinté
zet lakóit olyan többé-kevésbé öntudat
lan betegek jelenítik meg, akiknek nagy 
többsége valószínűleg azt sem fogta fel, 
hogy forgatás zajlott körülötte. A Camille 
Claudel, 1915 berlini kritikai recepció
ja az ezen alapuló morális ítélettől volt 
hangos (ami számomra álságos mellébe
szélésnek tűnik), és így elsiklottak a film 
valós érdemei mellett. Camille Claudel 
szobrásznő Rodinnel folytatott viszonya 
révén került leginkább a köztudatba, pe-
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dig pályája e balul végződött liezon után 
még évtizedekig folytatódott, egészen ad
dig, míg az első világháború előtti évben 
családja paranoia és skizofrénia gyanúja 
miatt elmegyógyintézetbe nem záratta. 
A szóban forgó film -  szerencsére -  nem 
meséli el a zaklatott életű és pszichéjű nő 
egész történetét, hanem egyetlen hetet 
ragad ki abból az időszakból, amikor két 
éves elzártság után éppen bátyja látoga
tását várja.

Dumont lényegében a helyzet tragikus 
mivoltára koncentrál, amely abból fa
kad, hogy Camille normálisnak gondolja 
magát — és az őt körülvevő magatehetet
len szerencsétlenekhez képest valóban 
az is. Ennek megjelenítéséhez Juliette 
Binoche-t használja a rendező, aki ezút
tal egy egészen kivételes, minden manír- 
tól mentes alakítást mutat be. A film ösz- 
szes képkockáján annak lehetünk tanúi, 
ahogy az enyhén zavart Camille egy
szerre próbálja megérteni és feldolgoz
ni azt, hogy családja az orvosok javasla
ta ellenére az őrültek házában tartja, és 
közben foggal-körömmel próbálja uralni 
a rajta e miatt egyre inkább elhatalma
sodó kétségbeesést. Az egész film lénye
gében arról szól, hogy Camille úgy pró
bálja meggyőzni környezetét mentálisan 
egészséges voltáról, hogy közben szin
te beleőrül a rettegésbe: ez esetleg nem 
sikerül, és továbbra is itt kell élnie. A 
Camille Claudel, 1915 Binoche alakítása 
és Bruno Dumont hihetetlenül kiérlelt 
rendezése, vizuális koncepciója révén 
hatalmas élmény, nem szabad kihagyni.

Steven Soderbergh nagyon várt új 
filmje viszont az elszalasztott nagy le
hetőség jelképe is lehetne. A film, ha az 
utolsó harmada nem lenne, elgondolkod
tató opusz lenne a mentális betegségek 
napjainkban történő gyógyszeres keze
léséről, a mélyben megbúvó súlyos pszi
chikai problémákra azonnali megol
dást ígérő pszichiátriai gyakorlatról. A 
Mellékhatások (Side Effects) középpont
jában egy depressziós nő áll, aki a pszi
chiáterétől kapott gyógyszeres kezelés 
hatására jobban lesz, azonban úgy tű 
nik, nem tudja kordában tartan i a ke
mikáliák mellékhatásait. A mellékha
tásokra újabb pirulák, majd azoknak a 
mellékhatásaira megint újabbak lesznek 
a gyógyszerközpontú amerikai társa
dalom elvárásait készségesen kiszolgá
ló sikeres orvos válaszai. E kiindulópont 
alapján szólhatna ez a film a depresz- 
szió vagy az azt kezelni próbáló pszichi
átria problémáiról, a lelki betegségek 
társadalmi el- vagy el nem fogadottsá
gának a kérdéséről, a kortárs életmód 
azonnali, a túlélést éppen csak biztosí
tó megoldást sürgető hozzáállásáról -  
Soderbergh azonban mindezen labdákat 
kihagyja, és egy végtelenül banális, sze
mélyes bosszún alapuló thrillert farag 
belőle. Pedig — ez itt újra bebizonyoso

dik -  Soderbergh elképesztően jó rende
ző, aki hihetetlen érzékkel tudja felépí
teni a helyzeteket, kezelni a színészeket 
(Rooney Mara és Jude Law is remekel). 
A film első fele annyira magával raga- 
dóan izgalmas és gondolatébresztő, ami
lyet ritkán látunk; csak sajnos féltávon 
valami nagyon félresiklott.

Talán leginkább becsavarodásnak ne
vezhetnénk azt az állapotot, amelybe az 
amerikai függetlenfilmes David Gordon 
Green szereplői kerülnek végtelenül bu
tító munkájuk során: egy korábban le
égett erdőn keresztül épített új út kö
zepére kell heteken át sárga útjeleket 
festeniük. A nyolcvanas évekbe helye
zett történetben az a bájos, hogy a mo
biltelefonok kora előtt egy ilyen szituá
ció a teljes elszigeteltséget jelentette, a 
két srác (Paul Rudd és a tenyérbemászó 
képű Emile Hirsch alakításában) pedig 
különböző módon érzi ettől frusztrálva 
magát, de a probléma lényege mindkette
jüknél a csajokhoz kapcsolódik. A Prince 
Avalanche elragadó történet erről a két 
alakról, amit a rendező időnként mell
bevágó kreativitása tesz igazán felejt
hetetlenné. A realista filmkép többszöri 
megbontása, a látványos természeti kör

nyezet helyett választott üszkös facson
kok látványa, a precízen kidolgozott, de 
soha nem harsány humor és a finoman 
szürreális elemek az átlagos amerikai 
indie produkciónál jóval különlegesebb 
filmmé teszik ezt a művet, amely képes 
elemelkedni az ábrázolt történettől és 
annak egyedi mivoltától.

Ha már az amerikai függetlenek
nél tartunk, negatív példaként érde
mes megemlíteni az idei Sundance egy
értelmű sztárját, amelyről hozsannákat 
zengtek az amerikai kritikusok. A má
sodik filmes Shane Carruth egy művé
szi sci-fi thrillert hozott a Berlináléra 
— már ha ennek a hibridnek így van ér
telme. Főleg így, hogy a művészi jelzőt 
művészieskedőre kellene cserélnünk, 
ugyanis Carruth egy Lynchet európai- 
asító mozit készített, amelynek közép

pontjában egy olyan fickó áll, aki férgek 
segítségével kábít el embereket, oly mó
don, hogy egy ideig azok csak őrá hall
gatnak. Ezen állapotukban veszi rá őket 
teljes vagyonuk átadására, azonban egy
szer az egyik áldozat elkezd -  valami
lyen furcsa, hallucinatórikus sugalla
tokra hagyatkozva -  nyomozni utána. 
Már az első húsz percben is, ami alatt 
az előbb felvázoltak lezajlanak, megjele
nik jó néhány szürreális elem, de ami ez
után következik, az nem más, mint egy 
látomásos, a zavart tudatállapotot meg
jeleníteni próbáló, ízléstelenül hatásva
dász, rendkívül pretenciózus katyvasz. 
A legnagyobb gond az Upstream Colorral 
az, hogy rendezője minden tartalom nél
kül próbálja ráhúzni a művészfilm álcá
ját, rendkívül apró, alig 1-2 másodperces 
snittekre vágva a képeket, megállás nél
kül pszichedelikus hangulatú zenéket és 
torzult hangokat játszva a jelenetek alá. 
Nagy a baj, ha Amerikában így képzelik 
a művészfilmet.

Az idei Berlinálé korrekt felhozatalá
ból egyvalami hiányzott: az igazi reve- 
láció, az az egy-két film, amelyet évek 
múlva is megjegyzünk, és amelynek 
mozibemutatóját alig várjuk. Sok fontos,

érzékeny és gondolatébresztő filmet lát
tunk, de igazi átütő erővel nagyon kevés 
rendelkezett. Bár az előző bekezdés ép
pen egy rosszul sikerült amerikai film
ről szólt, mégis meg kell állapítanunk, 
hogy összességében mostanában kife
jezetten jól teljesít az amerikai függet
lenfilm, amelynek, úgy tűnik, sikerült 
túllépnie saját kliséin, és alapjellegzetes
ségeit megtartva kifinomult, komplex al
kotásokkal jelentkezik. A fent említet
teken kívül az idei felhozatalból a chilei 
Gloria idősödő asszonyára, a bosnyák 
Danis Tanovic An Episode From the Life 
of the Iron Picker című dokumentarista 
fikciójára és Noah Baumbach felszaba
dultan kreatív Frances Ha című filmjére 
fogunk emlékezni.

GYENGE ZSOLT
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[...] A Jobb mint otthon az egyik legjobb originális 

magyar krimi(paródia): budapesti történet, amely a 
Csikágóban játszódik, és a fordulatos cselekmény a 
műfaji reguláknak megfelelően nem nélkülözi sem a 
szerelmi szálat, sem az árnyalt, sót, olykor szókimon
dó reflexiót a harmincas évek magyar társadalmi vi
szonyaira. Először 1956-ban Nagy Péter rendezte saj
tó alá (Móricz Zsigmondi összegyűjtött művei), s csak 
ezt a kiadást követó'en került be az 1961-es Móricz 
Zsigmondi regényei és elbeszélései Helikon-féle kiadá
sába, majd 1976-ban a Szépirodalminál a Móricz 
Zsigmond összegyűjtött művei sorozatába. A legerő- 
sebb publicitást a Magyar Elektronikus Könyvtárba 
való felvétele jelentette 2000-ben, ez a tény azonban 
mit sem változtatott azon, hogy bár a regény akár ol
vasható volna olyan mai sikerregények előképeként, 
mint Kondor Vilmos Budapest noirja, ennek ellenére 
sem az irodalomkritika, sem a nagyközönség nem fe
dezte fel magának, gyakorlatilag továbbra is az élet
mű „ismeretlen” darabja maradt, mindmáig nem ke
rült be a kanonikus Móricz-regények sorába.

A Jobb mint otthon sorsa más szempontból is 
paradigmatikusnak tekinthető. Mégpedig sajáto
san inverz értelemben. Ez a regény ugyanis éppen 
azért világíthatja meg a regények kanonizációjának 
mediális feltételrendszerét, a tárcamegjelenéstől 
a tulajdonképpeni kanonizáció előfeltételét jelentő 
könyvként való megjelenésig, mivel maga nem já r
ta végig a bevett, és a többi Móricz-regény esetében 
egyébként jól bejáratott útvonalat. Móricz 1934. jú
lius 6-i naplóbejegyzése arról tanúskodik, hogy ko
rábbi gyakorlatához hasonlóan a tárcaközlés lezá
rulta után újra elő akarta venni a regényt, hogy azt 
továbbírva átdolgozza a kötetkiadás számára. A be
jegyzésből kiderül: Móricz, ha nem is napról napra, 
de a közléssel részint párhuzamosan, némi időeltoló
dással írta a folytatásokat. Az a terjedelmi és időbe
ni kötöttség, amely a tárcaközléssel együtt járt, ter
het jelentett a számára, úgy érzékelte, akadályozza 
a szöveg művészi kidolgozásában, a korábban kigon
dolt koncepció részleteinek kiérlelésében. Gyakorlott 
tárcaíróként pontosan tudja, hogy a tárcaregény a 
folytatások napi ütemezettsége miatt sajátos befoga
dási módot alakít ki, kvázi „ír elő” az olvasó számá
ra, s így annak esztétikai hatásmechanizmusai is a 
szeriális közlés és szeriális befogadás sajátos szabá
lyai szerint alakulnak. Móricz naplóbejegyzései ala
posan dokumentálják azt az alkotói módszert, amely- 
lyel már a tárcaközlés lefutása után újra előveszi a 
tárcában a könyv nézőpontjából szemlélve még in
kább félkésznek tekintett szöveget. A tárcaregényt 
azonban nem egyszerűen kiindulási alapnak, vagy a 
műfaj szempontjából szükségszerűen egyszerűbb, de 
legalábbis más struktúrának látja, amelyre az író
nak napi megélhetése miatt szüksége van. Móricz 
tisztában van azzal a kommunikatív, illetve rek
lámértékkel, amelyet a tárcaregény jelent, és amely 
nélkülözhetetlen állomás a korban az író számára 
mégiscsak végcélnak tekintett könyvmegjelenés elő
készítéséhez. Feljegyzéseiből az is nyilvánvalónak 
látszik, hogy felismeri: a tárcaközlés könyvolvasás
ra késztető reklámerejét éppen a szeriális befogadás 
speciális esztétikája teremti meg. A Fáklya német ki
adásának előkészítésekor Móricz komoly erőfeszíté
seket tesz azért, hogy a könyvpiacra kerülése előtt 
a regény tárcaként is megjelenjen, hiszen: „A hírlap
ban való közlés: reklám.” [...]

HANSÁGI ÁGNES: Egy elfeledett Móricz- 
regény esete a  Pesti N aplóval. TISZATÁJ, 2013. 
február, 2. szám
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A modern zene születése
Az európai zenetörténet elmúlt 

évezrede során, a többszólamú- 
ság első megnyilatkozási formá
ival kezdődően megfigyelhető az 
együtthangzások fokozatos dif
ferenciálódása. E természetes fo
lyamatnak ugyanakkor mindig 
akadtak ellenzői is, mint példá
ul Liége-i Jakab, aki Speculum 
musicse című, 1330 körül írott 
traktátusában a korai polifónia 
szabályosabb szerkesztéselveinek 
védelmezőjeként lép fel Philippe 
de Vitry új stílusával szemben: „A 
régi muzsika tökéletesebb, szaba
dabb, érthetőbb, tisztesebb, egy
szerűbb és világosabb az újnál, 
amellett tudós, férfias és szabá
lyos, sohasem ledér (lascivus), 
mint a mai. A modernek [sic!] 
azonban megcsonkítják és elék- 
telenítik a discantust, halmozzák 
a fölös szólamokat, zabolátlanul 
diszkantálnak, szétszaggatják a 
dallamot, ugrálnak és táncolnak, 
vonítanak, a maguk természetel
lenes harmóniavilágában. A kon- 
szonanciából nyomban új disszo
nanciákra szöknek, s ezt újszerű 
konszonanciahasználatnak ne
vezik. A régi tisztes műfajokat 
megvetik, s csak motetust meg 
cantilenát ismernek. Énekükben 
a szöveg tökéletesen elvész, a kon- 
szonancia hatása csökken, az idő
mérték összekuszálódik.”1 Ma már 
szinte érthetetlennek és megmo- 
solyogtatónak tűnik e leplezetlen 
hevület, e szenvedélyes kifaka- 
dás, amellyel aligha lehet feltar
tóztatni a feltartóztathatatlant: 
gátat vetni, „Megállj!”-t paran
csolni a zenei ízlés változásainak. 
Dacára annak, hogy a mindenkori 
modern zenei gondolkodás szük
ségszerűen „megsérti a perfekció 
szabályát, mert figyelmen kívül 
hagyja a kánont;2” az új befogadá
sának alapfeltétele mindenekelőtt 
a korábbi szemléletmód megválto
zása, tudniillik „minden újszerű
én komponált zene bizonyos szem
pontból lerombolja a zenéről addig 
vallott elképzeléseket, s a kortár
sakat felfogásuk revíziójára kény
szeríti és annak meggondolására, 
hogy vajon az a mérce, amellyel az 
új zenét is mérik, mennyiben gyö
kerezik az előzményekben.”3 

Az Ars antiqua szigorú konszo- 
nancia-felfogását, amely (a görög 
zeneelméletre hivatkozva) jórészt 
a szimfonok használatára szorít
kozott, a többi hangközt pedig 
dallami-harmóniai szempontból 
többnyire átfutó- és váltóhang
ként értelmezte, előbb az Ars no
va, majd később a reneszánsz vi
rágkora oldotta és bővítette a 
tökéletlen konszonanciák eleinte 
meglehetősen korlátozott, de egy
re inkább teret nyerő praxisával, 
megteremtve ezáltal a harmoni

kus nagy- és kistere, a decimák és 
(a komplementaritás elve alapján) 
a szexiek relatív önállósulásának 
lehetőségét.

Ily módon jöhetett létre — auto
nóm együtthangzásként — előbb a 
dúr-, később a mollhármas, vala
mint megfordításaik, a szext- és 
a kvartszextakkord, melyek hiá
nyos alakjai a pars pro toto továb
bi tanulságául szolgálnak (harmó
niai tekintetben a szext hangköz 
a szextakkorddal, a kvart pe
dig a kvartszexttel lehet analóg). 
Feltétlenül ide kívánkozik az a 
Szabolcsi Bence stílusát idéző köl
tői kép, amellyel Bárdos Lajos me
sébe illő módon foglalja össze a 
polifónia megjelenésének és diffe
renciálódásának folyamatát: „Az 
ének kilépett az egyszólamúságból. 
A csoda megtörtént. Megfogant 
a többszólamú zene, kultúránk
nak egyik legnagyobb istenado
mánya [...] A középkor énekes 
rendje most már sokszoros mun
kalendülettel kutatja, ássa, fejti ki 
az újonnan felfedezett bánya titka
it. Felfedezi a kvartot, a tercet. Az 
ismeretlen fényű fémeket egymás
sal vegyítgeti. Új ötvözetet nyer, a 
hármashangzatot. A kvinten kí
vül még egy tere is együtt hullám
zik a melódiával, még újabb színt 
adva hozzá. [...] Közben a fül egy
re többet hall meg a felhangokból. 
Palestrina százada gyönyörűsé
ges kristálypalotát épít fel az első 
hat részhang szerény anyagából. 
Ebben a palotában még félve buj- 
dokol, idegenül suhan át egy-egy 
távoli jövevény, egy-egy magasabb 
felhang. De lassanként megszokott 
vendég lesz a heted is -  Bachnál 
már otthonos, majd a kilencedik, a 
nóna — mily gyakori Beethovennél, 
mily önálló Wagnernél! A mai zene 
pedig már ismeri, érti mindet, a ti
zenhatodikig.”4

Bárdos még megérhette, hogy a 
felhangokból épített „kristálypa
lotát” birtokba veszik a spektrális 
zene (musique speetrale) kompo
nistái -  Gerard Grisey, Tristan 
Murail és mások. A zenei infor
matika ugrásszerű fejlődését ki
aknázó zeneszerzők a számí
tógépes hangkép-ábrázolás és 
-elemzés tanulságait fogalmazzák 
meg hangszíncentrikus műveik
ben, egy újfajta alkotói attitűd és 
(modern?) esztétika jegyében.

LÁSZLÓFFY ZSOLT
Jegyzetek

'Id éz i Zoltai D.: A zeneesztétika törté
nete. K ávé, B u d ap est, 2000, 8 0 -8 1 .

21.m., 81.
3 Uo. Zoltai idézi P. Gtilkét.
4 B árdos L.: T ilos, vagy  nem ? In  Uó'.: 

Harminc írás. Z enem űkiadó , B u d ap est, 
1979, 182-183.
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új, Személyi figyelő című kisjátékfilm
jét mutatták be február 7-én a kolozsvá
ri Bulgakov Irodalmi Kávéház fedett te
raszán. Az Erdélyi Magyar Filmszövetség 
és az Erdélyi Magyar írók Ligája által 
szervezett eseményen az alkotók is részt 
vettek. Jelen volt Nagy Koppány Zsolt 
író is, akinek a novellája alapján készült 
a produkció. Az alkotókkal Karácsonyi 
Zsolt beszélgetett.

A kolozsvári magyar fökonzulátus szer
vezésében február 11-én Tytti Isohookana- 
Asunmaa Csángó körkép című könyvét 
mutatták be a BBTE Bölcsészettudományi 
Karán. A program keretében köszöntőt 
mondott Magdó János fűkonzul és Ulla 
Väistö, Finnország bukaresti nagyköve
te, a kötetet Pozsony Ferenc néprajzkutató 
professzor és Tánczos Vilmos docens mél
tatta.

A  Balassi Bálint-emlékkardot idén 
Kalász Márton magyar költő és Jean-Luc 
Moreau francia műfordító vehette át feb
ruár 13-án a budapesti Gellért Szállóban. 
A magyar alapítású nemzetközi irodalmi 
díjat a kitüntetetteknek Kiss-Rigó László

megyéspüspök és Szilágyi Áron, a kardví
vás londoni olimpiai bajnoka adta át.

Benkő Levente Manók, emberek, fehér
népek című kötetét mutatták be február 
15-én a kolozsvári Bulgakov kávéházban. 
A szerzővel Papp Attila Zsolt beszélgetett. 
Az esten közreműködött Könczey Elemér, 
a könyv illusztrátora.

Slam poetry estet rendeztek a kolozs
vári Bretter György Irodalmi Körön feb
ruár 25-én. A rendezvénynek négy sep
siszentgyörgyi fiatal volt a meghívottja: 
Csinta Áron, Kocsis István, Morar Ervin 
és Müller Henrietta. A felolvasások után 
Selyem Zsuzsa beszélgetett a vendégek
kel. A slam poetry három neves magyar- 
országi képviselője — Simon Márton, Pion 
István és Závada Péter — pedig február 
27-én lépett fel a Bulgakovban, a Korunk 
Akadémia szervezésében.

Páll Lajos költő, festő emlékére rendez
tek irodalmi-zenei estet Sóvidék (Erdély) 
címmel a budapesti Petőfi Irodalmi 
Múzeumban, február 26-án. Az est vendé
gei voltak: Király Farkas költő, író, Láng 
Eszter költő, képzőművész és Tófalvi 
Zoltán író, történész. Közreműködött: 
Havas Judit előadóművész és Németh 
Viktor zeneszerző-előadóművész, a házi

gazda szerepét Deák-Sárosi László köl
tő töltötte be. A rendezvényt a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatta.

Ufók a kozmoszban. Mit láttak a csil
lagászok? címmel Mandics György tar
tott előadást a kolozsvári Bulgakov kávé
házban, február 26-án. Az írót az Almásy 
László Kultúrtörténeti Kör látta vendégül.

Karácsonyi Zsolt, a Helikon új főszer
kesztője mutatkozott be a Bukaresti 
Magyar Kulturális Központban, február 
27-én. Beszélgetőtársa Papp Attila Zsolt 
volt.

Nyáry Krisztián így szerettek ők című 
irodalmi szerelmeskönyvét mutatták be 
Erdélyben és a Partiumban. A sikerkönyv 
negyven történetet tartalmaz Petőfitől 
Vas Istvánig, Benedek Elektől Szabó 
Magdáig, múzsákról, megcsalt szeretők
ről, örök hűségről és a szerelem sokféle 
arcáról. Nyáry Krisztián február 28-án 
Nagyváradon, március 1-jén Kolozsváron, 
március 2-án Marosvásárhelyen, március 
3-án Székelyudvarhelyen, március 4-én 
pedig Sepsiszentgyörgyön találkozott ol
vasóival.

« *

Öveges
VÍZSZINTES
1. Szabó Magda regénye. 7. 

Meg nem határozott személy. 13. 
Folyadékot ülepít. 14. A jód és az irí
dium vegyjele. 16. Doha a fővárosa. 
17. Alvás közben látjuk. 18. Ételt 
túlfűszerez. 20. Sportfogadás. 21. 
Japán váltópénz. 22. Hozzátok sza
ladó. 24. Angol nyelvű vicclap. 25. 
Amennyiben. 26. Felénk szállíttató. 
28. Pascal, röviden. 29. Ittj alul (népi
es). 31. Három azeri! 32. Útnak ered. 
34. Könyvet védi. 36. Arrébb csúszta
tó. 37. Életkor, angolul. 38. Szatmári
síkon lakik. 41. Belga, thaiföldi és 
máltai autójelzés. 42. A Tádzs Mahal 
városa. 44. Sásztri egyik személyne
ve. 45. Hallgat a szavára (két szó). 47. 
Taktus. 48. Vállalati forma (rövidí
tés). 49. Ugyancsak. 51. Eternit. 53. 
Szemmel érzékel. 54. Egykori ipa
ros. 57. Hangoskodik a szamár. 58. 
Estefele! 59. Menetelő! 60. Eme párja. 
61. Zanzafej! 63. Ásványi fűszer. 64. 
ítélkező személy. 66. Hócsalán. 68. 
Afrika-utazónk (Samu). 70. Pléd, pok
róc. 72. Öveges József könyve.

FÜGGŐLEGES
1. Zavar a műsorszórásban. 2. 

Darabonként darálógépbe rakás. 3. 
Ceruza (régies). 4. Szarvasfajta. 5. 
Csokoládéfajta. 6. Öveges József köny
ve. 8. Csak félig! 9. Régi tömegmér
ték. 10. Elemi parány. 11. Levegőbe 
röpítés repülőgépről. 12. Literatúra. 
14. Szlovákiai városka. 15. Útvonal, 
angolul. 18. Palindrom férfinév. 19. 
Zalaegerszegi sportklub. 22. Ritka 
női név. 23. Női név. 26. Becézett 
Ilona. 27. Zúdít. 30. Sárkányt röptét. 
33. Hunyadi településen lakik. 35. 
Párosán fogy! 36.... McBain; krimiíró. 
39. Szélsőséges. 40. Kis Olivér. 43. 
Egyhangú rím! 46. Deutérium, fosz
for. 47. Nadrág hátsó része. 48. A ré- 
nium vegyjele. 50. Ismételt tiltás. 52. 
A nitrogén régi neve. 54. Kutat. 55. 
Punkzenei irányzat. 56. Munkatárs, 
bizalmas szóval 59. Angol mérföld. 
62. Az a még távolabbi. 64. Big ...; lon
doni látványosság. 65. Kaluga folyója. 
66. A brit légierő. 67. Becézett Irén. 
68. Te és te. 69. Igeképző. 70. Trade 
Mark, röviden. 71. Kiváltó tényező.

R.T.

A Helikon 4. számában 
megjelent Orvostudomány 
című rejtvény megfejtése: 
... hogy már nem is létezik 
egészséges ember. i* 9484 1 0 000065 1 0
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