
#  „kilépnek a megváltatlan homályból”

HELIKON
TftrvnAT MT POT VOTE? A T  MBGJEL12NIK k étszer  egy hón a pba n  Kolozsváron  1KU.UA.LM1 r UH z O lxtA  I XXIV évfolyam  201.3 . 9. (623.) szám  — m á ju s  10. ára 2 fej

V etró A n d rás  g ra fik á i az 1., 4., 5., 7., 13. és 14. oldalon

• B e n e d e k  S z a b o lc s  ír ó v a l b e s z é lg e t  

F e r e n c z i S z ilá r d
• B o g d á n  L á sz ló  v e r s e i
• J a k a b -B e n k e  N án d or: A  p o z íc ió  g y e r e k e
• P á l-L u k á c s  Z só fia  a  XX. B u d a p e s t i  

N e m z e tk ö z i K ö n y v fe sz t iv á lr ó l

•  A  N A G Y  K IL O M E T R IK

LÁSZLÓ NOÉMI

A n ap sü tötte  tér
Valamit kihúzok, és lesz, am i m arad, hogy szö

veggé álljon össze. Bizonyos helyeken tömörítek, 
máshol mondanivalóm nagyvonalúan kibontom. A 
szövegtest néhány részletét a feszültség kedvéért 
lefaragom és m egtartom  m agam nak. Szénnel dol
gozom, m etszetet készítek, olajjal, vászonnal birkó
zom. Agyagot formázok, kőbe vések, bronzot öntök. 
Zongorára, vonósnégyesre vagy teljes zenekarra ha
gyatkozom.

Mit, miért, hol, mikor, mivel: csak az tudja, meny
nyire szorongató döntéshelyzet ez, ak i m ár válasz
to tt, és célját elérte, eltévesztette. Mi több: válasz
tan i csak az tudott igazán, aki csukott szemmel is 
világosan lá tta  a célt. Aki olvasta a szöveget, mielőtt 
papírra vethette, aki lá tta  a képet, mielőtt a k ré 
tá t, vésőt, ecsetet m egragadta, aki tenyerével érez
te a m űtárgy felületét, mielőtt az anyaggal gyötrőd
ni kezdett, aki mindenből a lekottázandó dallamot 
hallo tta ki.

M ert a megformálás mozzanata előtt a képzelet
ben megjelenő m inta a lélek, ami elkészülte u tán  
megszállja a művet, és am i nélkül, bárm ilyen mes
terien készült, a tárgy  nem műtárgy, életre nem kel 
és lényeges hatással nem lesz senkire. Hogyne volna 
h á t életbevágóan fontos a művész minden, m unkájá
val kapcsolatos döntése, és hogyan ne érezné, hogy a 
szorongástól menten megbolondul, miközben állító
lag dologtalanul ácsorog a napsütötte téren?

Persze mindezeket ak ár életünkre is vonatkoztat
hatnánk , ha úgy tek in tünk  rá, m int valam i m űalko
tásra , amelybe lelkünk költözik, m iután testünket 
elhagyja. Ilyen felfogásban m indenki életművész, 
teljesen m ásként, m int ahogyan azt mindennapi kö
rülm ények között érteni szokás. És mindenki m in
den pillanatban emberfölötti felelősséget hordoz: 
minden választását nyomon kíséri a mit, miért, hol, 
mikor, mivel, ami eldönti: milyen is lesz az a halálon 
tú li élet.

H a pedig m ár ennyire merészen ilyen messzire 
rugaszkodtunk a napsütötte tértő l, ahol, m int vé
lik, dologtalanul ácsorgunk éppen, hadd kockáztas
suk meg, záróakkordként, a gondolatot: ha mindezt 
elfogadjuk, akkor Isten halott, m ert lelkét belénk le
helte, és sorsunkban épp halálon tú li életét éli. Ami 
nem is kevés.

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 Benedek Szabolcs íróval

K inőni a k ígyóbőrből
-  A vérgróf című regényed előtt alig is

mert az erdélyi olvasó, és annak ellené
re, hogy több könyvet publikáltál már, 
Romániában kevesen tudják, kicso
da Benedek Szabolcs. Életrajzodból mit 
emelnél ki, mi az, amit tudni engedsz 
magadról?

- A  vérgróf előtt is jelentek meg novel
láim erdélyi folyóiratokban. Aztán meg 
több mint tíz évvel ezeló'tt történt, hogy 
Budapesten, a Vörösmarty téren oda
mentem dedikáltatni Szilágyi Istvánnal 
az ő frissen megjelent regényét, a 
Hollóidőt, és miután megkérdezte a ne
vemet, azt mondta, hogy Erdélyben van 
egy ugyanilyen nevű író. Aki feltehető
en ugyanaz voltam, lévén, hogy addig
ra már több írásom is megjelent egyebek 
mellett az akkortájt általa főszerkesztett 
Helikonban is. Tavaly pedig a marosvá- 
sárhelyi könyvbemutatón Vida Gábor ki
jelentette, hogy nem vagyok már fiatal 
író. Tényleg nem. Életkoromat tekintve, 
de talán a megjelent műveimet illetően 
sem. A vérgróf és a hozzá kapcsolódó ese
mények voltak a megfelelő alkalom arra, 
hogy végre kinőjek ebből a kígyóbőrből. 
Ennyit az életrajzról, a többiről beszél
jen barátunk, a Google.

-  A minap töltötted a negyvenet, és 
rendkívül termékeny író vagy. Több regé
nyed, novellásköteted, két fordításod je
lent már meg, csak a tavalyi évben há
rom könyvedet adták ki, emellett tárcákat 
és kritikákat is írsz. Az ember azt hinné, 
nincs szabadidőd. Ha mégis van, mivel 
töltőd ki, és mit olvasol szívesen?

-  Lehet, hogy nagyképű dumának tű 
nik, ennek ellenére határozottan azt 
gondolom, hogy az embernek arra van 
ideje, amire akarja, hogy ideje legyen. 
Egyrészt. Másrészt, ha el akarunk ér
ni valamit, akkor azért meg kell dolgoz
ni. Nyilván vannak olykor (nem minden
ki előtt) egyszerűbb, rövidebb és talán 
szerencsésebb utak is, de a munkát hosz- 
szú távon akkor sem lehet megkerül
ni. Már iskoláskoromtól fogva írással 
akarok foglalkozni. Na meg olvasással. 
Örülök, hogy ezt többé-kevésbé sikerült 
elérnem, még akkor is, ha emellett meg
élhetési célokból hivatalnokoskodom. S

igen, van némi szabadidőm is. Ha éppen 
nem családi vagy társasági életet élek, 
akkor Beatles-lemezeket hallgatok vagy 
újabban vívni járok. Az olvasást nem so
rolom a szabadidős tevékenységek közé. 
Az utazást sem. Az utazás és az olvasás 
tanulás. Olyan ember számára, aki írás
sal foglalkozik, különösen az.

— A Vér-trilógia átfogó műfajának, a 
történelmi kalandregénynek gazdag előz
ménye van életművedben, hisz megírtad 
már Hunyadi Mátyás fiktív naplóját, il
letve pár korábbi regényed cselekményét 
valamely történelmi korba helyezted. 
Honnan ez a vonzódás az elbeszélhető 
múlt iránt és hogy érzed, van-e átjárás, 
kapcsolat közgazdász végzettséged és tör
ténelmi érdeklődésed közötti Egymást ho
gyan gazdagítják, ha egyáltalán?

— Annak idején a serdülő Lennonnak 
azt mondta a nevelőanyja, hogy „a gi
tározás rendben van, Johnny, de meg is 
kell élned valamiből”. Nagyjából így ke
rültem én is a közgazdaság-tudományi 
egyetemre, amelynek kalandvágyból a 
politikatudományi szakirányát végeztem 
el. A történelmi érdeklődés gyerekkorom 
óta elkísér. Lehet, hogy apámtól örököl
tem, akinek több mérnöki diplomája is 
van, ennek ellenére mindig is történelmi 
témájú könyvektől roskadoztak a köny
vespolcai. S ha már úgy alakult, hogy 
nem valósítottam meg gyerekkori álma
imat, azaz se történész, se régész, se pa
leontológus nem lettem, a történelmet a 
könyveimben élem át. Minden alkalom
mal, amikor ilyet írok, időutazást hajtok 
végre. A saját örömömre mindenképpen. 
Remélem, másokéra is.

— Bevallom, A vérgróf felét a Házson- 
gárdi temetőben olvastam, és ez a kör
nyezet remekül illett mind a századelős 
hangulathoz, mind pedig a vámpír-mel- 
lékszálhoz. Némiképp családiasán nosz
talgikussá változtatta azokat a jeleneteket, 
amelyekben valaha élt ismert személyek 
bukkantak fel... mint Molnár Ferenc, Ady 
Endre, Bródy Sándor, Gömbös Gyula, 
Manno Miltiádesz és mások. Miért ép
pen őket választottad, hiszen a korabeli 
Budapest valósággal nyüzsgött a hasonló 
kaliberű egyénektől?

-  Nem én választottam, ők jelent
keztek, kéredzkedtek bele a regények
be. Igazad van, nagyon sok mindenkit 
választhattam volna, a történet vonala 
azonban arrafelé tekeredett, hogy egy
szerűen beléjük botlott a többi szereplő. 
Ugyanakkor ebben természetesen sze
mélyes vonzalom is tetten érhető, például 
Manno Miltiádesz figurája már elég rég
óta érdekel. Saint-Germainé is. Amikor 
elkezdtem írni A vérgrófot, fogalmam se 
volt, mi lesz belőle. Aztán egyszer csak 
sorra megjelentek benne azok a figurák, 
akik már régóta foglalkoztattak, akiket 
szeretek. Én meg ismerősként üdvözöl
hettem őket. Remélem, az olvasók is.

-  Mindkét regényben, A vérgrófban és 
A vérgrófnőóen is masszívan visszakö
szön a korabeli hírlapírói hangnem, szá
mos ponton mintha egyenest bemásoltad 
volna az újsághírt, ami -  persze tudjuk -  
nincs úgy. Ebből természetesen arra kö
vetkeztetek, hogy elég jól ismered a kora
beli sajtót. Arra lennék kiváncsi, mennyi 
új ötletet gyűjtöttél-gyűjtesz így a száz 
éves hírekből, és kis fantáziával elbeszé
lés írható-e ezekből? Netán regény.

-  Igyekeztem konkrétan is utánajárni 
bizonyos dolgoknak, de amiből a legin
kább merítettem, az a korabeli irodalom. 
Aminek volt olykor némi zsurnáljellege 
is, elvégre a korabeli írók nagy része hír
lapírói tevékenységet is folytatott (vagy 
fordítva), a kettő gyakran keveredett, 
időnként nem is tudták eldönteni, hogy 
most éppen cikket írnak-e, avagy novel
lát. Ugyanazt a dolgot olykor kétféle mó
don, szépirodalomként, folyóiratban, és 
tényanyagként, napilapban is el lehe
te tt sütni. Ennek a lenyomata ott van a 
korabeli prózában, az a hangnem, a stí
lus kétségkívül hatott rám. Mint ahogy, 
elárulom, megtörtént az is, hogy való
di eseményeket ültettem be a regény
be. A trilógia harmadik részében pél
dául van egy tüsszentőporos tréfa, ami 
valóban megesett, mégpedig ugyanott 
és nagyjából ugyanolyan módon, mint

Benedek Szabolcs
Regényíró, novellista, műfordító. 1973-ban született Budapesten, majd másfél 

éves korától 18 éves koráig Szolnokon élt. A Budapesti Közgazdaság-tudományi 
Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) szerzett diplomát 1996-ban. Első 
novellája 1990-ben jelent meg nyomtatásban egy megyei napilapban, országos 
orgánumokban 1994 óta publikál. Novellái, tárcái, kritikái és más prózai szö
vegei rendszeresen olvashatók napi- és hetilapokban, irodalmi folyóiratokban. 
Legismertebb műve az ún. Vér-regénytrilógia (A vérgróf, A vérgrófnő, A  vértanú). 
2010-ben József Attila-díjat kapott.
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a regényben, csak éppen más szerep
lőkkel. Az ilyesmit tudnám még sorol
ni. Ugyanakkor nem föltétien kell ehhez 
történelmi regényt írni. Az újságokban 
rengeteg olyan történet van ma is, ami 
irodalmi nyersanyag lehet. Van olyan 
drámaíróverseny, amikor egy újságcikk
ből kell drámát írni. Ez más műfajokkal 
is működik.

-  A trilógia harmadik részében, A vér
tanúban kimerítőén foglalkozol a ro
mán-magyar viszonyokkal -  olvasható a 
fülszövegben. Nagyvonalakban elmonda
nád, mi az, amiről szó esik, mintegy rek
lám gyanánt, illetve, hogy a kapcsolódó 
kutatásaid során mire derült fény?

-  Kutatásokról azért nem beszélnék, 
mert nem vagyok történész, és nem aka
rok abba a hibába se esni, hogy az én 
amatőr és didaktikus módon megszer
zett ismereteimet valamiféle kutatási 
eredményként állítom be. A harmadik 
kötetben van egy hangsúlyos középko
ri szál, ami Vlad Tepe§ alakja köré szer
veződik, innentől fogva pedig végképp 
megkerülhetetlen volt a magyar-ro
mán közös múlt, ami olyan szimbolikus 
elemekben is tetten érhető, hogy példá
ul mind Mátyás király, mind Drakula 
Erdélyben született. Erdély ráadásul a 
kettejük kapcsolatának afféle ütközőzó- 
nája is. Párhuzamosan olvastam román 
és magyar szerző tollából született tör
téneti munkákat erről a korról, roppant 
érdekes volt látni, hogy mi fedi egymást, 
és mi hangzik idó'nként másként a külön
böző nézőpontok szerint. S azt remélem, 
egy kicsit többet megtudtam a középkori 
román fejedelemségek kényszerpályájá
ról is, hogyan próbáltak talpon maradni 
a környező nagyhatalmak fenyegető kö
zelségében, és hogyan packáztak velük 
ezek a nagyhatalmak. Beleértve a ma
gyarokat is.

-  Tavaly tavasszal, egy sétánk alkal
mával említetted, hogy a tíz-tizenöt évvel 
korábbi Kolozsvár szimpatikusabb volt 
számodra, mint a mostani. Mi változott, 
és miért tetszett az inkább?

-  Pontosítanék: nem feltétlen szim
pátiát, netán unszimpátiát emlegetnék. 
Amikor először jártam  Kolozsváron, ki
sebbnek láttam és meghittebbnek. De 
ehhez az is hozzátartozik, hogy annak 
idején több napon át lógathattam a lá
bam a városban, tavaly tavasszal vi
szont egy fárasztó könyvbemutató turné 
utolsó, ám nagyon emlékezetes állomá
sa volt Kolozsvár. Rohanásban voltunk, 
egyik nap itt, a másik nap ott, reggel 
Kolozsvárról is sietve távoztunk, hogy 
odaérjek akkorra Budapestre, amikor 
a gyereket kiteszik délután az óvodá
ból. Valahogy úgy éreztem, hogy az el
múlt tíz év alatt egy harsány balká
ni nagyváros lett belőle, és a „balkáni” 
jelző jelen esetben egyáltalán nem pe
joratív értelemben értendő. Lehet, hogy 
azt kellene inkább mondanom, hogy

multikulturális, ami megint csak mesz- 
sze nem negatív, sőt. Annak idején a 
történelmi várost láttam benne, most 
viszont egy élő, nyüzsgő, harsány orga
nizációt. Ismételten hozzáteszem, hogy 
ez egy pillanatnyi benyomás volt, a kö
vetkező nyilván másról fog szólni, és re
mélhetőleg alaposabb is lesz. Egyébként 
nemrég olvastam Cserna-Szabó András 
regényét, és jó volt ismerősként találkoz
ni benne a kolozsvári helyszínekkel.

— Véletlenül tudom, hogy szereted 
Karácsony Benőt. Az erdélyi magyar iro
dalomból kit emelnél még ki, van-e olyan 
író, netán irodalmi hős, aki megragadott, 
avagy egy kósza erdélyi próza, amelyet jó
kedvvel olvastál?

— Karácsony Benőt a gimnáziumi 
magyartanárom adta először a kezem
be. A Napos oldalt és A megnygugvás 
ösvényeint egy időben rendszeresen újra
olvastam. Most, hogy megkaptam tőled 
e-könyvként, úgy is el fogom... Bő tíz év
vel ezelőtt pedig, amikor regényt írtam 
Báthory Zsigmondról, elég sok erdélyi 
emlékiratírót is olvastam. Igazából nem 
tudnék, nem is akarnék konkrét szemé
lyeket és figurákat kiragadni, ehelyett 
azt mondom inkább, hogy nagyon érde
kel az erdélyi irodalom, a jelenlegi és a 
múltbéli egyaránt. Van egy olyan, nehe
zen megnevezhető árnyalata, amely az 
úgynevezett anyaországi prózában nincs 
jelen. A hegyek, az erdők, a medvék, a 
mítoszok, aztán a különféle nációk, kul
túrák keveredése és az ebből fakadó to
lerancia, a különböző nézőpontok meg
élése és megértése mély nyomot hagy 
mindmáig az erdélyi irodalomban. Jut 
eszembe: a világon először az 1568-as 
tordai országgyűlés hirdette ki a val
lásszabadságot. Ez egy világtörténelmi 
jelentőségű esemény, amire az erdélyi
ek mindörökké büszkék lehetnek. Nem 
is értem, miért nincs ez jobban benne a 
köztudatban.

— Azt is tudom, hogy megrögzött olva
sója vagy az e-könyveknek, jobban mond
va, nem veted meg az új formátumot. 
Kifejtenéd, miben változtatott olvasói szo
kásaidon, és egyáltalán, mi többet nyújt, 
vagy netán miben kevesebb ez az újítás a 
guttenbergivel szemben?

Az e-könyv-olvasót kellemes és olykor 
hasznos dolognak tartom, egyfelől ami
kor az ember még megjelenés előtt álló 
könyvek belíveit olvassa recenzionálás 
céljából, másfelől nyaralások és utazá
sok idején. Egyébként viszont most, hogy 
több mint egy éve van e-book-olvasóm, 
sőt már a másodikat nyüstölöm, egy
re inkább az a véleményem, hogy ez a 
sok kütyü mind-mind átmeneti korsza
kot jelentenek csupán. Sérülékeny, nem 
mindig megbízható, kiszámíthatatlan, 
szeszélyes, ingatag informatikai és elekt
ronikai eszközökre nem lehet civilizációt 
építeni. Ha pedig mégis ilyenekre épül, 
az a civilizácó meg is nézheti magát egy

idő után. Jön egy nagyobbfajta, egy iga
zán nagy napkitörés, olyasmi, amilyen 
legutóbb a 19. században volt, és oda a 
wifi meg a GPS. Életveszélyes mindent 
ezekre építeni. Nem beszélve a különfé
le formátumok ütközéséről, az illesztési 
és konvertálási problémákról, a húsz év
vel ezelőtt digitalizált dolgok használha
tatlanságáról, mint ahogy a ma digitali
zált dolgok is használhatatlanok lesznek 
húsz év múlva... Hosszasan tudnám 
boncolgatni a kérdést pro és kontra, itt 
a helyszűke miatt elégedjünk meg azzal, 
hogy most éppen vannak e-book-olvasók, 
meg van internet és okostelefon és GPS, 
de ezek nem lesznek örökké, bármennyi
re is ezt harsogja a piac és a média. Majd 
lesz helyettük valami más. Könyvek és 
katedrálisok ellenben mindig voltak és 
lesznek.

— Valami azt súgja, és nem csupán a 
családneved alapján gondolom, hogy fel
menőid között több írót is találni. Mi az 
igazság tehát abban, hogy családod er
délyi származású, és Benedek Elek, vala
mint Benedek Marcell utóda vagy?

-  A felmenőim között leginkább zsel
léreket és cselédeket lehet találni. 
Állítólag minden magyar családnak van 
erdélyi kötődése, én viszont ilyenről a mi 
esetünkben nem tudok, leszámítva azt, 
hogy lenyűgöz Erdély, és mindig szívesen 
utazok oda. Ezt a Benedek-rokonságot 
többen megkérdezték már, egyszer egy 
újság is megírta, akkor el is határoztam, 
hogy igazodom a feltételezésekhez, és 
legközelebb azt fogom válaszolni, hogy 
igen... Egyébként nem, nem vagyok Elek 
és Marcell rokona. Genetikai és vérségi 
értelemben semmiképpen nem. Szellemi 
értelemben szeretnék a rokonuk lenni.

— A szépirodalom mellett néha zene- 
történeti csemegékkel is jelentkezel, és ha 
nem tévedek, három monográfiát is írtál 
a Beatlesróí. Milyen mellékutakra terve
zel még letérni az irodalom erdejében, ha 
szabad ilyen zavaros képpel élnem, mi új
ba fognál még?

-  Nem tervezek letérni. Persze régebben 
se terveztem, időnként mégis megtettem. 
E téren legutóbb a Beatles-tagok feloszlás 
utáni életét igyekeztem elmesélni, mert két 
évvel ezelőtt egyszer csak rájöttem, hogy 
arról az immáron négy évtizedről a magyar 
szakirodalomban alig esik szó. Most, a köz
eljövőt tekintve nincsenek ilyen mellékvá- 
gányos terveim.

— A közeljövőben mit olvashatunk tő
led?

-  A Vér-trilógiának vége, de már ja
vában benne vagyok egy másik történet
ben, annyit talán elárulhatok róla, hogy 
Magyarországon fog játszódni, az úgyne
vezett ötvenes években, és a futball sok 
és fontos szerephez jut majd benne.

FERENCZI SZILÁRD
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Vaszilij Bogdanov:
Az a m e r ik a i füzetből
A k u d a rc  kétségbeesett beism erése

Wilfredo Lám: A dzsungel

Lám dzsungelének démonai egyetlen 
képzőművész által ábrázolt szörnyetegre 
sem emlékeztetnek, teljességgel hiányoznak 
Borges Képzelt lények könyvének felsorolásából, 
nem utalnak Hieronymus Bosch rémeire, 
egyáltalán az emberi szellem 
írott, festett, rajzolt, megmintázott, elképzelt 
fenevadaira, dúvadaira, bestiáira 
sem hasonlítanak, mintha tényleg a vad, 
párás, miazmás őserdei légkörben tenyésző 
növényzet teremtette volna őket!
Lábaik, kezeik -  ha ugyan lábak és kezek? -  
pálcikaszerűek, s mintha az elburjánzó, 
terrénumait állandóan kiterjesztő ősvadon 
hatalmas fakoronáinak, átláthatatlan, áthatolhatatlan 
ágazatainak folytatásai lennének, 
mintha nem is válnának teljesen szét 
az ide-oda libegő, sustorgó, sziszegő, 
mozgásukban követhetetlen,
az egész világot behálózó és gúzsba kötő indáktól. 
Furcsa, geometrikus ábrákra emlékeztető, 
sokszögletű fejük az árnyak közé vész, 
szemük fenyegetően meg-megvillan.
Hány szemük van? Ezt sem lehet megállapítani, 
s azt sem, hogy szemek-e ezek egyáltalán?
Szemük helye vészjóslóan viliódzik, 
sziporkáznak a balsejtelem lüktető pontocskái, 
jelezve a veszélyt. Némák. Szájuk nincs, 
vagy ha van, tört mínuszjel.
Eddig a dzsungel titokzatos, fenyegető, 
kifürkészhetetlen mélységeiben rejtőzködtek, 
de most mintha jelt hallanának, parancsot, 
kilépnek a megváltadon homályból, 
az ágakon, indákon, lombkoronákon, bozótoson 
hozzuk elérő, tébolyító napfényre 
és a dzsungel szélén gyülekeznek, 
fenyegető veszélyt jelenítve meg, 
amire nincsen szavunk, mint ahogy 
az őserdő szörnyeinek leírásához sincsen.
Kétségbeesett leíráskísérleteink 
a csőd beismerésének elodázását jelentik, 
öntudatlanul is időt szeretnénk nyerni, 
noha a múzeum látogatóinak megdöbbentő, 
számomra teljességgel felfoghatatlan 
közömbössége sugallja, hogy egy 
festményről van szó, csak egy képről, 
s rájuk mindez nem úgy hat, mint rám!
Végtelen naivitásukban nem érzékelik 
a festmény koncentrálta, minden pillanatban 
robbanással fenyegető veszélyt.
Nagyon sok az ázsiai, kínai, japán, vietnami, 
tajvani, szingapúri turista, s Lám dzsungelére,

őserdejének ugrásra kész bestiáira
nem is figyelnek fel,
teljességgel közömbösen hagyja őket.
Csivitelnek valamiről, érthetetlen derűvel 
és végtelen sorokban vonulnak a műalkotások előtt. 
Kihívásaikkal szemben védtelenek.
Nem is sejtik, hogy ezek a geometrikus fenevadak 
bármikor kitörhetnek a festmény teréből, 
fákat, indákat, bozótosokat, férgeket 
hurcolva magukkal, hiszen egyszerűen 
képtelenek elválni tőlük, össze vannak velük nőve!
S  ha kitörnek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet, 
feltartóztathatatlanul magukkal sodorják 
az ősvadon sűrű, nedves kipárolgásait, 
miazmás fertőző légkörét! Nincs megállás.
Nincs erő, ami megállíthatná őket.
Elfoglalják a Modern Művészetek Múzeumát,
New York metropolisát, Amerikát, az egész világot. 
Rettegek, de képtelen vagyok elfordulni 
a rettenetes festménytől. A dzsungel növényzetének 
mértan-bestiái minden mozdulatomat követik, 
megbabonáznak. Egy rémálomba hurcolnak magukkal, 
egy álom útvesztőbe, amelyből nincs kijárat, 
ahonnan nem lesz visszatérés. Elveszek.

* Vaszilij Bogdanov alaposan megkésett amerikai út
juk elején, az volt, hogy szeretett volna végre elzarándokol
ni barátja, Kazimir Malevics festményeihez, New Yorkba, a 
Modern Művészetek Múzeumába. Hét elején mentünk, mert 
én kísértem el, s egy végtelen napot töltöttünk a múzeum 
termeiben, nagyapa végignézte barátja itt őrzött remekmű
veit, aztán sétálgattunk a múzeumban, egyszerre, számom
ra felfoghatatlan gyorsasággal az egyik múzeumi alkalma
zotthoz fordulva, az iránt érdeklődött, hogy melyik teremben 
van kiállítva Wilfredo Lám kubai festőművész A dzsungel 
című festménye. Megdöbbentem, eddig sem a festőről, sem 
a képről nem hallottam. A középkorú hölgy is meglepődött 
kissé, de gyanútlanul elvezetett bennünket a festményez. 
Nagyapa még súgva megvallotta évek óta megbabonázza 
ez a festmény, amelynek egy silány reprodukcióját láthatta 
egy szovjet scifi magazinban, s azóta sem hagyja nyugod
ni. De máris ott álltunk a festmény előtt, múzeumi kísérőnk 
szánakozó mosollyal hagyott magukra bennünket, s nagy
apa órákig állott a festmény előtt, amelyet én először nem 
is fogtam fel, utána rémleni kezdett valami, az indák és a 
mértani szörnyetegek zöldes körvonalai lassan, fenyegetően 
elváltak egymástól és hirtelen hatalmába kerített valami fe
nyegetés, a festmény áttekinthetetlen teréből áradó rettegés. 
Otthagytam nagyapát egyedül, meditáljon és visszamentem 
Malevics képeihez, rajzaihoz, hogy bensőségesebben meg
ismerkedhessek velük. Órák teltek el, gyors jegyzeteket is
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készítettem, aztán visszamentem Lam festményéhez, amely 
előtt magányosan és rendíthetetlenül állott nagyapám, s kö
rülötte ázsiai turisták csiviteltek, akik későbbi versébe is be
lekerültek, melynek első változatát, néhány nappal múzeu
mi látogatásunk után adta ide nekem, figyelmeztetve, hogy 
ez még nem a végleges szöveg, s valóban többször is átírta, de 
mindvégig elégedetlen volt vele. Van, amit lehet, mondotta, 
és van, amit sajnos nem. Ezt a festményt nem lehet leírni, 
ha le lehetne írni, meg sem kellett volna festeni Én arról be
széltem, mert közben utánanéztem Lamnak, hogy valószínű 
meszkalin előidézte vízióról van szó. Nagyapám lemondóan 
nézett rám és legyintett. Hát nem mindegy? Azóta is előttem 
van szomorú arca. — Tatjána Bogdanova

P ierro t, a  zenész
Gino Severini festménye

Fehér bohóc ül, szembe velünk, fekete 
álarcban bizonyára szemünk tükrében 
szemléli magát, ölében gitár, körülötte 
meghitt, tarkára pingált falak. A széltoló,
Párizsból való hazatelepedésük eló'tt,
1925 sugárzó tavaszán látta először 
a festményt, s érezte Pierrot jelenlétét.
Az álarc mögül rászegeződött tengerkék 
szeme, mintha akart volna tőle valamit.
Egész éjjel nyugtalanul hánykolódott,
Léna azt is hitte, meggondolta magát, 
már nem akar hazatérni, de ő bevallotta, 
a fehér bohóc nyugtalanítja, mintha 
akarna tőle valamit. „Bolondság -  nevetett 
a felesége csiklandóson és hozzásimult -  
Tőled csak én akarok valamit, hercegem, 
s hogy mit, azt te is nagyon jól tudod.”
Másnap mégis visszament a kiállítóterembe,
a bohóc képe eltűnt, bizonyára valaki,
egy műgyűjtő, vagy valamelyik állami
közgyűjteményt megbízottja már meg is
vásárolta. De a fehér bohócot nem tudta
elfelejteni, évtizedekig kísértette, s most,
nem kis meglepetésére, egy New York-i
múzeumban láthatta viszont. Pierrot
az évtizedek során, vele ellentétben,
mit sem változott, de ahogy egészen közel
ment hozzá, mintha megvillant volna kék szeme.
Felismert, döbbent meg a széltoló és sokáig 
mereven, mozdulatlanul nézte a bohócot, 
próbálta elképzelni fekete álarc alatt az arcát, 
de sehogyan sem sikerült. Pierrot visszanézett, 
s mintha tényleg akart volna valamit, de nem bírt 
megszólalni és hősünk rájött, hogy egy másik 
szerepet, másik sorsot kínált fel akkor, ott neki, 
ötvennégy esztendővel ezelőtt. O lehetett volna 
a párja, az ikertestvére, a hasonmása, a fehér 
bohóc és minden, az egész kurva, zátonyra futott 
élete másképpen alakulhatott volna, ha akkor 
megérti mit is akar sugallni Pierrot. De süket volt, 
vak volt és érzéketlen, nem fogta fel az üzenetet, 
s most már fehér bohóc sem lehet soha.
Ez a vonat is elment. Nézte még egy ideig 
szomorúan a bohócot, s akkor Pierrot hirtelen 
megmozdult, fölemelte a gitárját és játszani kezdett 
valami andalító menüettet, aztán meghajtotta fejét, 
leengedte gitárját, közvetlen mozdulattal vette le 
álarcát és a széltoló döbbenten ismert fiatalkori

önmagára. Igen, kétségtelen ő volt az. A művész 
kétségtelenül őt festette meg Pierrot maszkjában.
De hol találkozhattak és mikor? Malevics, vagy a 
futurista olasz festők környezetében? Ezt már 
képtelen volt kideríteni. Nézte hasonmását 
és hallgatott. Nem tudott elválni tőle, 
a múzeum zárásáig maradt, viselkedése már 
az őröknek is feltűnt, aggodalmasan köhécseltek 
a háta mögött, de korára való tekintettel 
elnézően viselkedtek, nem zavarták meg.

* Severini festménye, saját bevallása szerint mindég 
is izgatta nagyapámat, s akkor sem nyugodott meg, ami
kor a képtárban végre viszontláthatta. Hogy miért, kide
rül a versből, amelyet Amerikában írott ciklusába, az Egy 
széltoló vallomásaiba illesztett, akárcsak Hopper, a diva
tos amerikai festőművész Napozók című képe ihlette, külö
nös költeményét, amelyben a nyolcvannégy éves, életét egy 
diktatúrában leélő öregember felfedezi a szabad világ, a fo
gyasztói társadalom polgárainak iszonyatos magára mar
adottságát, elidegenedettségét. — Tatjána Bogdanova

N apozók
Edward Hopper festménye

Öt széken napozó alak: egy kiolvashatatlan 
arcú nő, egy hátradőlve meditáló gentleman, 
egy arcát napnak kitáró hunyt szemű hölgy, 
egy másik úr, kalapban, ettől dölyfösebnek 
tetszik a többinél s megközelíthetetlenebbnek, 
végül egy nekünk háttal forduló, olvasó férfi.
Nem lehet eldönteni újságot, regényt olvas, 
esetleg színes magazint, de nem is fontos.
Szinte süt róla a magányosság, beíratlan sírkő 
a háta. „íme, Amerikából jelentjük -  vigyorog 
a széltoló a washingtoni képtárban, meglepett, 
szőke unokája felé fordulva. -  Elkészült a 
kifulladt civilizáció sírköve.” Barátságtalan, 
erős fény-árnyék hatás teszi vibrálóan 
kétértelművé és borzongatóvá a festményt.
Rideg és nyomasztóan zord. A magukba záruló 
alakok jelenetének iszonyú némasága 
nyugtalansággal tölti el, elfordulna, 
de az öt magányos alak újra meg újra 
kényszeríti, hogy nézze őket, értelmezze 
kilátástalan egyedüllétüket, szomorú sorsukat. 
„És nemtudni mi lesz -  fordul Tatjána felé 
a széltoló -  ha váratlanul mégis felhők 
takarják el a napot? Mihez kezdenek akkor 
kiszámíthatatlan szabadságukkal a flegmatikus, 
s önhibájukon kívül az árnyék iszonyatos 
birodalmába kerülő napozók?”
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SZŐCS ISTVÁN

Történész humor 
avagy
Rémtörténelemisták
Mindég, amikor olyasmiről hall az 

ember, mint a minap is, hogy tudniillik 
Szent, azaz I. István magyar király alap
foglalkozása a juhászat volt, és az ortodox 
vallásfelekezethez tartozott, hogy etnikai 
hovatartozásáról most ne is szóljunk: ma
gában hozzáteszi, „persze, azért vannak 
rendes történészek is”; mint ahogy én is 
hozzáteszem magamban, ha édes anya
nyelvűnk titkairól van szó: persze, azért 
vannak rendes nyelvészek is, azonban 
nem szoktam leírni, nehogy ismétléssel 
vádoljanak —, bár úgysem olvasta senki 
előző írásaimat, de ha igen, úgysem em
lékezik rájuk...

Igen, nem olvasnak vagy nem emlékez
nek azok, akik időnként álmélkodva fel
kiáltanak az ilyen értesülésektől, hiszen 
egyáltalán nem újszerűek; hiszen olvas
hattunk már arról is, nem olyan régen, 
hogy Árpád vezér fia azért nem lehetett 
magyar, mert fekete szeme, haja, és fi
nom kezei voltak! És ha ehhez hozzávesz- 
szük, hogy a turul madaracska neve nem 
más, mint a vulturul szó (románul: a sas) 
lekopott alakja — amiről már a múlt szá
zad harmincas éveiben tájékoztattak já t
szópajtásaim -  akkor felesleges még egy 
kissé is szaporábban lélegezni. Egyébként 
a köznapi történ-eszelősség sokkal ked
vesebb, mint a szaktudományosság. 
Majdnem nyolcvan éve annak is, hogy 
megtudtam, a Magyar Államvasutak mo
nogramja, a MÁV, egyesek szerint annyi, 
mint: Menj Ázsiába Vissza, mások szerint 
pedig a szenvelgő-siránkozó álhazafiság 
felkiáltása: Mein Armes Vaterland, azaz
hogy „szegény hazám!”

Leggazdagabb képzeletűek a szlovák 
nyelvészek és történészek, de ezt most 
hagyjuk, különben is, biztosan köztük is 
vannak rendesek. Mi sem panaszkodha
tunk, de minálunk fellelhető egy nemzeti 
specifikum: nemcsak kodóink vannak, de 
ellenkodóink, önleto-ink is, azaz magyar- 
kodók, szittyás- és turánifodóink mellett 
még bővebben tenyésző önZeíojócskázóink 
is! Egyik vezéreszméjük, hogy magyar 
nők képtelenek világraszóló nagy tehet
ségeket világra hozni, ezért mindenki, 
aki számít tudományban, bűvészeiben és 
művészetben, sőt politikában is, az vagy 
izé, vagy más izé... Kedvenc példatárunk 
a Hunyadiak és kora... (Történetesen ab
ból a korból származik Albecht Dürer a 
német művészettörténet egyik legna
gyobb alakja — apja Ajtósi-ként vándorolt 
ki német földre. Amikor ezt „meséltem” 
egy jeles művészünknek, úgy értelmez
te, „persze, mert előbb Dürer ősei bejöt
tek Németországból, ide Gyula mellé, az
tán meg kimentek”, az elképzelhetetlen 
volt számára, hogy egy oly nagy művész 
etnikailag is magyar származású legyen, 
bár ő maga is leírta.)

Nemrégiben egy fiatalember azt kér
di tőlem, „végül is Mátyás király milyen
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nemzetiségű volt?” Hm, hát nem isme
red Arany János versét, hogy Szilágyi 
Erzsébet levelét megírta? Persze, téged 
az a tanárnő tanított magyarra, aki ké
sőbb megkapta a Mater Patriae -  helyi 
idióma szerint Muma partriei — címet, te
hát azt sem tudhatod, hogy ez a Szilágyi 
Erzsébet valóban létezett! És méghoz
zá nem is az itteni Sálájanok közül szár
mazott; családja egy dél-magyarországi 
Szilágy helységről nyerte nevét. „Igen, de 
az... de az apja, Hunyadi János, az...! ... 
izé? ... nem!”

Nem!... 1446-ban, a júniusi pesti or
szággyűlésen, amikor kormányzóvá meg
választják, a kormányzói esküt magyarul 
teszi le: egyik legszebb nyelvemlékünk e 
szöveg, nem tanultátok? „ízé, nem taní
tották, de miért ne tette volna le magya
rul?” Azért, mert abban az időben min
denki reggeltől estig latinul üdvözölte 
egymást és a papokat; a törvényeket, ren
deleteket latinul adták ki, az ország nyu
gati felében és történetesen akkor Pesten 
is, nagy volt a „német jelenlét”. Tehát, ha 
valaki a számára és a jelenlevők számá
ra a legfontosabb aktust magyarul „ejti 
meg”, az csak jelent valamit.

Egy másik, nem hallgató, hanem egye
temi tanár, az átlagos értelmiséginél 
sokkal magasabb műveltségű személy, 
valóságos világfi, egy ízben magyarázni 
kezdte: az is érzékelteti Hunyadi román

H unyadi Ján os
korm án yzó i eskü je 1446

„Isten téged úgy segéljen, Bódog 
Asszony neked irgalmat úgy nyer
jen, Istennek mind szenti éretted 
úgy támadjanak, Istennek szent 
teste te vég napodon idvösségedre 
úgy méltoljék, föld tetemedet úgy 
fogadja, onnat harmadnapon úgy 
ki ne vesse, magol magod úgy ne 
zakadjon, ítélet napján Istennek ö 
szent színét úgy láthassad, örök 
pokolba úgy ne temettessél, hogy 
az szerzést ez registromba, kit ez 
ország szerzésére meg irtanak 
volna, azt erősen és tökéletesség
gel mind megtartod, semmit elle
ne nem tész, sem tétetsz.”

származását, hogy a vajda szó vele kap
csolatban jelen van, Vajdahunyad nevé
ben... Hát, ami Vajdahunyadot illeti, fe
leltem, abban az időben csak a Hunyad, 
Hunyadvár nevet viselte, majdnem 300 
évvel később ragasztották hozzá a Vajda- 
tagot. Viszont Hunyadi Erdély vajdája is 
volt, valójában; a vajda szó egyik erede
tije, a vojevod, már 950 táján (tehát elég 
korán) felbukkan a magyarokkal kap
csolatban, voevode alakban, Lebéd ve
zér rangjaként! Szlávul azt jelenti, hogy 
hadvezér. Később kormányzó „herceg”, 
„főispán”, „hajósgazda”, „cigány elöljá
ró”. Állítólag ez a voevod szó kopott vajda 
alakúra. Más felfogás szerint (pl. Fábián 
István), a vajda az eredeti alak, ami fin

nül voito: győztes, hódító, (eDfoglaló jelen
tésű; ????? -  akkor a voevod népetimo
lógia lehet? Volt egy román politikus, a 
nevében mind a két alakot viselte: Vaida- 
Voievod. Románul talán a vodá alak volt 
a legelterjedtebb.

Erdélyből, az 1003 és 1553 közötti idő
ből több mint 101 vajda nevét ismerjük; 
az első („Erdélyi”) Zoltán, az utolsó (Dobó) 
István, rengeteg a Lackfi, Csák, Csáki, 
Szécsényi köztük, egész különös nevű- 
ek is akadnak pl. Legforus, Smaragd, 
Rafain, de csak egy Drágffy Bertalan ke
rült.

Hanem a legrettentőbb ellen-kodóval 
egy természettudomány-szakos, fölöttébb 
művelt, tevékeny és szigorú tanár alakí
tásában találkoztam. Kinizsi Pál szár
mazásáról, a róla szóló mondákról, anek
dotákról csörgedezett vita egy hírlapban, 
s ő hozzászólt! A szokásos mesék után — 
hogy tudniillik molnárlegény volt, aki 
egy malomkövön nyújtott át egy pohár 
vizet Mátyás királynak, aki erre rögtön 
kinevezte temesvári prefektusnak stb., 
a mi tanár barátunk is elmondta, hogy 
Kinizsinek, ugye (nem is szerb vagy rác, 
hanem) „szláv” katonái voltak, akik a 
dandártábornokot knyáz-nak, azaz her
cegnek szólították; hallván ezt a magya
rok, örvendezének vala, és ebből faragták 
a Kinizsi, olykor a Kenézi nevet! Annak 
a körülménynek e felfogás szerint, hogy 
Kinizsi Pál Kinizs nevű faluban született, 
Abaúj megyében, nincs semmi jelentősé
ge! Amit pedig valószerűsít az is, hogy e 
megye székhelyén, Kassán jelentkezett 
Pál katonának, későbbi apósa, Magyar 
Balázs csapatába. Mikor kifejtettem né
zetemet az ilyen színvonalú tudományos
ságról, egy tanárnő megfedett, „mégsem 
lehet így beszélni egy egyetemet végzett 
emberről!” Gyerekeinket viszont rá le
het bízni, hogy nevelje hajlandóságukat a 
„tudományos gondolkodás” iránt?

Ez azonban meg sem lepett, hiszen 
nyilvános és rendes egyetemi tanárt is 
ismertem, aki Kolozsvár nevét a szláv 
eredetű helynevek csoportjába utalta. 
Azért, mivel a város határában csordo
gál egy Plecska nevű patakocska, egy 
Tóthfalu nevű helységből, le azon, Fenes 
irányába. Ez pedig szláv név, és ez döntő! 
Hogy az adott tágabb és szűkebb térség
ben folydogálnak Szamos, Sebes, Körös, 
Aranyos, Almás, Lápos, Kapus, Nádas és 
hasonló típusú névvel megjelölt vizecs
kék, ezek nem számítanak, mivel csak 
magyar nevek! S ezért nem is vehetők fi
gyelembe.

Egy nagyon fiatal barátom viszont 
imád szórakozni a DART nevű játékkal, 
ez egy kézzel hajítandó rövidke nyílvesz- 
szőcske. Mondom neki, hogy ez bizony 
dárda-, „na ne!” feleli. Mondom, hogy a da
ráé is szúrós, sőt lehet, hogy valaha szar
vast is jelentett, a durva, a tör, és a törni, 
a derce darát, dörzsöl mind ebbe a szó
családba tartoznak, meg hogy a baranyai 
Dárda nevű helységet hívták Tordának 
is, de ő mindehhez csak azt az egy meg
jegyzést főzi, hogy na ne! Én viszont azt 
mondom, e fiúból nem pap, hanem egye
temi tanár lesz! Na igen!
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SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 13.

M arslakók
Isten a Marsra látogatott, fogadtatá

sa felbőszítette nagyon.
-  Hogy fogadjátok ti a Mindenség 

Urát, fiam? A régi nép garázda csőcse- 
lék volt, kik nem tisztelték a Fennvalót, 
templomaik nem voltak soha, imádkoz
ni senki sem tudott, tévedtem, amikor 
sok ezer évig élni hagytam ezt a népet, 
engem gyaláztak minduntalan, el kel
lett vegyem az életüket, de benneteket 
élni hagytalak, hogy asszonyoddal né
pesítsétek be újra ezt a bolygót. Térden 
állva kellett volna fogadnotok, könnyes 
szemmel és mérhetetlen alázattal, hogy 
olyan szerepet szántam nektek, amelyet 
még soha senkinek.

-  Nincs mit ennünk, Uram, eledel
ről nem gondoskodtál, éhezünk. Mi tisz
telünk Téged, hiszen tudod, de amikor 
nagy ritkán megjelensz, csak arra tu
dunk gondolni, hogy eló'bb-utóbb bele
halunk az éhezésbe. Ilyen körülmények 
között nem érezzük képesnek magun
kat arra, hogy a nekünk szánt felada
tot teljesíteni tudjuk, hogy örömöt sze
rezzünk Neked.

-  Egyetek csillagot — mondta Isten. — 
Olyan bőséges választék van, hogy ezer 
évig is eltarthat benneteket. S ha egy 
kicsit lenyúltok, a felhőkből vizet szür- 
csölhettek, van vagy százezernyi ton
na bennük, vigyáztam arra, hogy akár
hány életnek elég legyen.

-  A csillagok kemények, Uram, a 
gyomrunk nem tudná megemészteni ezt 
a mérhetetlenül tömör eledelt, a felhő
kig meg nem ér el a karunk, a fejünk, 
szomjazunk. Uram, nem tudnál terem
teni valamit, hogy ne éhezzünk, ne 
szomjazzunk tovább?

-  Nem, fiam, nincs szándékomban se
gédeszközöket teremteni a Marsra, vi
szont felküldhetek néhány embert a 
Földről, akik hagynak itt nektek ételt, 
italt eleget, hogy ne éhezzetek, ne szom
jazzatok tovább. Csakhogy ezek az em
berek nem fognak idejönni nap mint 
nap, lehet, hogy eltelik ezer év, amíg új
ra megjelennek. De akkor majd nem 
ketten-hárman jönnek, milliók vagy 
milliárdok is ideköltözhetnek, s rátok 
akkor egyáltalán nem lesz szükségem. 
Ha jól meggondolom, most sem hoztok 
nekem semmi hasznot, ha nem létezné
tek, a világegyetem egyáltalán nem hiá
nyolna. El kellene vegyem az életeteket, 
de Jézus fiam biztosan megorrolna egy 
kicsit, hiszen az egész Mindenségben 
mindössze két egyszeműt hagytam élet
ben, s most ezeknek az életét is elve
szem? A Fiam meg néha veletek szokta 
szórakoztatni a kiváló minősítést kapott 
őrangyalokat, akik aztán halálra röhö
gik magukat, az egyszeműek látványa 
az egyetlen cirkuszi mutatvány, amit az 
általam teremtett Világmindenségben

élvezni lehet. Esetleg az emberiség el
fecsérelt életét tekinthetjük röhejes
nek, merthogy a szeretet lehunyt szem
mel haldoklik a Földön és egyebütt is, 
de cirkuszi mutatványt látni sehol sem 
lehet. Rendben van -  folytatta az Úr 
-, éljetek. Adok nektek még ezer évet, 
de akkor lássak itt egyszeműeket, ren
geteget, hogy legyen min röhögjenek a 
szórakozástól megfosztott őrangyalok, 
és Jézusra is ráfér egy kis derülnivaló, 
szenvedett ő is eleget.

-  Csakhogy mi nem akarunk a röhö
gés tárgya lenni, Uram, ne feledd, hogy 
nekünk is kijár a tisztelet, a marsla
kók büszkesége legalább olyan mértékű, 
mint a földi emberé, azok két szemmel 
annyira voltak képesek, hogy évezredek 
óta gyilkolják egymást, nálunk, egy- 
szeműeknél még börtönök sem voltak 
soha, senkit sem kellett elítélni sem
miért, mindenki mindenkit szeretett, 
csak seggbuták maradtak, ebben igazat 
adok Neked, Uram, ez a nép nem öreg
bítette a Világegyetem dicsőségét. Hogy 
minket kettőnket életben hagytál, tud
juk, hogy nem véletlenül tetted, mi ki
vételek voltunk, annyit tanultunk a né
ha idelátogató őrangyaloktól, hogy már 
többet tudunk, mint ők maguk, verhe
tetlenek vagyunk minden tárgykör
ben, legyen az kultúra, tudomány vagy

bármi egyéb, persze az elmúlt évezre
dek földi halottai közül rengeteg nevet 
tudnék felsorolni, akiket szellemileg so
sem tudtunk volna megközelíteni, de a 
most élő, hét milliárd földi ember kö
zül csak egyetlenegyet tudnék említeni, 
akinek a szellemi nagysága toronyma
gasan meghaladja a miénket, minden

idők legnagyobb prózaírójáról beszélek, 
a Száz év magány szerzőjéről, aki saj
nos, a hírek szerint szellemében meg
rokkanva soha többet nem fog alkotni 
nekünk. Szerintem ez a Világegyetem 
egyik legnagyobb vesztesége, a Földön 
élők egyike sem fog a Mester színvo
nalára felnőni. Ami pedig minket il
let, Uram, Ígéretet tehetek most Neked, 
hogyha lesz ételünk-italunk, benépesít
jük újra ezt a bolygót, lesznek templo
maink is, imádkozni is megtanulunk, s 
amikor megint erre jársz, térden állva 
fogadunk mindannyian.

-  Okosan szóltál, fiam, de mennem 
kell, ma még rengeteg dolgom van, nem 
ülhetek itt veletek napestig.

-  Egy szóra még, Uram! Szóba hoztad, 
hogy Fiad, Jézus is szenvedett eleget, s 
én ezzel teljesen egyetértek. A Földön 
élők közül néhány milliárd ember két
ezer éve várja a Messiást, s látom, egy
előre nincs szándékodban visszaküldeni 
Fiadat a Földre, Uram, javasolnék vala
mit, ha megengeded. Küldjél le engem a 
Földre, nem mint Messiást, hanem mint 
a Messiás előfutárát, akinek az lenne a 
feladata, hogy az Ő megérkezéséig vilá
gosságot vigyen az emberi agyakba, ezt 
a feladatot, számításom szerint, száz év 
alatt teljesíteni tudnám, s akkor visz- 
szajövök a Marsra, hogy asszonyommal 
együtt nekifogjunk, kívánságod sze
rint, benépesíteni újra ezt a bolygót. De 
előbb megmenteném a földlakókat, hogy 
gyilkos és öngyilkos ösztöneik csappan
janak meg végre, főleg a Te örömödre, 
Uram.

-  Rengeteg ötlettel látnak el a körü
löttem élők, de ennél őrületesebbet még 
senkitől sem kaptam. Nem veszed fi
gyelembe, fiam, azt az elementáris ve
szélyt, hogy földi életed folyamán elkap
hat a kangörcs, s akkor benépesíted a 
Földet egyszemű lényekkel, akik egy
mást szemlélve sorra belehalnának a 
röhögésbe, úgyhogy erről szó sem le
het. Végezzétek csak itt a dolgaitokat, 
ahogy megparancsoltam, bízd rám a 
Világegyetem ügyvitelét, jobban értek 
hozzá bárkinél. Hogy hibákat követtem 
el néha, meglehet, de mindig helyrehoz
tam a tévedéseket. Ami a Messiást ille
ti, majd visszaküldöm nekik a Fiamat, 
ha a földiek megérdemlik, de egyelőre 
ennek a jelei sem mutatkoznak. Itt vi
szont, amikor legközelebb meglátogat
lak, szeretnék hatalmas székesegyházat 
látni, benne sok száz egyszeművel, akik 
térden állva imádkoznak a Mennyek 
Urához, és többet nem fog röhögni raj
tatok senki. Az őrangyalok szórakozta
tására majd kitalálok valami egyebet. 
Én sem szórakoztam az elmúlt százmil
lió évben, és lám, itt vagyok. S amíg élet 
lesz a Világegyetemben, én mindig itt 
leszek. Most menj, keresd meg az asz- 
szonyodat, fogjatok neki a munkának. 
Majd vigyázok rátok, hogy sikerre vi
gyétek tervemet. Minden jót, fiam. És 
küldök majd nektek ehető eledelt és vi
zet, hogy ne éhezzetek, ne szomjazzatok 
többet sohasem. Áldásomat itt hagyom 
nektek, fiam.
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A n a g y K i l o m e t r i K
nr<írnjíij<» és szerlteszti ácscn̂ i

T Ó T H  K I N G A  

K a r a k t e r e k

ilyenkor még annál is jobban mire lesz érzékeny
egyedül van m int általában minek nem tud majd

ellenállni abból a 2x2

a karaktereket lehet 
csoportosítani genus 
sexus más jellemzők 
család barát idegen 
te egyik sem 
én neked archívum  
ez az alapállás itt 
nincsenek tárgyak 
amiket arcba vágni 
lehet csak itt-ott 
viselkedési zavar

Plüss
van akit énekre
van akit figyelni készítettek
mi összekeveredtünk
engem őrizzen a balzsam
pólyát akarok vattát nem
ha üres a henger hiába
ütöd nem ad hangot nem telt meg
benned a többiek polcon
őket nem veszem le mikor
fejeden feküdtem szemed
pödörtem mikor izgultam
rajtad aludtam el tűrted mikor
felszabtam a váltad a
szivacsodért cseréltünk
anyagot hogy fennmaradjunk

O t t

otthagyta a mondat közepén 
kiment és nem hallgatta meg 
most a plafonon a kislámpát nézi 
és várja hogy elmúljon a névnap

kiderül aztán hogy kávéért ment 
neki főzte tejest
ilyenkor lehet még annál jobban is 
egyedül lenni m int általában

penészvirág
akivel együtt lakom fehér 
penészvirággal kelt nevel 
szigeteket és jelzi 
egyesülési szándékát 
izgatottá válók álmatlan 
leszek és rázni fog a hideg 
melyiket választja 
hova lesz az ajándék 
akit kapok mit fogyaszt

Disznóhoz
disznóhoz ülünk épp 
hentes akarok lenni 
pedig kihánytam a töltöttet 
a combot a mócsingot 
bedobtam a szekrény mögé 
kifőztük a hólyagot 
tisztul a gyomor 
a tüdőből leves a vért 
meg hagymával sütik 
mindegyik szagától hánytam már

ha elmegy a fájás mi jön  
a helyére mi lesz az új játék  
unjuk a disznót a kacsát a májat 
a nyulak büdösek m it fogunk 
ölni majd mi tart össze 
apropó lesz-e egy másik dög

Csak a jó szereplők
varratunk az erdő kapitányát 
a lábszárra gennyes de pozitív 
mantra lesz a kisegér a centruma 
ő  rendőr is és bátor a jó  
szereplők kerülnek fel van aki 
kövön vagy sziklán áll az erdő 
szélén meg a kiskunyhóban 
a csónakban ül a bolha ő  a 
leginkább önfeláldozás 
kilapul a fontos elvekért hogy 
megmeneküljön az egyensúly 
tekeredik a medvelány is 
nem is lomha sem túlsúlyos 
még megfelelő női akcióhősnek 
légballonnal tervezik a bevetést 
rajtaütésszerűen a girhes főgonosz 
macska a levegőben akar 
menekülni de megneszelik 
és ő  nem kerülhet a képre sem

o A  »*9* KfLOMgTRlK
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MORITZ MÁTYÁS
A  halottak napjára virradó éjszaka
A kisváros mint minden évben, így 

most is lázas készülődésben égett, min
den lakó, legyen az gyermek, vagy ép
pen felnó'tt, lelkes izgalommal várta a 
halloween éjszakáját, mindenki úgy és 
ott vette ki részét az ünnepi előkészüle
tekből, ahogy azt ideje, munkabírása, és 
kreativitása bírta. Ahogy az egész vilá
gon elterjedt ez az ünnep, úgy a kisvá
ros sem tehette meg hogy nem vesz ró
la tudomást, és figyelmem kívül hagyja, 
azért sem, mert a kisváros lakóinak je
lentős száma büszkélkedhet kelta ősök
kel és felmenó'kkel, hovatovább erős kelta 
gyökerekkel. Mind a mai napig őrizték, 
terjesztették, és nagy becsben tartották 
a hagyományokat, amit a legjobb tudá
sukkal és a legtisztább szívvel ápoltak. 
Már csak azért is kijárt egy kis lazítás 
és önfeledt ünneplés és ereszd el a ha
jam, mert a kisvárosban az utóbbi hetek
ben ítéletidő tombolt és szedte az áldoza
tait az utakon, a házakban. Katasztrófa 
idő követett katasztrófa időt, a lakók még 
csak fel sem ocsúdtak az első megrázkód
tatásból, máris jöttek az újabb és újabb, 
a korábbiaknál mindig ijesztőbb, és még 
nagyobb aggodalomra okot adó hírek, a 
létező összes csatornán. A tévé-csator
nák szinte negyed óránként szakították 
meg a legélvezetesebb brazil szappanope
rákat vagy a jósok, a látók és a médiu
mok elmélyülését, a legfrissebb és az ese
tek döntő többségében bosszankodásra 
okok adó híreikkel, hogy a kiküldött tu
dósítók beszámoljanak a több órája vagy 
napja az utakon veszteglő mind nagyobb
ra és hosszabbra duzzadó autósorról, ahol 
családok fagyoskodnak és bíznak a jó is
tenben, a szerencsében és talán utolsó 
sorban a katasztrófa védelem emberei
ben, akiknek a soha nem látott és tapasz
talt, rendkívüli időjárásra adott reakció
ja, hogy finoman fogalmazzunk, nem egy 
gyors reagálású hadtest képét idézte fel 
a kisváros rokonokért aggódó polgáraim
ban, akik nem győzték átkozni a sorsot 
és az időjárást.

Hiszen már régen a jobb és elviselhe
tőbb idő beköszöntére készült minden
ki, amikor a szó szoros értelmében le
szakadt az ég és lakásaiba száműzött 
sok-sok ezer embert, vagy láncolt oda a 
gépjárműve kormányához. Egymást ér
ték a balesetek, a dugók, mind több lett 
az elzárt települések száma, ahol a hó 
több méterre is feltornyosult, köszön
hetően a viharos erejű széllökéseknek. 
A vezetékek vagy elszakadtak, vagy az 
őket tartó oszlopok dőltek el. A lakások 
nagy részében nem volt se áram, se víz, 
se gáz, se semmi. Panaszaikat a fagyos- 
kodó és gyertyákkal világító, hidegélel
men élők egy-egy rádióadónak sírták

el. Később persze jöttek a hihetetlen és 
megkönnyezni való történetek, az önfel
áldozó önkéntesekről, a segítőkészség
ről, hogy ki, hol, kinek és milyen elkép
zelhetetlen módon segített, miközben 
lehet, hogy ő maga is segítségre szorult, 
még pár órával vagy perccel azelőtt. De 
minden jó, ha vége jó, eltekintve a hely
reállítási munkálatok hosszas elhúzó
dásától, a magyarázkodásoktól, a kiok
tatásoktól, és sokak hülyének nézésétől. 
A vihar elvonult, a kisváros lakói fellé
legezhettek. Az élet visszatért rendes 
kerékvágásába, és mindenki készülhe
tett az esztendő napos felének ünneplé
sére, ellenpontozva az utóbbi időszak sö
tét napjait. Kihajtottak a gyümölcsfák, 
teremni kezdték a szebbnél szebb és íze- 
sebbnél ízesebb gyümölcsöket, amit a

háziasszonyok nem győztek kötényeikbe 
vagy kosaraikba gyűjteni, hogy aztán fi
nomabbnál finomabb süteményeket kre
áljanak belőlük a gyermekeknek, miköz
ben már azon kellett törniük a fejüket, 
hogyan és miként is látnak hozzá gyer
mekeik jelmezének megvarrásához, ösz- 
szeállításához. A korábban hótakaró 
fedte kertek zöldbe öltöztek, a lakók nem 
győzték csodálni és dicsérni a szomszé
dok kiskertjét. A gyümölcsfák és kertek 
istennőjének csak hálát lehet mondani 
és rebegni.

A holtak tiszteletére a kisváros lakói 
egy-egy erdő szélén vagy tisztáson szép 
számmal összegyűltek, magukra öltve 
ősi jelmezeiket, amelyeket az év más nap
ján szépen eldugva őriztek egy-egy falá
da alján, vagy a padláson, jól elzárva a 
kíváncsi gyermekek elől. Amíg a fiata
labbak az igazak álmát aludták, a szü

lők ördögűző rítusokba kezdtek, szertar
tás szerint, ahogy az a nagy könyvben 
meg vagyon írva. Tudták, hogy a szer
tartásra nagy szükség van, minden ed
diginél nagyobb létjogosultságot nyert a 
rítus, amit sokszor talán még ők maguk 
is megmosolyogtak, de hát engedve a ha
gyományoknak, évről-évre elvégezték 
azt, a kisvárosba látogató szép számú tu
rista kíváncsi szeme előtt, akik nem ke
vés bevételt és hírnevet hoztak a kisvá
rosnak. A kisvárosban ahogy turistákból, 
úgy a halottak rosszakaratú és félelmetes 
szellemeiből is akadt, és nem is kevés. Ez 
utóbbiakat mind egy szálig ki kellett űz
ni a városból, olyan messze, hogy legfel
jebb csak egy esztendő múlva érjék vagy 
érhessék el a kisváros határát, hogy az
tán újból a fejükre koppintsanak, szám
űzve őket a sötét föld alá. Akadt tenniva
ló nem is kevés, az állatáldozatokon túl, 
a közös imádságon át, az össztáncig, hi
szen az ártó és csúf szellemek, azok közül 
is a romlottak és a gonoszak, nem átal
lották eltépni a pokol láncait, és meglá
togatni az élőket. És azt talán monda
nom sem kell, hogy az alvilágból, a rút 
fertőből nem az ördög jó kívánságait sze
rették volna ilyenkor felszínre hozni és 
tolmácsolni. Kiűzésük kőkemény mun
káját a lakók nem bízhatták holmi tévés 
parafenoménekre, táltosokra, mágusok
ra, és nagymesterekre, mert egyrészről 
azok mind sarlatánok, hozzá nem értő, 
gyorstalpalókon szerzett áldiplomás kók
lerek, akik abból élnek, és talán nem is 
kis lábon, hogy sokakat megtévesztenek, 
megvezetnek, és már elnézést az erős ki
fejezésért, de hülyének és palimadárnak 
néznek.

A kisváros lakói ki is kapcsolták ezek
ben a napokban a tévét, ahogy a rádiókat 
is, hogy elvégezzék mindazt, amit má
sok nem végezhettek el helyettük szak
szerűbben és hozzáértőbben. Miután 
úgy gondolták, hogy megcselekedték, 
amit megkívánt a haza, és elkergették 
a zombikat, vámpírokat és egyéb csúf, 
fertőt, ragályt, és rontást hozó földöntú
li, földalatti lényt, nekiláttak, hogy meg
emlékezzenek minden szentről, szűzről, 
apostolról, vértanúról, hitvallóról, töké
letes és igaz szívű emberről, akik már 
nem lehetnek az élők sorában. A kisváros 
hite megfért sok tanítással, bár egy-egy 
korábbi vezetőjük, politikusuk próbálta 
minden erejével és kapcsolati tőkéjével 
elejét venni ennek, hiszen abormálisnak 
gondolták, hogy ilyen gondok és bajok 
között az emberek ünnepeket üljenek, 
megfeledkezve minden nehézségükről. 
Ezért hát a lakók tanúbizonyságot téve 
a civil kurázsiról, záros határidőn belül 
útilaput kötöttek az illetékesek lábára, 
és úgy kergették el őket a kisvárosból, 
ahogy a rossz szellemeket és rémséges

> > > > >  folytatása 10. oldalon

KlLOMETRlK 9



HELIKON

» » >  folytatás a 9. oldalról

lényeket szokás. Őket nem fogja senki 
meghódítani, megsemmisíteni és elfog
lalni sem. A politikusok helyett most is 
inkább a napisten előtt borultak térd
re és hajtották meg fejüket, a tiszteleté
re rendezett ünnepség díszes keretei kö
zött, hogy hálát adjanak a bő és gazdag 
termést hozó földért. Hogy az elmúlt év
ben meghaltak lelkei ne zavarják össze 
az élők életét és dolgos mindennapjait, 
bőséggel megajándékozták a szellemvi
lág nyughatatlan lakóit finomabbnál fi
nomabb falatokkal, köztük pár frissiben 
és melegében levágott állattal, a legked
vesebbek közül, hogy ezzel is bizonyít
sák nagylelkűségüket és azt, hogy szá
mukra ez az áldozat sem teljesíthetetlen, 
ha arról van szó, hogy a szellemlényeket 
hátraarcra kényszerítsék. A szertartá
sok után következhetett a sütés, a főzés, 
és a gyermekek jelmezeinek megvarrá- 
sa. Persze sok felnőtt akadt, aki új sze
mélyiséget kölcsönözve magának manó
nak vagy hegyi embernek öltözött.

De azoknak a szülőnek, akiknek nem 
volt ideje vagy energiája új jelmezt varrni 
az ő lurkójának, könnyű és persze költsé
ges megoldásnak tűnt a kisváros főteré
nek egy eldugott sarkán a napokban nyílt 
jelmezkölcsönző bolt, amely bő választék
kal és szíves kiszolgálással várta a szü
lőket, a gyermekeket, a magukat még 
mindig gyereknek gondoló ifjakat, hogy 
a családias hangulatú boltban kedvükre 
válogassanak a szebbnél szebb ruhaköl
temények között, amelyek szinte eladták 
magukat, és rábeszélték a kis boltba té
vedő ártatlan áldozatokat, hogy rögvest 
vásároljanak. A kirakat még azt is a bolt
ba csábította, akinek esze ágában sem 
volt fél havi fizetését otthagyni egy-egy 
maskarára, hogy aztán abban rohangál
jon és ijesztgesse a többi őrültet, aki szin
tén nem tudott nemet mondani egy-egy 
csodaszép ruhakreálmány csábításának.

A ruhakölcsönző tulajdonosa egy ide
gen volt, akit eddig még csak nem is lát
tak a kisváros lakói. Nem tette tiszte
letét sem a bolt építése közben, se más 
városi rendezvényen, és ami a legfur
csább, a boltban, annak egy kis cellasze
rű szobájában lakott, vagy legalábbis ezt 
rebesgették a város pletykás és nem kis 
képzelőerővel megáldott vagy éppen meg
vert csoroszlyái, akiknek ezen az éjsza
kán még csak be sem kellett öltözni, ha 
a frászt akarták volna hozni a fiatalok
ra. Mert elég ha kurta és visszeres lába
ik közé csapják seprűjüket, a vállukra 
ültetik macskájukat, és máris körbere
pülhetik párszor a főtér templomtornyát. 
Miközben a bolt jóképű és megnyerő, nem 
kevés meggyőzőerővel megáldott embe
re sorra rábeszélte a hozzá belátogató- 
kat a portékákra, az esti órákban arcán 
elégedett vigyorral konstatálta, hogy jó

munkát végzett, főnöke elégedett lehet a 
napi teljesítményével. Egy szó sem érhet
te a ház elejét, nem vethette a szemére, 
hogy nem tett meg minden tőle telhetőt. 
De nem is azért volt megelégedve magá
val, mert kisebb vagyonra tett szert, sok
kal inkább azért, mert főnökének örömöt 
okoz majd, ha a késő esti órákban végre 
elszabadulhat a pokol.

Feltéve, hogy minden úgy alakul, 
ahogy eltervezték. Miután bezárta a 
bolt ajtaját és lehúzta a sötét redőnyö
ket, magára öltötte a gúnyáját, amit év
századokon át őrzött, hogy mindig kifo
gástalan eleganciával jelenhessen meg 
ura és parancsolója, illetve az ő ember 
nagyságú szobra előtt, hogy elvégezze a 
rituálét a sötétség istenének színe előtt.

Elmormolt egy-egy imát és az urát éltető 
éneket, önnön vérét is ontotta, hogy ne 
hagyja kétségek között főnökét, ha az el
hivatottságát kérné számon. Bár egész 
nap lótott-futott, hogy mindenkit új ru
hába öltöztessen, mégsem érzett fárad
ságot, inkább csak jóleső elégedettséget, 
hogy mindent megtett, amit emberileg 
csak meg lehetett tenni. Most már nyu
godtan hátradőlhet a jó öreg hintaszék
ében, és hosszú körmökben végződő ke
zeit, vagy inkább karmait keresztbe 
fonva mellkasán, várva a rémület éjsza
káját. A Szertartása nem volt hiábavaló, 
hiszen az emberek, akik nála vásárolták

meg jelmezüket, mind azzá változtak, 
azzá lényegültek át, amilyen ruhát ép
pen magukra öltöttek. Volt, aki farkas
emberként rohangált fel-le a város u t
cáin, úgy üvöltve, mint aki megveszett, 
idős és védtelen nyugdíjasokat marcan
golva miszlikre, hogy aztán véres po
fájában egy-egy kisnyugdíjas lábszár
csontjával vesse magát egy-egy sötét 
sikátorba. Volt, aki szellemként suhant 
át a házak falain, volt aki 18. századi 
dáma vérvörös és mélyen kivágott ru 
hájában járt-kelt a város utcáin, hogy 
tessen az ő vámpírnak öltözött szerel
mének, aki mint valódi vérszívó, iga
zi vérgróf, bolondult a 18. századi vise
letért, így szerelmük beteljesülésének 
semmi sem állhatta útját. Volt, aki ol
csón meg akarta  úszni ezt az estét, és 
apja katonai ruhájához csak egy mű
anyag pisztolyt vásárolt, amivel később 
valódi szörnyekre vadászhatott, való
di töltényeket lőve mindazokra, akik a 
kisboltból ruházták fel magukat. A bolt 
eladója a redőny rései közül leste mű
vét, és mondani sem kell, jobban szóra
kozott mint bárki azon az éjszakán.

Később a háza tetejéről vette szem
ügyre, hogy melyik szörny esik a má
siknak, vagy ártatlan  járókelőnek, vagy 
turistának, akik előbb még jó heccnek 
gondolták ezt az egész partit, aztán 
be kellett látniuk (persze csak azok
nak, akik még életben voltak, és sike
rült meghúzniuk magukat egy-egy ház 
pincéjében), hogy rossz lóra tettek, és 
más szórakozást is választhattak vol
na az utazási iroda bő kínálatából. A 
közeli iskola egyik elfoglalt professzora 
is a redőnyök adta védettségből leste az 
elé táruló látványt, hiszen nem tudott 
nem odafigyelni a szörnyű sikolyokra 
és segélykérő üvöltésekre, miközben ép
pen egy órájára készült, körbevéve ma
gát mindenféle jegyzetekkel és iratok
kal. Érdekes témát választott, vagyis 
erről próbálta meggyőzni magát, hi
szen a vámpírokról és egyéb szörnyek
ről, illetve azok mítoszáról, legendájá
nak gyökereiről próbált összeállítani 
egy kis tanulmányt, kis humorral meg
fűszerezve, hogy nehogy megfeküdje a 
tanulói gyomrát. Ezért sem öltözött be, 
ezért sem hagyta el az iskola épületét 
ezen az estén sem, inkább a gondola
taiba merült, és persze a sok száz éves 
könyvekbe, amelyek között ott lapult 
Bram Stoker Darculájának első kiadá
sa is, a professzornak dedikálva. Talán 
még bele-bele is olvasott volna a tanár 
úr, ha nem zavarják meg írás közben 
üvöltő farkasemberek, óriás lények, és 
vérszívó fiatalok, többségük éppen ta 
nítványa is volt, és már-már apjuknak 
képzelte magát, amolyan őrzőnek, aki 
minden lépésüket árgus szemmel, de 
persze észrevétlenül figyeli, és ha bajt 
és fenyegetést sejt, rögvest a segítsé-
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gükre siet. Ez nem egyszer előfordult 
már, de most minden eddiginél nagyobb 
fenyegetést érzett, magának a legna
gyobb és legsötétebb gonosznak a jelen
létét, aki ham ar átveszi az uralmat, ha 
nem tesz ellene semmit. Becsukta hát 
a könyvritkaságokat, visszatette őket 
ráccsal elzárt kis magánykönyvtárába, 
és rájuk zárta az ajtót. Iratait az asztal 
titkos fiókjába süllyesztette, biztos ami 
biztos.

Jó öreg pipájából kiverte a dohányt, 
zsebre vágta, eló'kotorta valahonnan a 
szemüvegét is, és kiviharzott volna az 
irodájából, ha nem hozza rá a frászt egy 
tanítványa, aki nemes egyszerűséggel 
átlebegett a falon, hogy röviden elme
sélje, mi is folyik az utcákon, a tömény
telen véren kívül persze. Elbeszélésében 
az is helyet kapott, hogy aki a titokza
tos idegen boltjában vásárolta meg ün
nepi jelmezét, mind mély amnéziába 
esett, és hol gonosz boszorkánynak, hol 
kohóidnak képzeli magát. A professzor 
felocsúdva az ijedségből, nem tehetett 
mást, hitelt adott tanítványa szavainak. 
Rögvest kocsiba vágta volna magát, ha 
lett volna neki, de már azért is hálát 
kellett adni, hogy egyáltalán munká
ja van, igaz, mind kevesebb juttatással 
és megbecsüléssel, és mindezek tetejé
be most meg arra  akarják kényszeríte
ni őt és kollégáit, hogy belépjenek ilyen 
meg olyan szervezetekbe, és körökbe, és 
tagozatokba, ha azt akarja, hogy meg
maradjon az állása, ahol egyet tudnak 
csak garantálni neki,és sorstársainak, 
hogy a bizonytalanság minden eddigi
nél nagyobb lesz, ahogy a hülyegyere
kek és az életére törő szülők száma is. 
Kocsi hiányában futásnak eredt hát, 
mielőtt még túl késő lenne. Az utcán a 
jelmezes gyerekek már rég nem édessé
get kunyeráltak, inkább a professzor úr 
torkának estek volna, ha el nem vétik, 
és ha a tanár úr nem ugrott volna el egy 
akrobata ügyességével minden elé ke
rülő szörny elől, amíg a kis boltig és an
nak bezárt ajtajáig elért. A professzor 
úr neveltetése okán előbb még talán il
ledelmesen kopogott is volna, miközben 
a jövetele okát részletezi, de most mind
ezt valahogy röhejes megoldásnak gon
dolta, pár lépést hátrált, majd egy jól 
irányzott erőteljes rúgással szétforgá
csolta a bejárati ajtót, hogy szembe ta 
lálja magát egy teljesen kifosztott bolt
tal. A pénztárgépből üresen lógott ki a 
fiók, a vállfák üresen lengtek. Mintha 
soha nem is működött volna itt jelmez
kölcsönző bolt.

Tudta és érezte, hogy az eladó nem 
menekült el, nem hagyta hátra  az őrü
letet, hiszen éppen azért jött, és ép
pen ez a fejetlenség táplálta, adott neki 
erőt. A titokzatos idegen éppen a tető
ről vezető lépcsőn kászálódott le, a r
cán letörölhetetlen vigyorral, kezében

egy élettelen, gerincénél kettétört fe
kete macska lifegett, kilógó nyelvvel és 
belekkel, miközben meg-megrándult, 
földöntúli hangot adva ki magából. Az 
idegen véres pofával először csak káp- 
rázatnak hitte a professzort, aki fel
ismerte benne régi barátját, majd ké
sőbbi fő ellenségét, akit évszázadokon 
át, több földrészen és koron át üldözött 
egy megszállott kitartásával, és akitől 
azt hitte, hogy a 19. század végén egy 
életre megszabadult, mikor Angliában, 
Bram Stoker barátjával és iskolatársá
val szíven szúrták, elhamvasztották, 
és a tengerbe szórták maradványait. 
De úgy látszik, új erőre kapott az egyik 
legnagyobb gonosz, akivel eddig ösz- 
szehozta a sors. Kihasználva a régi is
merős megrökönyödését, és azt, hogy 
éppen lakomáját szerette volna elfo
gyasztani, rögtön a nyakának esett, a 
földre teperte, és többször ágyékon ta 
lálta rúgni, azt tudakolva a nyöször
gő eladótól, hogy miként törhetné meg 
az átkot, ami a kisvárost éppen a föld
del kívánja eggyé tenni, mint régen 
Salem’s Lotot. A könyvtáros professzor 
úgy gondolta, nem ju t semmire tudásá
val, a démonok, a varázstárgyak és á t
kok terén. Kizárólag testi erejére ha
gyatkozott, amelynek nagyságát senki 
ember fia ki nem nézte volna belőle. 
Miután félholtra kínozta az eladót, si
került megtudnia, hogy a bolt egy el
dugott kis zugában felállított, ember 
nagyságú bálvány megsemmisítésével 
véget vethet a kisvárosban tomboló té 
bolynak. Amíg áldozata a földön fetren- 
gett, előbb egy vasrúddal próbálta szét
verni a több mázsás szobrot, ami meg 
sem moccant, de még csak jelét sem ad

ta, hogy szét akarna törni.
Egy ideig még ütlegelte az eladó által 

bálványként és istenként imádott szob
rot, de belátva, hogy ezzel nem megy 
semmire, és az idő is sürgeti, nemes 
egyszerűséggel a földre döntötte. Nem 
adta könnyen magát, de végül csak 
padlót fogott, ezer és ezer darabra tör
ve. Ebben a pillanatban mindenki régi 
önmagává lényegült vissza. A profesz- 
szor elégedetten és kimerültén csettin- 
tett, miközben a kisbolt hintaszékében 
hintázott, és lelki szemei előtt már fel- 
rémlett egy kis elbeszélés ötlete, amely
ben elmeséli a hihetetlen eseményt, ami 
a kisvárosban a halottak napjára v irra
dó éjszakán esett.

T I N K Ó  M Á T É

Árva nézésével 
hirtelen
Ez a híd kettészeli 
a Dunát. Itt fogadtunk 
hűséget: hosszan el
merengtél, aztán: igen! 
vágtad rá lányos zavarodban.
*

Pedig a túloldalon ülő 
román nő (átutazóban valamerre) 
magához vonzott tekintetével. 
Féltékenységre okot 
kellett szolgáltatnom.
*

Nem éltél vele 
mióta, meddig, még hát 
tán könyörögjek is érte.
*

Finom vonásai régi szenvedések 
medreit zárták: vastag smink az arcán. 
Egyszerre nyitott rajta ajtót, egyszerre 
súgta, ha közelebb jössz: félelem.

*

Ahogy egy várost ma körbe
fordulunk, mintha tenni felejtéssel 
kellene. Mintha mindennek 
te volnál a tétje.
*

Mennyi olcsóbb hazugság, amit 
magunkra vállalunk: talán csak 
szimpla öntudattal.
*

Ha óceán, hát táruljon 
ostoba egekre.
*

Ha fűtetlen kisszoba, hűvösét 
buszmegállókig ontsa.
*

Ha kisvasút meredek lejtőn: 
omoljanak rá bazaltoszlopok.
*

Ha elmondja, temetőjét 
nem gondozzák: legyen éjjelente 
kurtizánoknak fekhely, akik ismerik 
mellékösvényén a járást.
*

És csillagok szemében, ahogy itt 
a vak is csak tapogatózni merne.
*

Ezt utoljára még árva 
nézésével hirtelen, érintőleg 
megjegyezzük.
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ANDRÉ FERENC

Atlasz bírja
„És bírják a halak a tóban/ és bírják 

a kristályok a hóban/ és bírják a mor- 
fémák a szóban/ és bírják a belek a ló
ban” {Nyugtató) -  Pion István Atlasz bír
ja  című kötete április 11-én jelent meg a 
Helikon kiadónál, ami nem csak azért 
különleges, mert a költő első kötete, ha
nem azért is, mert az első olyan könyv 
Magyarországon, amely tartalmaz slam 
poetry szövegeket.

Az Atlasz bírja jól megszerkesztett, 
pontosan kigondolt egészként funkcionál, 
a versek többnyire tömör életsnittek, átjá
rási lehetőségeket képeznek meg egymás 
közt; a kis szeletek az emlékezetből végül 
a Téged tanulj alakban állnak össze, tel
jesednek ki, de az oda-vissza utalás által 
a szövegek fokozatosan átértelmeződhet
nek. Akár úgy is felfoghatjuk a kötetet, 
mint egy életutat. A Tévémaci meghalt fe
jezetben a gyermekkori emlékek, mesék, 
családi mítoszok megfogalmazása, majd 
a gyerekkori ideálok fokozatos lebomlá
sa történik meg. A versek retrospektiven 
bizonyos pillanatokra emlékeznek vissza, 
amelyek egyenként és együttesen megha
tározzák a költő identitását. Azok a mé
lyen elült emlékek, mint a fiúkollégium, 
az utazások a tengerre, az orosz katonák 
kivonulása, sorra elvesztik a gyermeki 
perspektíva szakralitását, ahogy az elbe
szélő megtanulja „kezelni a légnyomás
változás kegyetlenségeit” -  amint említi 
az Utazó című versben is.

Gyere elő alcím alatt négy monológban 
a halállal való ismerkedés fokozatai, a ha
lál megjelenése és elfogadásának fázisai 
materializálódnak. Első fázisként elfogad
ja a halál egzisztenciáját, ahogy Lucanus, 
Seneca vagy épp Britannicus kényszerült 
erre Néró szeszélyei miatt. Kibontakozik 
a dolgok meghatározásának kényszere, a 
pontos körülírás, körbehatárolás, mint „a 
ház, mely még nem fagyasztja meg a tes
teket, de oszlásnak se engedi még indul
ni őket” {Monológ II.). Innen jut el arra a 
pontra, amikor egy őzsuta elgázolásával 
új rálátása nyílik a halálra, mivel annak 
cinkosa lesz. Esterházy is azt állítja a ha
lálról A szív segédigéiben, hogy „[...] miért 
volna perverzebb beszélni róla, mint hall
gatni?!”1 A sír mellett eljutni arra a pont
ra, ahol a „sír, ki sír, miért sír, tá, ti-tá, ti- 
tá-tá” {Monológ III.) nem más, mint közös 
ritmus, létezés, a részvét közössége, már 
nem számít semmi, csak a sírás, eldobol
ni a halál táncát, amelyet majd fóldrögös 
lábaival lépked a koporsó fedelén, amíg 
be nem hordja a sár. Az ízek megbomla- 
nak, csak rejtőzködés marad ruhába, test
be, koporsóba, a tagadás, az el sem bújás, 
a kijelentések megbontása mindössze já
ték, hiszen az élet csupán bújócska a ha
lál elől.

Az O névszóképző „nagyon búja” a szó
ban, de bírja önállóan is, mint hangfestő 
szó. Alcímként többféle olvasati perspek
tívát nyit fel poliszémiájának köszönhető
en. Ez a rész tartalmazza a legeklektiku- 
sabb szövegeket, rengeteg intertextussal, 
mint például az Utazó, amely A ló meghal,
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a madarak kiröpülnek vers továbbgondolá
sa, ahogy az idő leereszti szárnyait, és az 
elbeszélő a hegyek meghajlásának és a ten
ger sós szagának trivializálódásával meg
tanulja „kezelni a légnyomásváltozás ke
gyetlenségeit”, vagy az Üdvözlet a győzőnek 
című Ady-vers átértelmezése, a „ne tapos
satok rajtam nagyon” a Hadakozó verskez
désében, hogy végül egy más mitológiát, a 
legyőzöttség sajátos formáját bontsa ki.

Szintén ebben a fejezetben szerepel az 
Altató -  Ébresztő -  Nyugtató slam poetry 
trilógia, valamint az Összeomló. A könyv
ben a slamszövegek ismertetőjele, hogy a 
végükön megjelenik az első előadás helye 
és ideje. A négy vers szervesen összefonó
dik, együtt többletértelmet nyernek, amit 
az egyikben kifejt, a másikban épp csak 
megemlíti. Sajátos perspektívába helyez
ve a József Attila-verset, az Altató és az 
Ébresztő páros közéleti problémákat, vallá
si, politikai nézeteket sorakoztat fel. Az al
vás terminus bizonytalanságát jelzi, hogy 
magyarázatot igényel: „te is alszol, de ne 
aggódj, nem vagy halott”. A zárósor mind
két szövegben ugyanaz: „álmos vagyok, 
aludni szeretnék”, mely Radnóti „lélek va
gyok, élni szeretnék”2 sorára hajaz, egyfaj
ta átértelmezésként. A Nyugtatóban hang
zik el a kötet címadó sora, az „Atlasz bírja” 
mely meghatározza az egész kötet olvasa
tát és értelmezését. A mottója egy Süveg 
Márktól (Saiid) származó idézet: „Miért, ki 
vagy te?”,3 melyre a vers feleletként funk
cionál; meghatározás és önmeghatározás, 
valamint a halálhoz való viszonyulás, az 
idő, a vallás, a család, az ország, a világ
gal táplált személyes kapcsolatának kifej
tése. A bizonytalanságot, az identitás kér
désességét a szöveg is türközi, mert ki ez 
az Atlasz, és ha az kijelenti, hogy „bírom 
nélküled is”, akkor a zárósorban miért for
dul ez át harmadik személybe? Több szöveg 
utal az én meghatározásának nehézségére, 
valamint a test materializálódására. A test 
mint anyag, melyet egy deus ex machina- 
kéz szétszed kis darabokra, ujjpercekre, 
göcsörtökre, belekre, majd ott hagy, szépen 
felcímkézve, „rakja össze más, amit ő szét
pakolt” (Rakosgató).

Téged tanuljalak címet viseli az utolsó 
alfejezet, az azonos című vers családre
gényként definiálódik. Ebben a szövegben 
teljesedik ki a kötet, a korábbi emléksnit
tek, gondolatok, szimbólumok és motívu
mok itt állnak össze eggyé, a helyükre 
kerülnek. Sorra bemutatja a felmenőit: a 
négy nagyszülő, majd apa és anya képe, 
a velük kapcsolatos emlékek, egészen a 
haláluk pillanatáig. Általuk próbálja de
finiálni önmagát, az emlékeit, a tragédi
ák befolyásolják őt, aki már cinkossági vi
szonyba került a halállal. A kutyaugatás, 
mely korábban gyógyító hatással lehetett 
a lélekre (ld. Egyet ugasson), már a legke
gyetlenebb zenévé deszakralizálódik, a 
gyermekkor ideáljai sorra eltűnnek, míg 
végül a hiányok által képes az önmegha
tározásra.

A Téged tanuljalak nyelvezete rendkí
vül eklektikus, minden felmenőjéről picit 
másként beszél: az apai nagyapját renge
teg szóismétléssel, az anyai nagyapjánál a 
„hatalmas” szó túlhasználásával, az any
jánál a libegés hangulatát idéző kifeje
zésekkel stb. Ezzel illusztrálva, hogy az

emlékek képesek befolyásolni a szóhasz
nálatot, azokról, akik fontosak nekünk, 
úgy beszélünk, mintha jelen lennének, 
olyan szófordulatokkal, amelyeket ők is 
szeretnek, ezáltal szimpátiát váltva ki. És 
ennyi halálra, ennyi családi mitológiára 
azért van szükség, hogy végezetül „meg
tanuljuk” azt a személyt, akivel valóban 
össze akarjuk kötni az életünk. Érdekes 
aspektus, hogy a halálról, a családról, az
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emlékeiről ilyen elképesztő tárgyilagos
sággal képes beszámolni. A családregény 
után a végső vers, a Feltételek dala teszi 
ki a pontot, egyértelműsítve, hogy a szív 
helyén csak üres kamra van, az ősök ál
tal hagyott hiányok összessége, csak sö
tét, hiszen „a sötét [is] leginkább hiány” 
{Múlató).

Összességében elmondható, hogy a 
pontosan megszerkesztett kötet ma
gánmitologikus terében, melyben a precíz 
meghatározások kényszere bizonytalan
ságba csap át, végső soron egy eredmé
nyes önmeghatározás történik a vallás, a 
család és a halál kombinált erdejében. És 
ha Atlasz bírja, nem omlik össze, és bír
ják a fiúk a koleszban, és bírják a kötetek, 
és bírja a jóisten is, akkor nekem is, ne
ked is bírni kell.

Pion István: A tla sz  b írja . Helikon 
kiadó, Budapest, 2013.

Jegyzetek

1 Esterházy Péter: A szív segédigéi. In Bevezetés 
a Szépirodalomba, 1986, Magvető, Bp., 655. old.

2 R ad n ó ti M iklós: Eló'hang egy monodrámához
3 Süveg M árk  (Saiid): Tükör mogul
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JANUSZ GtOWACKI

West Avenue
Ahogy M anhattanben a Harmadik 

Sugárúton megyünk lefelé, valahol a 
Tizennegyedik Utca környékén hirte
len romlani kezd valami. Előbb csak 
a nagyvállalatok sudár székházai kö
zé furakodnak be az első' gyanús kiné
zetű, zuzmós, feslő vakolattal beborított 
bérházak. Később már arcátlan ráme- 
nó'sséggel tolakodnak elő' a katedráli- 
sok, bankok és divatszalonok közül a te 
metkezési vállalatok és ócskás boltok. 
Végül beérünk a fullasztó illatot árasztó 
halsütödék, olcsó mozik és a savanyú
cukor helyett kokaint forgalmazó édes
ségüzletek kavalkádjába. A földszintes 
mecsetek oldalához kacérul simulnak 
a nyilvánosházak. A kopottas nappalik 
ablakában csontsovány jósnó'k szétterí
tett tarotkártyák mögül bűvölik a csil
lagok járását, a szegényszállások eló'tt 
pedig festmény, revolver és cigaretta 
kapható, ez utóbbi darabra.

Kicsit úgy néz ki mindez, mint
ha valaki szivaccsal végigsimított vol
na Manhattenen, összegyűjtötte vol
na a városrész minden szégyenfoltját és 
szépséghibáját, és a zsebkendónyi East 
Village-re facsarta volna.

Az utcák itt zsúfoltak, ám zsúfoltsá
gukban semmi sincs felső-Manhattan 
élénkségéből vagy a Wall Street izga
tott forgatagából. A részeg tervező keze 
munkájára valló, össze-vissza kanyar
gó utcácskákon az elbukott vizsga nyo
masztó hangulata uralkodik. Idó's uk
ránok néma alázattal ülnek át egyik 
pádról a másikra, azokon az utcai ki
jelzőkön mérik az időt, amelyek közül 
mindegyik más órát mutat. Sápadt lá
nyok közönyös heroinkereskedőknek fe
dik fel könyörögve kirúzsozott mell
bimbójukat. A fénymásológépek előtt 
csapzott írók várnak türelmesen so
rukra. Sokuknak izzad a tenyere -  ez 
a tüdőbajosok, sikertelen művészek és 
friss emigránsok megkülönböztető je
le. Időről időre kitör a perpatvar. A já
rókelők, mintha csak előbbi zsibbadtsá
gukat próbálnák jóvá tenni, dühödten 
ugranak egymás torkának. De harag
juk mesterkélt. Pillanatokon belül visz- 
szatér minden a normális kerékvágásba. 
A pizzafutárok zárt menetoszlopban vo
nulnak, a transzvesztiták előzékenyen 
fecskendőt cserélnek.

Ezen a tanácstalan, minden sietség 
nélküli, halrajként kavargó tömegen két 
férfi nyomakodott keresztül. A fiatalab
bik, aki nem lehetett több húsznál, erős, 
véreres kezében fehér festékkel teli vöd
röt cipelt. Az idősebbik ragasztós bádo
gokat, gipszet és egy hosszú nyélre erő
sített falfestő hengert szorított sovány 
mellkasához. A kánikula ellenére fejük

re pamutsapkát húztak. Koszos nadrág
juk zsebéből Dickens összes művei kan
dikáltak elő, keménykötésben.

Mindketten ugyanabból a Rzeszów 
melletti szürke kisvárosból származtak, 
hosszú éveken át nélkülöztek, hogy ösz- 
szespórolják az idejutáshoz szükséges 
pénzt, most pedig megrészegítette és fel
tüzelte őket az idegen sikerek látványa. 
Szótlan tisztelettel bámulták az utcán 
napfürdőző színesbőrű prostituáltakat 
és az öreg, parókás, szalmaszálal fran
cia ásványvizet szürcsölő zsidó nőket.

Elhagyták a koreai árusok stand
jait és a homoszexuálisoknak fenn
tarto tt vendéglőket. A Wandeczkához 
címzett bárban egy férfihang vidám, id- 
dogálásra buzdító dalba kezdett: „Fel, 
fel, Lengyelország, fel, te dolgos nemzet..” 
Egymásra néztek, de aztán erőt vettek 
magukon és befordultak a lépcsőházba. 
Fújtatva kapaszkodtak fel a negyedikre. 
Benyitottak és szakértő tekintettel vé
gigpásztázták a terepet.

A lakás nem emlékeztetett az East 
Village-re jellemző, egymásba nyíló szo
bás otthonokra, amelyekben már a lép
csőházból is gyerekjáték kilőni az utol
só szoba ablakából nézelődő gyanútlan 
lakót. A nedvességtől horpadt ajtón át 
a konyhából a hatalmas nappaliba ju
tott az ember. Ez után két különálló szo
ba következett. A tolvajoktól való féle
lem bélyegét viselő, vasrácsos ablakok

a szemközti, néhány lépésre álló épület 
falára néztek. Sötét volt, hűvös és kelle
mes. Az előző lakó mindent szépen elő
készített. Kicsavarta a villanykörtéket 
és összeszedte a bútorokat. A hullámos 
parketten csak egy lakkjavesztett szek
rény állt. A deszkákból összetákolt, ki
tá rt szekrényajtók egy törött gyertya
tartót, három műanyag vállfát és egy 
sörösbádogot engedtek látni.

Hogy kihasználják az estig megma
radt időt, rögtön munkához láttak. Az 
idősebbik, Ebihal, gondosan lefejtette a 
Twist Oliwer kemény fedőlapját, és be
tömte vele a két legnagyobb lyukat a 
falban. Spaklival ragasztót egyenge
te tt rá. Amikor már rendesen kiszáradt, 
Grzesio lehúzta fehérrel.

A konyhából átmentek a nappali
ba. Újságokkal terítették le a padlót 
és a szekrény tetejét. Gyorsan és vidá
man dolgoztak. Csak nemrég érkeztek 
Amerikába, és máris rájuk mosolygott 
a szerencse. A greenpointi hatszemé
lyes szobában két matrac is felszaba
dult, mindkettő a legjobb, meleg sarok
ban, a fűtőtesthez közel. Egyik napról 
a másikra munkát kaptak az azbeszte- 
seknél. Ezért a munkáért nem volt nagy 
tülekedés, mert az orvosok szerint rá
kot okozott. Akárhogyan is volt, hely
ből felvetette őket a pénz, utoljára már 
a családnak is küldtek dollárt. Igaz, idő
közben beköszöntött New Yorkba a re
cesszió és az azbeszt eltávolítása abba
maradt, de a házak felújításával, ha az 
ember nem azért jött, hogy heverésszen 
vagy a lábát lógassa, szintén jól lehetett 
keresni.

Kétszer egymás után végigmentek fe
hérrel az egész nappalin, és csak azu
tán tarto ttak  egy rövid szünetet. Ebihal 
ivott a csapból, Grzesio pedig kihúzott a 
zsebéből egy csomag fénylő Marlborót.

Végigsimított rajta, óvatosan kihámoz
ta  a celofánból és alulról megpöckölte. A 
cigaretta szófogadóan kicsusszant a cso
magból. Grzesio elmosolyodott, rágyúj
tott és ráérősen pöfékelni kezdett. Meg 
se várta, hogy a csikk égetni kezdje az 
ujját, nyugodtan a padlóra dobta. Csak 
akkor kelt fel megnézni a balról nyíló 
kisebbik szobát. Bekukkantott és odaki
áltott a kollégájának.

Ebihal mellé lépett, kiköpött és ke
resztet vetett. Fölemelte a földön fekvő 
széket és lehuppant rá.

A sarokban egy testes férfi lógott szé
pen kikent, barna cipőben.

> > > > >  f o l y t a t á s  a  1 4 .  o l d a l o n

Janusz Glowacki: lengyel író, forgatókönyvíró, drámaíró, 1938-ban szüle
tett Poznanban. 1981-ben emigrált az Amerikai Egyesült Államokba. Számos 
dráma- és prózakötete jelent meg. Forgatókönyvíróként többek között Andrzej 
Wajdával is együtt dolgozott. New York művészeti életének kiemelkedő szemé
lyisége.
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» > »  folytatás a 13. oldalról

-  Kíváncsi vagyok, hogy mászhatott be 
ide? — tűnődött Grzesio és a fűtőtestre ült.

-  Bemászott és kész. Az emberek ször
nyen lealjasultak. Állítólag már a gyere
kek se tanulnak az iskolákban. Kíváncsi 
vagyok, mi lesz még ebből.

-  Gondolod, hogy valaki a mieink közül?
-  A mieink közül? — nevetett föl Ebihal. 

— Ezzel a vékony arccal meg a csíkos nad
rágjával? Amúgy pedig a mieink nem New 
Yorkban szokták felakasztani magukat.

Grzesio hegyeset köpött és felállt.
-  Mit csinálunk vele?
-  Mégis mit csinálnánk? Megyünk és 

fölhívjuk a főnököt. Nem fejeztük be a 
munkát, úgyhogy nem fog fizetni.

Végignézett a sötétségbe burkolt, elké- 
kült arcon.

-  S még ha valami primitív jöttment 
volna, de egy zakós ember, nyakkendő
vel... Mi meg csak hülyére dolgozzuk itt 
magunkat... — Összefonta és végigpattog
tatta ujjait.

-  Várj csak, nem kell elkapkodni. 
Gondolkozzunk egy kicsikét. -  Csitította 
Grzesio.

Mindketten elhallgattak. A szemközti 
lőrésszerű, apró ablakban fény gyulladt. 
Szőrös kéz terített ki egy kifeszített ma
dzagra pár férfi fehérneműt meg egy ron
gyot. Rögtön ezután a fény kialudt.

-  Mi lenne ha -  elmélkedett Grzesio -, 
óvatosan leszednénk, átvinnénk a nappa
liba, kifestenénk a szobát és aztán vissza
akasztanánk? Azt fogják hinni, hogy már 
a festés után jött be.

-  Holtat akarsz megérinteni? -  há
borodott fel Ebihal. -  Tudod te egyálta
lán, milyen rendőrségük van itt ezeknek? 
Kijönnek két autóval, számítógéppel, és 
azonnal rájönnek, hogy hozzányúltunk. 
Aztán megtalálnak és elítélnek.

-  Akkor tekerjük be újságokba úgy, 
ahogy van, anélkül, hogy elmozdítanánk, 
hogy ne csöpögtessük össze. Aztán kicso
magoljuk és kész. Ha nem akarod, hozzá 
se kell majd nyúlnod. Kezdd az ablaktól 
a festést, én addig leugrok pár friss újsá
gért. Mit szólsz?

Ebihal felvidult és elismeréssel ingat
ta vékonyka nyakán üldögélő busa fejét. 
Felkelt és nekiállt feloldani a festéket.

Az utcán Grzesio végigkotorta a fém 
konténereket. Fürgén félretolta az üres 
üvegeket, kihajított könyveket és coca-co- 
lás dobozokat. Összegyűjtött egy halom 
újságot és felegyenesedett. Végignézett a 
kirakatokon, pislákoló fényreklámokon 
és hangosan, mohón fellélegzett.

Esténként az East Village-ben több a 
munka, mint nappal. A tömeg a járdá
kon besűrűsödött. Sörszagú spanyol pros
tituáltak szólítottak le megrettent tokiói 
turistákat. Wall Street-i laposmellű hi- 
vatalnoknó'k a New York-i magánnyal ha
dakozva foglaltak helyet a bárpultoknál. 
Az Első Sugárúton pedig libasorban vo
nultak az egyenruhás sofőrök vezette li
muzinok. A Café Venierosba tartottak, 
ahol immár százötven éve sütik a maffia 
kedvencét, az epres muffint.

PAPP-ZAKOR ILKA 
fordítása

BENŐ ATTILA 

(Kóristák)

A jegyzeteket és hangsorokat 
a kottát meg énekeskönyveket 
a vihar elsodorhatja könnyen, 
de a dallam testközelben lebeg.

Elfojtva, elhallgatva is éled, 
romok alatt búvó-fényként villan, 
hogyha belső' hallás élesedik, 
ha borda alatt gyorsul az iram.

Mélyből suttog, lélegzik a dallam; 
hangzavar alatt is ott araszol. 
Elnémulhat az ütlegek alatt, 
de ha magány megbillen, újra szól.

Dallam: sorsod belső összhangzata, 
a halk rejtjelek ismétlődése. 
Összetörhetik hangszereit: 
pulzusát a sejtjeidbe véste.

Ha vonat zakatol, el-elakad, 
de könnyed álruha neki a csend. 
Csak divatos hangzavar változik, 
föl-földerengő dallam soha sem.

Szél ritmusára omlik a látszat, 
erőtlen állvány, színjáték, ha hull; 
a konok értelem összhangzattant 
önteltségében nehezen tanul.

Minden más csak forgács,
mesterkedés.

A visszafénylő dallam a lélek. 
Szólít, bizsereg és sugall a hang, 
a meggyötört, elfojtott, lenézett.

Elég, ha hallod az ismétlődőt, 
a főhangsúlyt, a megtörténhetőt. 
Nézzed, milyen ismerős ritmusra 
vonulnak és süllyednek a felhők.

(Jelen lét)
Bogdán Zsoltnak

A vers halott, 
a könyv-kriptába zárva; 
ha ismert hang szólítja, 
feltámad valahára.

Az idők keresztútján áll, 
igézője a szavaknak.
Volt költő lélegzetétől 
párás lesz a magas ablak.

Ismétel, dadog az idő, 
újra történül a múlt.
Együtt nézünk a mélybe; 
örvénylik a régi kút.

A költő arca elénk tisztul; 
a szavaló ajkán szóra lendül. 
Pontos sorsátültetés ez.
Volt és van együtt éled és enyhül.

(Marionett)

Mikor keresztelték, aludt mélyen. 
Később lakomákat nézett éhen. 
Nem figyelt, és meg nem hallotta, 
mikor a távol nevén szólította. 
Mint másokon csüngő amulett, 
idegen-mozgatta bábu lett. 
Egyirányú utakra tévedt. 
Fölsértetette sarkát az élet. 
Makacs illúziókra 
önmagát tékozolta.
Lángjait mindig kifújta.
A nincsbe süllyedt a múltja.
Élt csodák között világtalan.
Útja is, sírja is jeltelen.

a

(Érteni, hallani)

Érteni a szürke ég színjátszó kékjét, 
a dolgok siketnéma jelbeszédét;

hallani, ahogy mozdul az árnyék 
és elsötétedne a halánték;

a kiszáradt fák 
fojtott sikolyát.
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PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Jubileumi könyvfesztivál: 
az „elfelejtve-megőrzés” kockázata
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesz

tivált (április 18—21.) idén huszadik al
kalommal rendezték meg. A fesztivál 
programjához immár szervesen igazodó 
Európai Elsó'könyvesek Fesztiváljának 
szintén „hagyománya” van: idén tizen
harmadik alkalommal adott lehetőséget 
a bemutatkozásra Európa fiatal próza
íróinak Magyarországon. A könyvfesz
tivál számadatai, melyekre a legtöbb fó
rumon hivatkoznak, figyelemfelkeltó'ek. 
A már olvasható összegzések azt igazol
ják, hogy a marketingszakemberek ered
ményesen dolgoztak. Sémaszerűen tet
ték közzé az adatokat: a rendezvényen 
idén 25 ország közel 100 neves alkotója, 
400 hazai és határon túli magyar író, tu
dós, művész vett részt, az érdeklődő pedig 
több mint 380 kulturális program közül 
választhatott, s újabb lehetőségeket ígért 
a Gyerek(b)irodalom. Ezekkel egységben, 
Boccaccio születésének 700. évfordulójára 
kiállítás készült, az Elet és Irodalom, va
lamint a Magyar Lettre International fesz- 
tivál-különszámmal jelentkezett.

A könyvfesztivál szervezői idén új hely
színt választottak a Millenárison. A stan
dok egy belsó' térben rendeződtek el. A 
változtatás eredményeképpen a D épület
ben (régi Csodák Palotája) találtuk meg 
a standokat, a programokat és a dediká- 
lókat. Ugyanitt került sor az író-olvasó 
találkozókra, könyvbemutatókra. A kül
ső' terek tehát veszítettek korábbi funk
ciójukból, a Millenáris parkjában kevés 
pavilon kapott helyet. Bent a látogatók, 
vásárlók száma korlátozottnak tűnt. A ki
mutatások szerint azonban idén megdőlt 
a látogatói rekord: több mint 63 ezren ke
resték fel a rendezvényt. A sikert nem
csak a sokszínű programmal, de az egyre 
nagyobb hangsúlyt kapó Gyerek(b)iroda- 
lom programsorozat (ami rajzpályázato
kat, játékbemutatókat, illetve szabadté
ri színpadon zajló programokat fog össze) 
iránti igény megnövekedésével is magya
rázzák.

A könyvfesztivál díszvendége (tíz év 
után második alkalommal) idén ismét 
Olaszország volt. Mintegy ennek előzmé
nyeként, tavaly Claudio Magris vette át 
a Budapest Nagydíjat. Jövőbeli kapcso
lódásként (ami a választást is indokolja) 
pedig az egy év múlva Olaszországban 
megrendezésre kerülő magyar kulturá
lis évadot jelölhetjük meg. A fesztiválon 
a többnyire magyar fordításban olvas
ható olasz szerzők, fiatal költők mellett, 
könyvkiadói képviselők, igazgatók vet
tek részt. A díszvendégség tagjaival foly
tatott beszélgetések sok esetben gazda
ságpolitikai fejtegetésekbe torkolltak, 
amelyet a Minden egész eltörött című gaz
daságpolitikai kerekasztal-beszélgetés is 
megelőlegezett. Az olasz—magyar iroda
lom különbözőségeit és azonosságait tá r
gyaló viták számot tarthattak az érdeklő
désünkre. Pénteken a meghívottak közül 
Luca Cagnolato, Tullio Avoledo, vala
mint Nanni Balestrini megszólalásait kö

vettem figyelemmel. A díszvendégekkel 
az Európa Kiadó volt igazgatója, Barna 
Imre, valamint Szkárosi Endre beszélge
tett. Többször idézték a magyarra fordí
tott olasz művek hosszú sorát, vázolták 
a fordítások történeti hátterét, megjelöl
ve a meghatározó korszakküszöböket. A 
kulturális fragmentumok felsorakozta
tásakor nyomatékkai jelent meg az olasz 
reneszánsz magyar irodalomra gyakorolt 
hatása.

Az adatok felidézésekor a résztvevők 
csupán néhány alkalommal mutattak túl 
az evidenciákon. A változások, hatások 
körvonalazása a magyar irodalom külföl
di ismertségének egyes aspektusaira irá
nyította a figyelmet. Barna Imre az utób
bi évtizedekben tapasztalható fellendülés 
kulcsát leginkább a német fordítások
ban láttatta. Ennek kiváltó eseménye az 
1999-es frankfurti könyvvásár, amelyen 
Magyarország meghívottként vehetett 
részt, így komoly irodalmi kapcsolatok 
alakultak ki a két ország között. Mindezt 
a fordítások kiemelkedő szerepe végett ér
demes hangsúlyoznunk. A könyvfesztivál 
tavalyi díszvendége, Claudio Magris ne
ve is ebben a kontextusban hangzott el. 
Magris írói munkamorálját Barna Imre 
követendő példaként értékelte, mivel ha
tékonyan együttműködik (magyar) fordí
tóival.

A magyar művek olasz fordítását te
kintve leginkább a háború után létre
jött gazdasági és kulturális átalakuláso
kat emelték ki a résztvevők, mivel ezek 
következtében vált Olaszország növek
vő, gazdaságilag is megerősödő országgá. 
Átrendeződtek kapcsolatai a közép- és 
kelet-európai országokkal, s ezek közve
tetten az irodalmi életre is hatást gya
koroltak. Konstruktív volt, hogy az olasz 
olvasótábor megismerkedhetett a nagy

kelet- és közép-európai életművekkel, így 
Kafka és Musil poétikájával. A képző- 
művészeti és más művészeti irányvona
lak beáramlása szintén jelentős. Ebben 
a korszakban meghatározóak a Fiume és 
Trieszt területén élő értelmiségi magya
rok fordításai. Ezek a referenciák (mint 
mindannyiunk által már jól ismert gon
dolattartalmak) arra ösztönöznek ben
nünket, hogy továbbra is kulturális téren 
találjuk meg a kapcsolódásokat a két ré
gió között.

A beszélgetések másik központi kérdé
se a művész világhoz való viszonya: vajon 
miként tudja megőrizni autoritását, teore
tikus (és ontológiai) állásfoglalását? A vá
zolt elgondolás alapján, a tiszta érzékelés 
példájaként emelném ki Luca Cognolato 
gyermek- és ifjúsági könyveit. Cognolato 
jelentős potenciált lát a gyerek(b)iroda- 
lomban, éppen ezért a könyv szerepének 
újragondolását sürgeti. Ezzel megegye
zően, az írás átrendezését is lényegesnek 
tartja; értelmezésében az írás esztétikai 
szempontok és a morális célzat szilárd 
kapcsolatán alapul. Cognolatót látható
an narratív etikai belátások ösztönzik. 
Szerinte egy írónak mindig jó üzeneteket 
kell közvetítenie. Nanni Balestrini hozzá
szólásában is új esztétikai igény körvona
lazódott. Balestrini az irodalmon kívüli 
területek bevonását tartja fontosnak, így 
narrációját a vizuális költészet, a nyelv 
megújítása iránti igény szervezi. Nála a 
saját kifejezési forma alkalmazása társa
dalomkritika. Szintén ehhez a témakör
höz igazodott Az olasz költészet kortárs 
terei című bemutató, amelyen az Online 
barokk -  Olasz költészet a 20. század má

sodik felében című kötetről beszélgettek a 
fenti szerzők. A programokkal párhuza
mosan a mediális narratívák lehetőségei
ről, kihívásairól szakmai tanácskozások, 
kerekasztal-beszélgetések adtak számot.

Az idei könyvfesztivál jubileumi ünnep
ségén az olasz díszvendégek mellett az el
ismert magyar írók, irodalmárok jelenléte 
adott különleges rangot az eseménynek.

> > > > >  fo ly ta tá s a  16. o lda lon
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A Születésnapi Irodalmi Szalon ezúttal 
az idén 85 éves Benkő Samut, Hankiss 
Elemért, Juhász Ferencet, a 80 évesek 
közül Gálfalvi Zsoltot, Gergely Ágnest, 
Konrád Györgyöt, a 75 éves Ágh Istvánt, 
Radnóti Zsuzsát, Sándor Györgyöt, Szilá
gyi Istvánt, Takács Zsuzsát, a 70 évesek 
közül Dalos Györgyöt, Kocsis L. Mihályt, 
Kulin Ferencet, Mezey Katalint, Oravecz 
Imrét, Hans-Henning Paetzkét, Szegedy- 
Maszák Mihályt, Váradi Szabolcsot, a 60 
évesek közül Angyalosi Gergelyt, Kőrössi 
P. Józsefet, Szőcs Gézát, valamint az 50 
éves Podmaniczky Szilárdot köszöntötte.

A Könyvfesztivál idei díszvendége 
Michel Houellebecq volt, ő vehette át a 
Budapest Nagydíjat. Irodalmi munkássá
gát Bartis Attila foglalta össze. A Lettre 
legújabb számában közölt interjú (2013. 
tavasz, 1.) tanulsága szerint Houellebecq 
„Franciaország leghíresebb éló' írója”, 
akiből az 1998-ban kiadott Elemi részecs
kék című műve „nemzetközi sztárírót csi
nált”. Vajon nemcsak üres metaforák, 
Houellebecq nevéhez tapadó állandósult 
jelzők (provokatív írásmód, életfilozófia 
stb.) ezek? Az íróval Horváth Krisztina, 
az ELTE francia tanszékének docense be
szélgetett, de jelen volt a szerző műveinek 
magyar fordítója, Tótfalusi Ágnes is. Az 
interjúba képi elemeket is építő Horváth 
Krisztina kérdéseire az író kurta válaszo
kat adott. Önmagát prezentálva azt su
gallta, hogy az esztétikai értékek felisme
rése céljából el kell mozdítanunk a rögzült 
jelentéstartalmakat. Megnyilatkozásai a 
már régóta mozgásba került negatív té
telezések, toposzok, klisék tagadásaként 
értékelhetőek. Houellebecq azért is támo
gatja a szerző személyétől történő elvo
natkoztatást, az ilyen típusú dialektikus 
folyamatot, mert igyekszik megszakítani 
a félreolvasást, a túldeterminált prezen
tációt.

Az idei könyvfesztivál standjainak el
rendezése, mint már említettem, pragma
tikus célnak tett eleget. Úgy tűnt, mint
ha az egyes standokon zajló programok 
vonzanák az odalátogatókat. Közelebbről 
szemlélve azonban, a legtöbb esetben, en
nek az ellentétét figyelhettük meg. Ez 
alól a Michel Houellebecq-kel történő' be
szélgetés mellett Háy János A mélygarázs 
című könyvének bemutatója képezett ki
vételt. A szerzővel Barna Imre beszélge
tett. A beszélgetést jórészt a megszokott 
kérdés-mechanizmusok és retorikai for
dulatok működtették: az írás körülmé
nyeinek, a szerző és a narrátor, vagy a 
szerző és az egyes karakterek közötti ha
sonlóságoknak a felfedése, a művészi lét
állapot jellemzői stb. Kétségtelen, hogy a 
bemutató a könyvfesztivál egyik kiemel
kedő eseménye volt, zsúfolásig megtelt a 
terem. Sikerét a dialógus személyesebb 
hangvételű része is elősegítette.

Előtérbe helyezném a Lettre-L’Harmat- 
tan matiné interjúit és felolvasásait. A 
legújabb Leííre-számban (2013. tavasz), 
miként tavaly is, jelentős szerzők reflek
tálnak a könyvfesztivál kérdésfeltevései
re. A matinén a szerzők közül többen is 
jelen voltak. Kukorelly Endre a Lettre-ben
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található Díjaim című szövegét olvasta 
fel (jelentősek az intertextuális utalások 
Thomas Bernhard azonos című könyvé
re), Németh Gábor pedig az Egy mormota 
nyara című írását. A matinén vett részt 
Helena Uri, akinek legutóbbi regényéből 
közöl részletet a folyóirat. Regényében 
Helena Úrit az akadémiai életben létre
jövő alá- és fölérendeltségi viszonyok fog
lalkoztatják. A beszélgetésen többször is 
a karakterek fontosságára reflektált.

Új elgondolás alapján rendezték be a 
román standot. A színes választékkal je
lentkező helyszínen dedikálások, felolva
sások kíséretében ismerkedhettünk meg 
George Volceanov fordításaival és loan 
Es. Pop Nem mertem kiáltani soha című 
kötetével. A programokat Nagy Lajos, a 
Román Kulturális Intézet külső mun
katársának tolmácsolása tette különle
gessé, aki kivételes tehetséggel és szak- 
szerűséggel adta át magyarul és olykor 
románul — mivel a meghívottak legtöbb
je gyakran nyelvet váltott — az elhangzot
takat. A stand bemutatásán elhangzott, 
hogy idén Párizsban a francia nemzetkö
zi könyvvásáron Románia is részt vett. 
A szervezők meglátása szerint ez az ese
mény és a Budapesti Könyvfesztivál egy
aránt azt igazolja, hogy a román kulturá
lis minisztérium és a Budapesti Román 
Kulturális Intézet törekszik arra, hogy 
táguló körben mutassa be a román iro
dalmat. A Román Kulturális Intézet új, 
angol nyelvű kiadvánnyal jelentkezett. A 
Discover the peaks of Romanian literature 
című gyűjtemény a jelenkori román írók, 
költők bemutatását célozza. A szerkesz
tők a szerzők életrajza mellé néhány szö
vegrészletet is mellékeltek.

Pénteken Horia Gárbea a 2001-ben ki
adott Kacsa naranccsal című könyvét mu
tatta be (Balázs Boróka fordításában). 
A kötet írásai, mint „világra nyíló abla
kok”, nem veszítettek aktualitásukból. 
Az ismert politikai helyzet vázolásán át
ívelő, egyetemes emberi problémák és 
kérdések teszik a szöveget időszerűvé. 
Szombaton, loan. Es. Pop Nem mertem 
kiáltani soha című kötetének bemutatá
sán a kötet fordítója, Balázs F. Attila is 
részt vett. Balázs F. Attila a kortárs iro
dalommal kapcsolatos meglátásai során 
egy kis irodalomtörténeti kitérővel utalt 
az 1980-as évek új román irodalmi ge
nerációjára, az Echinox folyóirat lénye
ges szerepére. loan. Es. Pop hangsúlyoz
ta, hogy a nagy kultúrák párbeszédében 
hisz, ezért eltörölné a kis kultúrák-nagy 
kultúrák dichotómiáját, és a jövőben ezek 
nagy esztétikai potenciáljának figyelem
be vételére helyezné a hangsúlyt.

Külön rendezvényként szerepelt Gabriel 
Liiceanu A csábításról című könyvének 
bemutatója. Részt vett a mű fordítója, 
Karácsonyi Zsolt, valamint Szentmártoni 
János, Erős Kinga és Végh Attila. A be
szélgetéseknek a felolvasott szövegrész- 
letek adtak külön dinamikát. A megszo
kott, legtöbbször komikus, kifigurázó 
kérdezz-felelek beszélgetés helyett egy 
értékes eseményen vehettünk részt. 
Mint a résztvevők rámutattak, jellegadó 
a mű narratív építkezése. A csábítás eu
rópai kultúrtörténetét feldolgozó könyv

gazdag filozófiai vonatkozásokat tarta l
maz. Szókratész, Jézus, Kierkegaard és 
Heidegger egyaránt megjelennek. A je
lenlévők a csábítás ontológiája helyett a 
vágyakozás és kötődés könyveként defi
niálták a művet. Értelmezésükben a csá
bítás félrevonásként, a világtól való el
távolodás mozzanataként funkcionál. 
Áttételesen Liiceanu a múlttal való szem
benézés kitolásának határaira kérdez rá, 
a rossz döntések, tökéletlen emberi ka
rakterek a „mi lenne, ha...” és a „mi lett 
volna, ha...” kérdésekkel szembesítenek. 
A szöveg adekvát fordítása Karácsonyi 
Zsolt munkáját dicséri.

A könyvfesztivál kiemelkedő ese
ménye volt az Európai Elsőkönyvesek 
Fesztiválja, melyet szombaton újra két 
„fordulóban” rendeztek meg. Ezt követő
en, vasárnap két szerző művét mutatták 
be. Az egyik a magyar gyökerekkel ren
delkező brit Emylia Hall Nyarak könyve 
című regénye, a másik Arno Camenisch 
Az utolsó cseppig. Alpesi trilógia című 
könyvének bemutatója volt. A svájci Arno 
Camenisch esetében, akivel a Lettre- 
L’Harmattan matinén is találkozhattunk, 
kiemelt jelentősége van annak, hogy első 
könyvét rétoromán és német nyelven ír
ta. Mint kiderült, a szerző maga is a ré
toromán nyelvi közösség tagja, írásában 
azzal a veszteséggel foglalkozik, amit egy 
nyelv eltűnése idézhet elő. Művében a 
zárt közösségek működési mechanizmu
sai, a kialakított sztereotípiákat vizsgál
ja. A könyv magyarul Adamik Lajos for
dításában jelent meg.

A Nyarak könyve bemutatójának a prog
ramban a következő címet adták: „Csak 
egyvalami volt biztos, hogy soha, de so
ha nem térek vissza Magyarországra.” A 
sokat ígérő cím a könyvben található szö
vegrészből származik. Az idézett cím nem 
annyira a jelentéstartalma végett zavaró, 
inkább a kísérlet végett, hogy újra meg
próbálták összemosni a magyar gyöke
rekkel rendelkező szerző és a regény elbe
szélőjének pozícióját. Ez a beszélgetésben 
is fő szemponttá vált. Az irodalomtudo
mányi, irodalomelméleti iskolák teóriá
in nevelkedett hallgatónak (többségében 
irodalmárok, egyetemisták voltak jelen) 
nem túl élményszerű részt venni olyan 
beszélgetéseken, ahol sokkal fontosabb a 
szerző életkörülményeinek, íróságának, 
nemének a kérdése, mint maga az opus, 
vagy a kontextuális narratológia irányá
ba nyitó értelmezés.

Ezek a tapasztalatok arra utalnak, 
hogy sok esetben a programok vezetői 
nem tudták nélkülözni a megszokott ritu
álékat, a bejáratott munkamódszereket. 
Az ilyen ambivalenciák rövid időre meg
szakították a rendezvény eseményjelle
gét, s az „elfelejtve-megőrzése”1 kockáza
tát hordozták.

Jegyzet

‘Ló'rincz Csongor: Az olvasás ismétlése. 
Materialitás és kultúr technikák az irodalmi szö
vegben című művében az „elfelejtve-megőrzés” 
fogalmát az olvasás jelentéstulajdonító vagy 
-rögzítő műveleteinek ellentéteként használ
ja. Kijárat Kiadó, Budapest, 2010. 41.
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D e m i van  a pulton?
Pulton innen, pulton túl a címe Vass 

Ákos első verseskötetének. Erőteljesen 
éncentrikus versek, miközben klisék fel
sorakoztatásáról van szó: züllés, egyéj- 
szakás szerelmek, elmagányosodás. A 
pult fogalma az egész kötet metaforájává 
válik: mágikus választóvonallá alakul, 
mely ellentétes világok közti határvona
lat jelöl. Azonban ez kevés ahhoz, hogy a 
szövegek mélységet kapjanak. A mond
hatni sablonos tematika mellé az állan
dó költői létre és a vers születésére tett 
szokványos reflexió rendelődik, ennek 
következtében úgy érezhetjük, becsap
tak: ránk nem hárul túlzott értelmezői 
feladat, a szövegek túl egyértelműek.

Bár első látásra úgy tűnik, nem sze- 
repversekről van szó, Vass Ákos a kolozs
vári Bulgakov kávézó pultosa, a hétköz
napi nappalokból, éjszakákból születnek 
a versek. Pincérbőrbe bújt költő, köl
tőbőrbe bújt pincér, de aki délután be
lép a helyiségbe, erre nem kíváncsi: ká
vét akar. Pedig, aki a vendég kávéját főzi, 
sörét csapolja, különös figura a kávéházi 
életben, a törzsvendégeknél is több meg
figyelői tapasztalata lehet. Amolyan biz
tonsági kamera és lehallgató készülék is 
egyben, akaratán kívül is rögzít, elrak
tároz. Többet tud az emberekről, mint az 
emberek róla. Az arcvonásai, felszolgá
lói stílusa, a jelenléte hozzátartozik egy 
helyhez, de a vendégek előtt ennél több 
nem derül ki róla: „s én pulton innen 
írom új / versemet a piák között / itt nem 
figyel rám senki / bár én csapolom a sö
röd / és este én teszlek ki” (pulton innen, 
pulton túl).

A kötet három szerkezeti részre oszlik: 
Szerelem első párzásra, Mire kőolaj lesz 
belőlünk és a Bónuszsáv, mely egyetlen 
szöveget tartalmaz, szárhegyi slam cím
mel. Bár a szövegek sokszor nem többek 
egy éjszakai mámornál, illékony deka
dens keserűségnél, feszes egységnek szá
mítanak. Vass ugyanis tudja használni 
a szavakat, tiszteli őket: „Látod-látod. A 
szó hatalom: / éle, hogy lágyan fellebeg, 
/ megszűnnek lenni a pillanatok, / meg a 
végek — meg kezdetek” (modus vivendi).

A szövegeknek tehát az a pozitívumuk, 
ahogyan megszólalnak: mindennapi sza
vak lüktetnek könnyed ritmussal (még 
az esetleges botlasztók, a vesszők is hi
ányoznak), nem tartanak pihenőt, ezért 
nincsen súlyuk. Ez mintha védekező me
chanizmus is lenne: nem engedi az olva
sónak, hogy túl sokat időzzön egy szöveg
nél. A kötet következetesen a kettősség 
koncepcióján alapszik. Létezik a pulton 
túli, megfigyelt, kritizált világ és a pul
ton inneni zárt, biztonságos tér, mely az 
ismeretlen, a kiismerhetetlenség érze
tét kelti az olvasóban. Feszültséget okoz, 
hogy e két tér között szinte nem létezik 
átjárás: pl. a pincérlány vagy a filológus 
hölgyek sosem szólítják meg a pincért. 
A leghatásosabbnak azok a részletek bi
zonyulnak, amikor hirtelen lemeztelene- 
dik, őszintévé válik az amúgy fellengzős 
nyelvezet: „ha látnám, hogy néha eszé
be jutok, / s az a valami rám emlékezte

ti: / megindulnék, mint lejtőn a juhok, / 
vagy tengerszem irányába könnyek -  em
ber vagyok, ha nem is emberi” (utolsó este 
-  kiengedett hajjal). Az ehhez hasonló so
rok a kontextus miatt nemcsak meghök
kentővé, hanem szélsőségessé is válnak, 
olyan, mintha kiszolgáltatva hevernének 
a pult tetején.

Vass nem szépít, és ezt jó tudatosíta
ni az olvasónak. Talán a zárlat című vers 
zárószakasza az egyik alappillér e tekin
tetben. Az egész kötetre rávetíthető értel
mezői fogódzót nyújt, másrészt pedig az 
ítélet kikerülése is célja: „vagy ki tuja... 
nagyokat mondok. / bocsásd meg ezt egy 
húszéves testnek. / s ha e fennhéjázó rí
melésre orrolsz, őszintén és tiszta szív
ből: bazd meg.” Őszinteség, magyarázko
dás vagy kamaszos lázadás? De pont az 
ehhez hasonló sorok enyhítik kissé a szö
vegek túlkapásait.

A Szerelem első párzásra átgondol
tan megszerkesztett ciklus. Javarészt 
már megtörtént, jövőbeli, valódi vagy 
vélt szerelmek, kalandok tárháza, álta
lában éjszakai történések szexualitástól 
túlcsordult líráinak felsorakoztatása. A 
vezérszálat egy pincérlány fel-felbukka
nása adja. Alkalmasint ő tölti be a mú
zsa szerepét. A pult innenső felén joga 
van tudni mindarról, hogyan látják őt. 
Az egyetlen, aki közvetlenül van megszó
lítva (egy pincérlánynak). A pincérlány je
lenti a biztonságot is (szintén a pincér
lánynak), és egyben függőség is, rögeszme 
(még mindig egy pincérlánynak). A szakí
tás pedig nem megjátszott drámai fájda
lom, hanem nyers vallomás: „kézen-közön 
így elveszik / a többszörösen sebzett ámor 
/ kivájok még valami testit / szellemed 
halk távlatából” (búcsú a pincérlánytól).

A nem neki/róla szóló szövegeket gyak
ran a fellengzős, önreflexió, dekadens 
életérzések és a helykeresés tölti ki. 
Hogyan definiálja magát a költő, hogyan 
éli meg az egyedüllétet? Milyen körül
mények között, miként születik a vers? 
Olvasói feladat eldönteni: a válaszok hoz- 
záadnak-e valamilyen szubjektív többle
tet az eddigi tudásunkhoz. Vass példá
ul így tapasztalja meg a költői létet: „Ha 
a költőt ezren veszik körül, / a magány
nyal eggyé lesz” (paradigmaváltás). A 
legszimpatikusabb részek, ahol ez a té
ma ironikusan, könnyedén jelenik meg: 
„Szórakozóhelyen vagy és szóraksz, / szót 
szóra, udvarolsz, lenyűgöző.” A ciklus 
címadó verse a kötet valamennyi témá
ját sűríti. A szerelem első párzásra kolozs
vári verssé válik. Csak az érti, aki tudja, 
milyen, amikor az „Ecsetgyártól Grigóig 
visz a szél, szandál.”

A kötet második része, a Mire kőolaj 
lesz belőlünk már nem törekszik arra, 
hogy valakit megszólítson, a múzsa is to
vatűnt (utolsó alkonya istenemnek) vagy 
korcsosult (a múzsa és a narkolepszia). 
Leginkább dekadens hangulatokat kör
bejáró, öncélúan a ritmusra, rímre, szó
csavarásokra fókuszáló szövegek ezek, 
ami nem feltétlenül negatív módon érten
dő. Kolozsváron is dívik jelenleg a slam

VASS ÁKOS LA-JOS
PULTON INNEN I 

PULTON TÚL

poetry, Vass Ákos maga is fellépett már 
slammerként. Ezen versek nagyrészt egy 
ilyen alkalomhoz is illenének. A vers lé
tével kapcsolatos kérdések itt már kifeje
zetten a humor forrását képezik (kérdé
ses).

A mire kőolaj lesz belőlünk cinikusan 
megfogalmazott világvége, melyet maga 
a vers ironizál: „mire kőolaj lesz belőlünk 
/ lírám oktánszáma / lágy kondenzcsí- 
kot húz felettünk / minket parodizálva.” 
A címadó szöveg a ciklus egyik kiemelke
dő darabja, a romlás gazdag víziója, ami 
mintha az utolsó életben maradt ember
pár egymásra utaltságával érne véget.

A kötet utolsó része az egyetlen szö
veget tartalmazó Bónuszsáv. A szárhe
gyi slam egy újabb bizonyíték arra, hogy 
Vass Ákos humorral tud bánni a szavak
kal: „Lényeges a változás, szükséges me
tamorfózis szórak / a témusz.” A vidé
ki idilli képbe is beszivárog a pusztulás, 
de valahogy az egész kötetet is áthatja a 
romlás érzése, a mindig feltárulkozó ol
csó női ölek jelenléte. Vass részéről a vi
lágnak mutatott legnagyobb fricska a kö
tet zárósora: „Én csak puszta lustaságból 
vagyok még itt veletek, / meg talán mert 
szeretem a pityókás házi kenyeret.”

A maga nyers, cinikus őszinteségé
vel valahogy ez is olyan, mintha az in
nen és túl helyett a pulton heverne. Nem 
gondolom, hogy a kötet erős kezdés len
ne, a versek nem bizonyulnak innova
tívnak, de nem vonom kétségbe azt sem, 
hogy Vass Ákos határozottan és egyene
sen mer véleményt formálni verseiben az 
őt körülvevő világról. Az olvasónak nem 
tulajdonít különösebb jelentőséget, vi
szont érződik az erős öndefiniálási vágy, 
egy saját stílus keresése. Legközelebb 
talán érdemes lesz többször megmutat
ni, mi van a pulton.

Vass Ákos Lajos: Pulton innen, 
pulton  tú l. Erdélyi Híradó Kiadó, 
Kolozsvár, 2012.
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A p ozíció  
gyerek e
Úgy tűnik, Cälin Peter Netzer eddigi -  

három nagyjátékfilmből és néhány rövid
ből álló -  életművének egyik legfontosabb 
témája a szülő' és gyerek kapcsolata, és ér
dekes módon mindhárom film inkább a 
szülő' szemszögére összpontosít. A 2003-as 
Maria (ami az ún. román újhullám indu
lásának környékén készült ugyan, de vi
szonylag kevés újhullámos vonással ren
delkezik) címszereplője egy hétgyerekes 
(!) anya, aki a kilencvenes évek „átmene
ti” korszakának kárvallottja: a privatizá
lás miatt munkanélkülivé és alkoholistá
vá lett férj eltűnése után prostituáltnak 
áll be, hogy eltartsa népes családját -  an
nak ellenére, hogy jó pénzért megválhatott 
volna egyik gyerekétől. A sokkal „újhullá- 
mosabb”, 2009-es Érdemrend (Medalia de 
onoare) apa-fiú kapcsolata már sokkal iz
galmasabb: az öreg tömbházlakó, Ion I. Ion 
(Victor Rebengiuc) évek óta nem váltott 
szót a fiával, mert annak idején, az „átkos- 
ban” feljelentette őt a szekunál. A fiú en
nek ellenére meg tudott szökni Kanadába, 
ahol új karriert és új családot alapított, de 
még mindig neheztel apjára, aki viszont 
becsületének maradék morzsáiba kapasz
kodva várja haza tékozló fiát.

Az idei Berlinálé-fó'díjas A gyerek fek
vése (Pozifia copilului) még tovább megy: 
a filmnek igazából csak egyetlen cse
lekményszála van, amely Corneliára 
(Luminita Gheorghiu) koncentrál, aki si
keres építész ugyan, de elsősorban anya. 
Ezt a mindennél fontosabb anyaszere
pet kell hanyagolnia egy jó ideje, amióta 
fia, Barbu (Bogdan Dumitrache) már férfi 
lett (legalábbis papíron), komoly kapcsola
ta van egy nővel, akivel együtt is laknak. 
Nem csoda hát, hogy Cornelia szinte kap
va kap az alkalmon, amikor fiát újból ki
szolgáltatottnak, megóvandó gyereknek 
érzi: a felelőtlen Barbu elüt egy kisgyere
ket drága autójával, amiért súlyos börtön- 
büntetés várhat rá. Az anyuka elindul ki
puhatolni a román igazságszolgáltatás 
kiskapuit, hogy valamit tegyen a fia érde
kében, de többször is ellenállásba ütközik, 
legmeglepőbb módon épp a fia részéről, 
aki — egyszer-egyszer úgy tűnik — ma
ga szeretné elintézni a problémákat, hogy 
végre felnőhessen, viszont lassan kiderül 
róla, hogy pontosan mennyire is érett be 
a túlzott anyai gondoskodás gyümölcse: 
nyámnyila, pipogya ember, aki fél szem
benézni tettével, csapkodása, káromkodá
sa nem rejt igazi férfiasságot, felnőttséget, 
felelősséget. Csak ugat, de nem harap.

A szép az a rendező és az állandó újhul
lámos forgatókönyvíró, Rázván Rádulescu 
által jegyzett forgatókönyvben, hogy igen 
keveset ítélkezik, illetve hogy mennyire 
el tud játszani azokkal a konvenciókkal, 
amelyek segítségével a néző szokott ítél
kezni. Egyfajta húzd meg-ereszd meg játé
kot játszanak a befogadói szimpátia szint
jeivel. A főszereplők alapvetően ugyanis 
nem rossz emberek. Az anya sem rossz 
ember: anyai szeretetből cselekszik, min-
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den gondolatát ez hatja át. A legősibb szü
lői ösztönöknek engedelmeskedik, amikor 
ödipális „úrhatnámságával” újra és új
ra rátelepszik fia életére. A fiú sem rossz 
ember: nagyon szeretne immár férfi lenni, 
még a gyereknemzéssel is megpróbálkozik 
(legalábbis szóbeli kinyilvánítás szintjén), 
és talán az is látszik rajta, hogy őszintén 
sajnálja tettét, nem menekül el a helyszín
ről. Persze, ez mind nem elég, mert Jó t s 
jól” -  mondja a költő, s a filmben, iroda
lomban, színházban ezerszer eljátszott 
moralizáló játék már-már unalmas is len
ne, ha egyrészt nem lenne aktuális társa
dalmi mondanivalója, másrészt nem tá
mogatná ilyen zseniális színészi játék.

„Egyrészt” az alapkonfliktus kapcsán 
egy nagyon ügyesen árnyalt képet ka
punk a mai román társadalomról, konk
rétan és elvontabban is. Konkrétan, mi
vel megjelenik benne a mindennapos

korrupció, csúszópénzezés, intrikázás. 
Cornelia, ahol csak lehet, megpróbálja ki
játszani a „rendszert”. Megpróbál jóban 
lenni a rendőrökkel, lefizetni a szemta
nút -  egy másik sofőrt, akit Barbu éppen 
megpróbált megelőzni a baleset pillana
tában (nagyszerű társadalmi látlelet ez 
is, azé a pasasé, aki még azért sem las
sítana, bármi is történik, hiszen ő „mind
végig törvényes sebességgel haladt”), sőt 
a vérvételt végző orvosi rendelőben is 
próbál „smekkerkedni”. És átvitt érte
lemben is, hiszen Cornelia és Barbu vi
szonya a még most is regnáló régi román 
rend és a — nemcsak filmes, hanem poli
tikai és bármilyen -  „újhullám” beteges 
kapcsolatának lekicsinyített, de tűéles 
mása is. A közéletből eltűnni nem aka
ró, még mindig mindenbe beleszóló öre
gekről is szól, illetve azok fiairól-lánya- 
iról, akik még mindig a régi „csokojok” 
fanariotizmusának termékei, anélkül 
képtelenek mozogni, s bármennyire is 
próbálnak önállósulni, nem tudnak „tisz
ta” demokráciát működtetni. A Pozifia 
copilului a megvalósulatlan rendszervál
tás filmje is.

„Másrészt” pedig ez a Luminita Ghe
orghiu filmje is, legalább annyira, mint a 
rendezőé vagy az íróké. Nem ez az első új
hullámos filmje (még a Lázárescu úr ha
lálából emlékezhetünk rá, ahol a mentőst 
alakította, s a Mariában is fontos szerepe

%I9fEMAPOQ‘KÁJ:
volt), de ez a legfontosabb, mondhatni ed
digi karrierjének ékköve. A film teljesen 
az ő vállain nyugszik, szinte nincsen snitt 
nélküle, a felháborodottságtól az aggó
dáson keresztül az elszántságig az érzel
mek teljes skálája átrohan az arcán a film 
szinte két órája alatt, hogy aztán a film
végi érzelmi csúcspontba sűrűsödjön ösz- 
sze. Cornelia, Barbu és Carmen, a Barbu 
barátnője jó keresztény módjára elmen
nek a gyászoló családhoz: bocsánatot kér
ni, osztozni a gyászban. Barbu gerinctelen 
módon az autóban marad, míg az anyuka 
szembenéz a halott gyerek szüleivel, akik 
egyszerű, falusi emberek. És Cornelia so
rolni kezdi fia jó vonásait, könnyeivel

küszködve győzködi a szintén könnyeivel 
küszködő másik anyát — vagy talán saját 
magát... Ez az abszurdot súroló, elkesere
dett anya-anya párbeszéd (de inkább mo
nológ) az egyetlen igazi Aranymedve-díjas 
momentuma a filmnek, viszont tényleg 
frenetikus -  és nagyszerűen, egy csúcs
pont kellős közepén képes félbeszakítani 
azt, hogy a nézőt nyugtalan lelkiállapot
ban hagyja, amíg saját anyjára gondolva 
kitámolyog a feliratok alatt a moziból.

Netzer három film alatt tette meg az 
utat az „újhullámosság” felé -  a kezde
ti, túlságosan is kiművelt kameramozgá
sokkal operáló melodráma felől érkezett 
meg oda, amit Puiu, Mungiu, Porumboiu 
és társai elkezdtek: az imbolygó kamerás, 
hiperrealista, színész uralta filmhez. És 
nagyon jól tette, a Pozifia copilului nem
csak a román film nemzetközi sikerét erő
síti tovább, hanem végre itthon is tarol: a 
mozipénztáraknál is képes volt rekordot 
dönteni.

A gyerek fekvése (Pozifia copilu
lui), színes román film, 116 perc, 
2013. Rendező: Cälin Peter Netzer. 
Forgatókönyvíró: Rázván Rádulescu, 
Cälin Peter Netzer. O peratőr: Andrei 
Buticá. Vágó: Dana Bunescu. Szereplők: 
Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, 
Florin Zamfirescu, Ilinca Goia, Vlad 
Ivanov, Adrian Titieni.
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A víziboszorkány
Amint visszaérkezett a falunkba, nyomban el

eredt az eső. Három esztendeig tartó keserű aszály 
után nagy, kövér cseppekben hullott az égi áldás. 
Olyan boldogság áradt szét mindannyiunkban, 
hogy azt szavakkal leírni nem lehetséges. Legyen 
elég annyi: a faluvégi kurta korcsmáros minden 
vendégét meghívta egy nagy pohár bodzaszörpre. 
És ezt még azok is nagy örömmel kortyolgatták, 
akik soha életükben mást se ittak, mint sört, bort 
és pálinkát. Merthogy a faluvégi kurta korcsmá
ros közismerten fukar lévén soha azeló'tt (és soha 
azután) nem ragadtatta magát ilyesmire. Jól pél
dázza mindez, mennyire hiányzott már nekünk az 
eső. Nem csak a határ, de mi magunk is úgy szom
jaztuk már, akár a sivatagba tévedt vándor az oá
zisban csörgedező' forrást.

Eleinte idegenkedve néztük a jövevényt. Ap
rócska volt, az arca öreg, rövid, töredezett ha
ja fénytelen és ritkás. Hosszú percekig még azok 
sem ismerték föl, akik atyafiságban állottak ve
le. Aztán a rezes orrú tanácsnok, a szatócsbolt tu
lajdonosa egyszerre lekoppintotta maga elé a po
harát, fölvonta a szemöldökét, s megrökönyödve 
nyökögte:

— Csak nem a víziboszor... Akarom mondani, a 
Borbála?

Hát már hogy a csudába is ne! Hát, persze, hogy 
ő az, ki más is lehetne?! Töpörödötten és ráncosán, 
az igaz, megcsúnyulva, meggyötörve, alig-alig föl- 
ismerhetően, de itt van újra. Közöttünk, a falunk
ban. És máris egy kiadós záport hozott ajándékba, 
bizonyságul arra, hogy három évvel korábban va
lóban ő vitte el az egünkről a fellegeket, s amiért 
ő elment, azért nem esett az eső mifelénk. Most, 
ím, új életet lehel a földbe, a falunk határában el
terülő lágy hantú mezőket virágba borítja, a kuta
kat föltölti, az utakon elveri a port. Ahogy néztem 
törődött, összegyűrt arcát, eszembe jutott, mi
lyen volt, amikor távozott: sudár és szépséges, bő
re akár az alabástrom. A haját maga után húzta a 
földön, azzal söpörte el tulajdon nyomait. Mi, száj- 
tátiak, sunyi módon összesúgtunk a háta mögött: 
a víziboszorkány, ott vonul a víziboszorkány! Azon 
az estén a bíró elégedetten hümmögött, és bölcsen 
kidoboltatta, örvendezzen mindenki, hálatelt szív
vel vigadjon, végtére is megszabadultunk egy gá
lád teremtéstől.

Csakhogy három nap sem telt el, s fény derült 
az igazságra: mégsem őmiatta ölte magát kútba 
annyi ifjú. Nem ő okozta vesztüket, hanem Misch 
Tünde, akit attól fogva csak Harnisch Tündeként 
emlegettünk. Egy levél okozta Harnisch Tünde 
vesztét, egy levélből derült fény sötét lelkére, ba
bonás szívére, delejes gonoszságára. Ez azonban 
mit sem változtatott azon, hogy ő, a vérig sértett 
Vízi Borbála, nyomtalanul eltűnt. S magával vit
te az esőt.

Ám most hazatért. S vele a zivatar.
Odaléptem hozzá.
— Mi történt veled? — kérdeztem.
Csak nézett rám nagy, szomorú szemmel.
— Mi történt veled, Vízi Borbála? — kérdezték 

többen.
Csak nézett ránk nagy, szomorú szemmel.
— Mitől változtál meg ennyire? -  firtattam.
— Mitől, Vízi Borbála? -  firtatták többen.
O csak nézett, nem felelt.
— Még ti kérdezitek? — rivallt ránk valaki, s mi 

elcsendesültünk, sajgó orcákkal oldalogtunk el.
Vízi Borbála csak nézett utánunk, szomorú 

szemmel.

‘K Ó 'D 'E X -

[...] Az Iskola a határon példázatjellegét már a legelső kritikák tuda
tosítják: Bokor László, Kéry László, Ligeti Vilma, Nagy Péter és Rónay 
György a Horthy-korszak mentalitásának, illetve a hitleri fasizmus lé
lektanának bemutatását fedezik fel a műben. Pár hónappal később Kéry 
László újra mérlegre teszi a regényt, és radikálisan változtat az állás
pontján. Korábban ő is „úgy nyúlt Ottlik könyvéhez, mint a magyaror
szági prefasizmus egy jóllehet szűk térre szorított, de azért mélyreható 
kritikai ábrázolásához” -  ez azonban tévedés volt: „Ottlik nem azt akarja 
mondani: nézzétek, ilyen a fasizmus, ilyen elvetemült, ilyen eszeveszett, 
ilyen életellenes, hanem azt akarja mondani: nézzétek, ilyen az élet, ilyen 
kegyetlen, ilyen aljas, ilyen elnyomó — és ilyen röhögni való. Csak úgy le
het elviselni, ha az ember magánosán, egy-két társával szövetkezve el
lenállást szervez az élet, a társadalom intézményei ellen, igyekszik hoz
zászokni komiszságukhoz, s egy idő múlva a szkeptikus fölényesség, a 
keserű humor magaslatáról tekint le rájuk.”

Még ma is eláll az ember lélegzete: valaki 1960-ban kimondja, hogy 
Ottlik -  a rendszer jellegétől függetlenül -  a társadalmi intézmények el
nyomó voltát tárja fel. A folytatás azonban kiábrándító, mert Kéry meg
figyelései feljelentéssé állnak össze: Ottlik elvágja azokat a szálakat, 
„amelyek a határmenti iskola kis világát az adott társadalmi szerkezet 
egészéhez kapcsolják”, és „mondanivalóját a társadalomfölöttiben, az ál
talános emberiben, az ember és létezés elvont viszonyában véli follelni.” 
Ez az írói törekvés „absztrakt és antirealista”, visszás művet eredménye
zett, amelynek üzenete „jellegzetesen aszociális”, hiszen az általa meg
valósított „egyetemes »kritika« színe előtt lényegileg minden társadalmi 
formáció, minden politikai-hatalmi rendszer egyformán rossz [!], legfel
jebb részletkülönbségek mutatkoznak”. Vigyázzunk tehát, figyelmeztet 
Kéry erős, fenyegető hangsúlyokkal, nem kell minden írót beemelnünk 
az „alkotmány sáncaiba”. Ottlik megtéveszti az olvasót az ő „határozott, 
férfias, kesernyés-bölcs, egészséges -  vagy ilyennek tetsző” kritikai szem
léletével, holott az a minimumként elvárható kritikai realizmustól is tá
vol áll.

Az (ideológiai) igazodás jegyében Kéry Ottlik realizmusát is elvitat
ja, hiszen nem lehet igazi realista, aki a szocializmust negligálja. (Első 
kritikájában még ezt írta: „Rendkívül finom érzék az árnyalatok, a lé
nyeges apróságok, a rejtett ellentmondások iránt -  de semmi fölösleges 
belebonyolódás a részletekbe. Kitűnő portrék, pregnáns helyzetek sza
kadatlan láncolata, hiteles légkör, reveláló szellemesség, soha nem szű
nő feszültség”) Ottlik valóban elhagyja a lecke felmondását a haladó és 
a reakciós erők harcáról, a fejlődés szükségszerű és visszafordíthatat
lan irányáról -  ő ennél sokkal realistábban látja a világot. Paradox mó
don: attól valószerű, mert szembesít a hatalmi játszmák, mondjuk így, 
kiismerhetetlenségével. [...]

[...] Majdnem tíz év telik el, amíg magyar nyelvű folyóiratban az 
Iskola példázatosságának kérdése érdemben ismét körüljárható lesz. A 
viszonyok változását jól mutatja, hogy Pomogáts Béla részben azt neve
síti Ottlik érdemeként, ami miatt a szerzőt korábban elmarasztalták. 
Pomogáts szerint Ottlik minden írásában „valamely emberi közérzet, 
élethelyzet vagy viselkedésforma mélyebb értelmét” keresi: „novellái és 
regényei ezért parabolák, vagyis a példázat fokán foglalják össze a mo
dern ember (vagy általában az »emberi jelenség«) filozófiai és szociális, 
etikai és kulturális természetéről kialakított gondolatait”. Az Iskola 
„felszíni rétege a horthysta hadsereg katonaiskolájának képét tárja 
elénk tehát. Azokat a módszereket és azt a szervezetet leplezi le, ame
lyet ez a hadsereg a Monarchiától örökölt, s amelyet már a húszas évek
ben is egy új háborúra való készülődés jegyében alkalmazott.” Mögötte 
azonban ott rejlik „a valóságosabb értelem: az önmagára hagyott em
ber és a modern társadalomban kialakult zsarnokságok konfliktusá
nak vizsgálata. Sőt az általánosság még nagyobb fokán: az ember és a 
társadalom, az ember és a hatalom konfliktusának rajza. A katonai ne
velőintézet valójában a társadalom hatalmi apparátusának metaforája; 
az értelmetlen fegyelem és a szabálytalan [?1 zsarnokságok pedig az in
tézményesített és intézményeken kívüli, spontán embertelenségek jel
képei.” Ottlik azonban korántsem „az emberi együttélés képtelenségét” 
sugallja, csak a „deformált társadalmi mechanizmusokat” ítéli el. [...]

KOSZTOLÁNCZY TIBOR: „Hová tévé boldogtalan fia it?” 
Ottlik Géza Iskola a határon  című regényének allegorikus je 
lentéseiről. KORTÁRS. 2013. 4. szám
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H
A Magyar Költészet Napja alkalmából 

a Kolozsvári Televízió Erdélyi Figyelő című 
műsora idén is megrendezte a Versversenyt, 
melynek keretében 11 erdélyi magyar költő' 
11 versére lehetett szavazni a Facebook kö
zösségi portálon. A verseket a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház színművészei ad
ták elő, a következő társításban: Balázs 
Imre József — Köllő Csongor; Farkas 
Wellmann Endre — Farkas Lóránd; Fekete 
Vince — Kali Andrea; Ferenczes István 
-  Csutak Réka; Jánk Károly -  Kántor 
Melinda; László Noémi -  Kézdi Imola; 
Kinde Annamária -  Albert Csilla; Király 
László -  Dimény Áron; Király Zoltán -  
Váta Lóránd; Kovács András Ferenc — 
Laczkó Vass Róbert és Szép András; Papp 
Attila Zsolt — Viola Gábor; illetve egy vers
ajándék: a tragikusan elhunyt Jancsó 
Noémi verse Laczkó Vass Róbert előadá
sában. A versenyben lévők közül Kovács 
András Ferenc Október. Őszi könyvtár cí
mű verse lett a győztes. Második helyen 
Kinde Annamária Menekülni vágyó verse 
című költeménye végzett, a harmadik he
lyezett pedig László Noémi Föld című ver
se lett. A Versverseny „eredményhirdeté
sére” az Erdélyi Figyelő és a Járosi Andor

Keresztyén Kulturális Műhely közös ren
dezvénye keretében került sor április 12-én, 
a kolozsvári Reményik Sándor Galériában.

Idén is megrendezték a költészetnapi 
Versmaratont, amelynek keretében Az év 
versei 2013 című antológia szerzői olvas
tak fel április 11-én, a budapesti Thália 
Színház Mikroszínpadán. A Magyar Napló 
Kiadó szervezte eseményt Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere nyitotta 
meg. A Versmaratont élőben közvetítette a 
Kossuth Rádió.

Gabriel Liiceanu A csábításról cí
mű könyvének magyar fordítását mutat
ták be a budapesti Millenárison, a Kner 
Imre teremben, április 21-én. A kötet az 
Orpheusz Kiadó gondozásában jelent meg 
magyarul, Karácsonyi Zsolt fordításában. 
A bemutatón részt vett a fordító, valamint 
Szentmártoni János, Erős Kinga és Végh 
Attila.

A  Szépírók Társasága A könyv utóéle
te című beszélgetés-sorozatának erdélyi 
kőrútján Varró Dániel Marosvásárhelyen 
(április 23., a Marosvásárhelyi Kulturális 
Központ és a Látó szépirodalmi folyóirat 
szervezésében), Sepsiszentgyörgyön (ápri
lis 24., a Bőd Péter Megyei Könyvtár szer
vezésében), Kézdivásárhelyen (április 25.)

és Csíkszeredában (április 26.) találkozott 
az olvasókkal.

Slam Poetry Update&Demonstráció 
címmel került sor Márkus András és Vass 
Ákos estjére a sepsiszentgyörgyi Huhuu 
kávézóban, április 24-én. A költőkkel Kiss 
Bence rádiós műsorvezető beszélgetett.

Mario Vargas Llossa Kolozsvár vendége 
lesz május 19-21. között. A Nobel-díjas pe
rui író a Babe§-Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) Doctor Honoris Causa címének 
odaítélése alkalmából érkezik a kincses vá
rosba.

Balatonfüred Város Önkormányzata 
ismét meghirdette verspályázatát a 
Salvatore Quasimodo Emlékdíj elnyerésé
re, amelyen valamennyi pályázó két ma
gyar nyelvű, kiadatlan, más pályázatokon 
nem díjazott és nem említett művel vehet 
részt. A pályamunkákat gépírással öt pél
dányban kell eljuttatni május 31-ig a város 
polgármesteri hivatalának címére (8230 
Balatonfüred, Szent István tér 1.). A díjki
osztót a szeptember 7-én megrendezendő 
nemzetközi költőtalálkozó keretében tart
ják meg.

# ü

Csapás
N incs nagyobb csapás, m int az  

eleget nem ismerni,...
Lao-ce fenti gondolatának folytatását 

olvashatja a kiemelt sorokban (Weöres 
Sándor fordítása).

VÍZSZINTES
1. Afolytatás első része. 14. Szomjoltó 

folyadék. 15. Nyájat hajtó. 16. Lao-ce „iz
musa”. 17. Deklinál. 19. Ókori görög 
törzs. 20. Betűt, jelet vés. 21. A szélein 
nincs! 22. Bármely, angolul. 23. Ugyanez, 
röviden. 25. Gyermekolvasmány. 27. 
Szántóeszköz. 28. A tantál vegyje- 
le. 29. Szép Ernő műve. 31. Te, latinul. 
32. Vezetékben kering. 33. Ruhát vasa
ló. 35. Énekesmadár. 37. Üres kéz! 38. 
Hibáztató. 40. Kisebb, ritkás erdő. 42. 
Minőségellenőr. 44. Rangjelző előtag. 
45. Lécvégek! 47. Fekete ístván gólyá
ja. 48. Erről a helyről. 50. Német város.
53. Egy szál palánta. 54. Dugi...; dalmát 
sziget. 56. Válaszoló. 59. Gurítós sport
ág. 61. Telekvég! 63. Csinos, takaros. 64. 
Kicsinyítő képző. 65. ... Lanka; ázsiai szi
getállam. 66. Föníciai betű. 68. Vállalati 
forma, röviden. 69. Rossz, angolul. 70. 
Zenei nyitány! 71. Igeképző. 72. Véletlenül 
talál. 74. Japán város. 76. A délutánt kö

veti. 78. Származás. 81. Spanyol eredetű, 
ritka női név.

FÜGGŐLEGES
1. Érte könnyeket hullató. 2. Ősi ak- 

kád eposz. 3. Terjedelmes. 4. Lódulj!
5. Ott kezdődik! 6. Ágy, angolul. 7. 
Halogén elem. 8. Egyéni jelleg. 9. Oda- 
vissza igekötő. 10. Hizlalt szarvasmar
ha. 11. Csokoládéfajta. 12. Domboldal.
13. USA-beli nemzeti park. 18. Telepes 
növény 24. Hanga. 26. Halkan mond. 27. 
Papírsárkányt röptető. 29. Kaik belseje! 
30. Dél-amerikai kukoricapálinka. 32. 
Vízben áll. 33. Emelvény és pátosz jelzője 
is lehet. 34. Pajta, istálló. 36. Innen más
hova. 37. Mázol. 39. Dán filmbeli banda. 
41. Fedezékből. 42. A folytatás máso
dik, befejező része. 43. Balkezes, népi
es szóval. 46. Híresség, újabb keletű szó
val. 49. Japán színház. 51. Sci-fi, röviden. 
52. Tiszta súly. 55. Káposztafajta. 57. 
Lakat két vége! 58. Liechtenstein fővá
rosában lakik. 60. Csurgó. 62. Az egyik 
főégtáj. 64. Idegen női név. 66. Fekete, la
tinul. 67. Lábosra kerül. 69. Hobo Blues 
...; rockzenekar. 73. Kályha sütője. 75. 
Nyakkendő, angolul. 77. Mérnöki vonal
zó. 79. A rénium vegyjele. 80. Kettőnk kö
zül nem én.

R.T.

A Helikon 8. számá
ban közölt Boldogság 
című rejtvény megfejté
se: ... és ha sehová sem 
tartozunk.

9 48410 000065

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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