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Ű rkönyvek, űrhajók
A világűrt már több mint kétezer éve meghódítottuk. 

Lehet, hogy sokkal korábban. Már Platón is űrutazásról szá
mol be, amikor az égbolt fölötti táj felé tartó szárnyas fogatok
ról beszél. De ránk maradt nem egy űrhajós fedélzeti naplója, 
elég, ha Ciceróra vagy Lukianoszra gondolunk. A kedvencem 
ez utóbbi leírása, ami az Ikaromenipposzról szóló dialógusá
ban maradt ránk.

Az űrutazás első' és méltán híres úttörőit olyan bátor kapi
tányok követik az idők során, mint Bergerac kapitány vagy 
Verne Gyula. Bármennyire elrugaszkodtak is a földtől, szá
mukra továbbra is fontos maradt az a világ, amit Platón Hold 
alattinak nevez, mert nem elégedtek meg azzal, hogy elérjék 
az istenek szálláshelyének is nevezett „űrállomást” és gyö
nyörködjenek a látványban, ennél többre vágytak: nem csu
pán a térben, de az időben is utazni akartak. És nem egy
szerűen csak utazni, de kalandozni erre-arra, oda-vissza az 
időben, ami aztán sikerült is nekik, elsősorban azért, mert 
rendelkezésükre állt az a tárolási eszköz, amelynek szabvá
nyai változtak ugyan a tekercsformától a manapság használt 
könyvek alakjáig, de a lényeg változatlan maradt.

A betűkben rejlő energiát bárki használhatja, elég, ha ki
nyit egy könyvet és máris felemelkedhet, akár a Holdon tú
li tájakig is.

Gutenberg óta galaxisokban mérhetőek azok a távlatok, 
amelyek már a szélesebb olvasóközönség előtt is megnyíl
hatnak, ennek ellenére hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
azokról, akik magát a „hajót”, a szállítóeszközt létrehozzák 
-  a nyomdászokról. Mert a „gép” áramvonalasítóiról, a grafi
kusokról még szó esik recenziókban, kritikákban, bár egy be
kezdés erejéig, de a nyomdászokról túl ritkán beszélünk.

Ezért jelentős és több mint ünnepi gesztus, hogy a 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhét megnyitóján (ahol a Quadro 
Galéria termeiben Cseh Gusztáv grafikáit tekinthették meg 
az érdeklődők) a nyomdászok is teljes joggal szólalhattak meg, 
mint Nagy Péter, vagy az erdélyi nyomdászat nagyöregje: 
Bálint Lajos.

Éppen időben hajoltunk meg a nyomdászok előtt, hiszen 
Erdélyben számos nyomda működik, ám könyvműhelyek, ér
tékes könyvtárgyakat létrehozó alkotók, alkotócsoportok is 
szép számmal akadnak. Ami egyre fontosabb egy olyan világ
ban, ahol a könyvnek versenyeznie kell az éppen aktuális lát
ványosságokkal. A könyvszakma, minden borúlátás ellenére, 
nem a futottak még kategóriában szerepel e versenyben, de 
esélyeit csakis az egymásrafigyelés és az együttgondolkodás 
növelheti -  hogy ne az írók és olvasók közötti űr terebélyesed
jen, de együtt folytathassuk az írott idők hajnalán elkezdett 
utazást.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.



GIAMBATTISTA BASILE

A cim bora
második nap 
tizedik meséje
Faszari Csóka Jakabnak van egy élős- 

di cimborája, aki a bőre alá is bebújik, to
vábbá a velejét is kiszívja, s minek utána 
semmilyen furfanggal nem tudja levakar
ni magáról, kihúzza fejét a zsákból, majd 
randa szavakkal elkergeti.

Újfent nagy sikere volt az előző mesének, 
amelyet legalább akkora figyelemmel kí
sértek, amilyen szaftosán adatott elő, lévén 
ezeregy részlet kelt bírókra benne, hogy me
lyik fűszerezze jobban a zamatát. De mert 
minden egyes szent perc, mely a két mese 
közé lopta magát, reáhurkolódott a rab
szolgalány karjára, és strappado1 módjá
ra növelte kínjait, nem sokat teketóriáztak, 
hanem szóltak Jakobinának, hogy lépjen 
elő, amaz meg bedugta mancsát a mondó- 
kás hordóba, hogy a hallgatóságot ekkép
pen üdítse fel: „A tapintatlanság, uraim, ki
tépi a józanság kufárjának kezéből a fontot, 
az illem építészének mérőlécét miszlikbe tö
ri, az ésszerűség tengerészét pedig iránytű
jénél fogva téríti el. S  mivel gyökerét a fa- 
ragatlanság földjében degeszti, szégyent 
és megaláztatást terem, miképpen napon
ta láthatjuk mindannyian, s amiként egy 
bizonyos csimaszpofával is történt, akinek 
történetét most mondom el.“

Volt egyszer, hol nem volt, legyen az 
elég, hogy Pomiglianóban élt a néhai 
Faszari Csóka Jákob2, felesége pedig, 
az egykori Loboncos Masella, Resinából 
származott3, s hogy mielőbb a lényeg
re térjek, akkora vagyona volt ennek az 
embernek, mint a tenger, lévén pajtájá
ban hemzsegtek a disznók, s akár ezer 
esztendőre is akadt szalmája, amit tejbe 
aprítva lögybölt az állatok elé. Mindezek 
dacára, noha se poronty, sem egyéb kala
majka nem keserítette napjait, továbbá 
akószámra dúskált az aranyban is, ha fu
tásnak eredt, mindvégig a zsebét vigyáz
ta, nehogy fityingjeit elhullassa, s olyan 
cefetül élt, magamagát is nyomorgatva, 
mint egy kutya, mivel még nagyobb ku
pacba akarta halmozni vagyonát.

Ám valahányszor asztalhoz ült, hogy 
fancsali ábrázattal fenntartsa éle
tét, legnagyobb bosszúságára beállított 
csimaszképű barátja, aki egyetlen pilla
natra se hagyta volna magára, s mintha 
vekker ketyegett volna a gyomrában, to
vábbá homokóra pergett volna fogai közt, 
úgy beleverte azt a kemény mozsárfejét a 
mások kosztjába, hogy még csákánnyal 
se lehetett volna elhajtani.

S addig-addig számolta, hogy hány fa
lat lett elcsócsálva, addig ékelődött holmi 
idevágó motettákkal, és bigyesztgetett
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közbe mindennemű utalást, hogy végül a 
házaspár beadta a derekát, mondván, ha 
megjött az étvágya, csak tessék, szolgál
ja ki magát.

No, ennyi kellett a híres cimborának, 
meg se várta, hogy unszolni kezdjék má
sodjára is, hanem bevágta magát a férj 
és a feleség közé, s mintha kiéhezett bél- 
poklos lenne, mintha élesre csiszatolt bo
rotva lenne, mintha tüzes szuka lenne, 
mintha gyomrában egy ordas farkas dübö
rögne, továbbá olyan sietve, hogy a svung- 
tól majd’ kiröpült az ablakon, fogta magát, 
s ahogy az már lenni szokott — nocsak, ez 
meg ki a fene, tán a malomból pottyantot- 
ták ide!4 meglengette az ujjait, mint aki 
pásztorsípon gyakorol, szemét meresztget- 
te, mint egy felhergelt macska, s úgy csat
togtatta az agyarát, mint akinek malom
kő nőtt a foga helyén. Meg se rágta, amit 
magához vett, egyik falattal tuszkolta le a 
másikat, s amikor megtömte végre a po
fazacskóját, dugig pakolta a bendőjét, to
vábbá úgy kifeszítette potrohát, hogy dob
bőrnek is beillett volna, kinyalta szépen a 
tányérját, majd összesepert mindent, amit 
a környéken talált, s anélkül, hogy azt 
mondta volna, „no, leikeim, vigyázzatok 
magatokra”, megragadta a korsót is, majd 
szívta, nyalta, szürcsölte, szopta, egyszó
val egyszuszra kivedelte, hogy egy csöpp 
nem sok, annyi se maradt a fenekén. 
Azzal, mint aki jól végezte dolgát, nya
kába vette a világot, s otthagyta Faszari 
Jákobot meg Loboncos Masellát, akiknek 
mindeközben bő arasznyival hosszabb lett 
a képük, mint előtte volt.

A házaspár, lévén újfent megtapasztalta 
a cimbora tapintatlanságát, aki likas zsák 
módjára nyelte, zabálta, folyatta, pan
csolta, marcangolta, tornyozta, nyakalta, 
pusztította, habzsolta, lapítgatta, vakarta, 
aprította, szaggatta, végül pedig eltakarí
totta az asztalra kipakolt ennivalót, azt se 
tudta, mitévő legyen, hogy megszabadul
jon végre ettől a vérszívótól, ettől a bűzös 
kenőcstől, ettől a nadrágsuhogástól, et
től a nyárvégi hőgutától, ettől a pákosztos 
kullancstól, piaci légytől, ettől a horogtól, 
cisztától, ettől a lejmoló szolgától, ettől a 
végenincs adótól5, ettől a poliptól, kémle
lő nyílástól, fejfájástól, és kínjában mind
kettő azt kívánta, bárcsak egyszer, egyet
lenegyszer megebédelhetne végre anélkül, 
hogy ez a lármás pajzshordozó, ez a zsíros 
parafadugó ott purpárlézna velük.

Egyik reggel aztán, midőn Faszari 
Jákob megorrontotta, hogy a komája a 
városon kívül tartózkodik, s egy porosz
lónak segédkezik, imigyen szólt:

— Ó, áldott legyen a Nap, mely az 
Oroszlán jegyébe lépve a kedvünkben jár, 
és száz kerek esztendő után nyugodtan 
lifeghet a tokánk, továbbá meglazíthat
juk végre a kantárszárat is, orrunkkal 
pedig abban turkálunk, amiben akarunk, 
anélkül, hogy a seggünkben matarászna 
valaki. Ha pedig mindezért a tisztelt 
Bíróság nyomorba taszít6, hát állok elébe, 
tessék, parancsoljanak agyontiporni en-

G iam battista  Basile: (Giugliano in Campania, 1575 körül — Giugliano in 
Campania, 1632.) olasz költő, író, mesegyűjtő. Legismertebb műve a nápolyi di
alektusban írt mesegyűjtemény: Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de 
peccerille (A mesék meséje, avagy a kicsik mulattatása), mely később Pentameron 
címen vált híressé. Lapszámunkban is a Pentameronból közlünk részletet.

gémét! Szavamra mondom, ebből a fos vi
lágból csak annyi üti a markod, ameny- 
nyit fogaddal kikövetelsz. Úgyhogy rakd 
meg gyorsan azt a tüzet, most, amíg sza
bad a gazda, s csapjunk végre egy ren
des lakomát, mert elsorvadok, ha néhány 
ínyencfalatot be nem kapok.

Ezeket mondotta, s avval mindjárt el
rohant, hogy egy jó adag pantanói7 an
golnát, pár csupor lisztet, meg egy icce 
Mangiaguerrát8 beszerezzen, majd haza
ment, s amíg a neje a pizzatésztát gyúr
ta, ő a halat sütötte ki ropogósra, amikor 
pedig mindennel elkészültek, nagy pec
kesen, továbbá csorgó nyállal asztalhoz 
telepedtek.

Hanem ülepüket jóformán még le se 
rakták, amikor, hopplá, a portyázó cim
bora az ajtónál termett és döngetni kez
dett, mire Masella felpattant helyéről, az 
ajtóhoz osont, s amikor meglátta ezt az 
ünneprontó férget, a következőket mond
ta a férjének:

-  Drága férjem, Csóka Jákobom, nem 
volt még hús a kellem hentesének pult
ján, melyet a csalódottság csontja nélkül 
pakoltak volna az orrunk elé, miként a 
kéjnek fehér ágyneműjében se fetreng- 
hetünk anélkül, hogy egy-két poloska ne 
lapulna szét a seggünk alatt, lévén egy 
falatka jóval mindig a nyakunkba zú
dul az éhezés zápora is! Lám, ezért ment 
rossz útra, s keseredett meg a szádban az 
ínyencfalat, lám, ezért akadt torkodon ez 
a szarízű ételdarab!

Csóka Jákob pedig imigyen felelt:
-  Szedj le mindent az asztalról tüstént, 

pucold el innen, s rejtsd el valahová, ne 
legyen szem előtt! Aztán nyiss neki ajtót, 
s ha a környéket kifosztva találja, tán 
majd hamarabb elhúzza a csíkot, mi pe
dig kényelmesen leguríthatjuk ezt a pár 
mérgező falatot.

Erre Masella, amíg odakinn a koma 
eszelősen dörömbölt, s már az angyalok 
glóriáját is ordítva leszedte, az angolnát 
a konyhaszekrénybe pakolta, a flaskát az 
ágy alá dugta, a pizzát beszuszakolta a 
matracok közé, Faszari Jákob pedig be
vette magát az asztal alá, s a földig érő 
abrosz egyik likán pillogott kifelé.

Ám a koma, lévén a kulcslyukon be
lesve egykettőre kiszomatolta a koslatás 
okát, mikor végre ajtót nyitottak neki, 
megrökönyödött, ijedt pofával fújtatott, s 
Masellának arra a kérdésre, hogy hát mi 
a csuda lelte, ekképpen felelt:

-  Miközben nagy gonddal, s ki tud
ja, miféle gondolatokkal azon voltál, hogy 
megvárakoztass idekinn, én pedig abban 
a reményben tébláboltam, hogy a füttyö- 
gésre kinyittatik, és a sült galamb is a szá
jamba repül, egy kígyó surrant el a lába
im között, te jószagú édesanyám, hogy az 
mekkora böhöm nagy bestia volt! Képzeld 
csak, s vésd jól az eszedbe, hogy akkorá
ra degedt a teste, mint az angolna, amit 
a konyhakredencbe rejtettél! Én pedig, 
most, hogy nyakig álltam a pácban, s mint 
szittyó a szélben, úgy citeráztam, továb
bá az ijedtség belém dermesztette a ka
kát, a félelem pedig fél véka gilisztát pré
selt ki belőlem, fogtam egy akkora követ, 
mint az ágy alá sinkófált flaskád, s azzal 
-  sutty! adjál neki! -  szétlapítottam a fejét. 
Akkora lepényt csináltam belőle, mint a
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pizza, amit a matracok közé gyömöszöltél. 
A szerencsétlen pára kínlódva, tekerőz
ve távozott a másvilágra, miközben egy
re csak meresztgette rám a szemét, mint 
a komám az asztal alatt. Jaj, egy csöppnyi 
vér sem maradt bennem, úgy megijedtem, 
s olyan elgyötört vagyok!

A fentiek hallatán Faszari Jákob nem 
bírta tovább, s lévén a cukrot se vette be 
a gyomra, kidugta fejét az asztal alól, 
ahogy Trastullo tolja képét a színpadra a 
kulisszák mögül9:

— Nos, ha így állunk, akkor bizony cu
darul állunk! Túlpörgettük ezt az orsót, 
de túl bizony! Nézz csak körül! Kerülj bel
jebb! Épp most szedtük ki a friss kenye
ret, épp most nyertük meg az ügyet! De 
ha te úgy véled, hogy még mindig az adó
sod vagyok, hát majd a bíróságon talál
kozunk! Perelj csak nyugodtan a törvény 
előtt! Ha úgy érzed, hogy a tyúkszemed
re hágtam, kössél pórázra, mint a kutyá
kat! Ha megrohantak a szeszélyek, dugd 
fel a seggedbe a beöntő slagot! Ha óhaj
tasz valamit, egy tollúseprűvel megker
gethetsz10, s amíg a tönk szélén ülök le
csupaszítva, kikurkászhatod seggemből 
a rablómazsolát!11 Mégis, miféle modor 
ez, miket hablatyolsz te, cimbora! Netán

kvártélyt rendeltek ki neked, mint a meg
szálló bakáknak, te meg erőszakkal csi
karod ki a vagyonom?12 Bizisten, neked 
is jobb lett volna, ha az ujjammal beéred, 
mert a karomat úgysem adom! Hát van 
neked képed idejönni, s fellármázni az 
egész környéket?! Netán kiebrudalnál a 
saját vackomból is?! Való igaz, hogy a ta
pintatlanoknak jut a világ oroszlánrésze, 
ám aki képtelen felmérni magamagát, 
hát majd mások által megmérettetik. Ha 
pedig hiányzik a mérőléced, majd mi elő
kapjuk a motollát és a sodrófát! Hisz tu
dod a mondást: kemény kobaknak ke
mény mozsárban a helye! S mivel minden 
szalmaszálnak kerül zsákja, a saját nyo
morunkat van szerencsém megtartani. 
Ha viszont azt hiszed, hogy tovább nyi- 
korgathatod a muzsikádat, hát én majd

megmutatom, hogy fityiszt se kapsz! A 
szádat koptatod, ha így folytatod! Az idő
det pocsékolod, ha azt reméled, hogy át
adom a puha vánkosomat! De rajta, hisz 
nem az én időmet vesztegeted! Majd csak 
a nyakadba varrja nyavalyáit a tavasz!13 
Menj, inkább keress egy fogpiszkálót, azt 
csócsáljad, mert a te feneketlen bendőd 
kedvéért nem fogom rogyásig pakolni az 
asztalomat! No, nézd csak, hogy fut, hogy 
döfi át a lyukat!14 Felejtsd el, testvér, verd 
ki a fejedből, füstbe mentek a terveid! 
Nem jut neked csali, se jó fogás! Szépen 
kiszemelted a kerge gerléket, célba vetted 
a rigókat, s mi tagadás, rendesen átverted 
a szamarakat! Hisz a házam maga volt 
a Kánaán! Most pedig menj, és ne gyere 
vissza, mert nem látlak szívesen errefelé! 
Nevezd csak a házam kákabityikónak15, 
mert az én vödrömmel nem fogsz vi
zet merni ezután. És ha tényleg kile
sed mások szájából az ebédet, ha való
ban vecsernyekém vagy, cipónyammogó, 
konyhaseprű, asztalpucováló, serpenyő
nyaló, vájlinglefetyelő, szennyvízveze
ték, ha túlságosan kiéhezett vagy, s far
kasétvágy gyötör, ha a beleid akkorára 
dagadtak, hogy megszégyeníted a sza
marakat is, hát falj fel egy hajót, vagy 
a herceg medvéjét, vagy idd ki a Szent 
Grálból a krisztusi vért, s ha még ez sem 
volna elég, hörpöld ki a Tiberist meg az 
Arnót, marcangold szét Marianccio nad
rágját16, vagy látogass el más eklézsiák
ba, s kezedből halászhálót fonva pecáz- 
gass, bánom is én, fald fel a szögeket az 
ártéren, guberálj szemetet, gyújtsd be a 
halotti gyertyák viaszát, főzd meg a szar
patak habját, ha azt akarod, hogy meg
teljen a begyed! Ezt a házat pedig olyan 
messzire kerüld, mintha kigyulladt vol
na, lévén mindenkinek megvan a maga 
baja, mindenki tudja, mit rejteget a ruhá
ja alatt, miképpen azt is, hogy a gyomra 
mit bír el, nekünk pedig nincsen szüksé
günk üres szavakra, becsődölt mutyikra, 
kicsorbult lándzsákra, és még sorolhat
nám. Aki csak teheti, menti az irháját, 
s kiveszi szájadból a csöcsét, te naplopó 
szarka, te léha, mihaszna, te semmitte
vő! Menj dologba, vagy tanulj mestersé
get, vagy találj magadnak másik gazdát, 
aki bírja cérnával, és telerakja a beledet!

A cimbora, midőn meghallotta ezt a 
fogcsikorgató szidalmazást, ezt a genny
fakasztó rikácsolást, ezt a gyapjúboly- 
hozást, amihez fésű se kellett, behúzta 
a nyakát, majd nagy dideregve és jég
gé dermedve, mint tetten ért tolvaj, elté
vedt zarándok, hajótörött tengerész, mint 
egy szajha, akinek megléptek kuncsaft
jai, mint egy kislány, aki besáfrányoz- 
ta az ágyneműt, behúzta a nyelvét, fe
jét lehorgasztotta, szakállát a mellének 
szegte, és vizenyős szemmel, pimpós ta
konnyal, üres kézzel, szoruló szívvel, fog
vacogva, farkát a lába közé csapva, nagy 
csendben, nagy alattomban fogta a mo- 
tyóját, elsomfordált, s anélkül, hogy csak 
egyszer is visszanézett volna, elmeren
gett a nagybecsű szentencián, miszerint:

Hívatlan ebnek botozás
Jár a lagziban.

KIRÁLY KINGA JÚLIA
fo r d ítá sa

Jegyzetek

'Az inkvizíció egyik legförtelmesebb találmá
nya, mely mindössze egy kötélbó'l és egy csigából 
állt. Az áldozat két karját a háta mögött, a csuk
lójánál összekötözték, majd ezeknél fogva a lehető' 
legmagasabbra felhúzták a levegőbe. Mikor a köte
let elengedték, az illető lezuhant a padlóra, esését 
azonban, mielőtt a padlóhoz csapódott volna, meg
állították, hogy minél nagyobb terhelés érje a váll 
és a könyök Ízületeit, illetve izmait.

2Pomigliano d’Arco Nápoly és Nola között talál
ható.

3Az új Herculaneum, melyet a Vezúv lejtőjén 
építettek a régi helyére, miután a 79-es kitöréskor 
teljesen betemette a lávafolyam.

4Gyakori mondás, amivel a nagyétkűeket illet
ték, Basile már A nápolyi múzsák című ekloga-cik- 
lusába is beemeli. (Guarini és Burani: 263.)

5Utalás arra a középkori jogrendre, amely elő
írta, hogy az ingatlanokra haszonélvezeti adót fi
zessenek.

6A nápolyi udvari élet akkora fényűzést követelt 
az alattvalóitól, hogy a nemesek gyakran emiatt 
jutottak a tönk szélére. (Rak: 433.)

’Pantano Nápoly közelében található városka, 
amelynek mocsarai híresek voltak az angolnaha
lászatról.

8A Mangiaguerra egy testes vörös bor, mely
nek erősségét a neve is fémjelzi, a mangiaguerra 
ugyanis szó szerinti fordításban azt jelenti: hábo
rúfaló. Jellegzetesen Nápoly-környéki bor volt. (Del 
Tufo: 57-58.)

"Trastullo a nápolyi commedia deli’ arte egyik 
állandó maszkos alakja, tipo fissája volt. „De hadd 
térjek rá más élvezetekre, / melyekre szintúgy büsz
kék vagyunk, / s amíg lovagjaink lándzsákat tör
nek, / ezeregy tréfamester /— Trastullo, Pantallóm 
-  járul elénk, /kik tettekkel, szávai / nevettetik e kör
nyéket, / hogy kificeg helyéró'l az utca köve.” (Gioan 
Battista del Tufo [1588?]: Ritratto o modello déllé 
grandezze, delizie e meraviglie della nobilissima 
cittá di Napoli. IV. 258-259. Editrice Salerno. 
2007.)

l0A gyerekek gyakran szórakoztak azzal, hogy 
az ún. rókafarokkal kergették a kutyákat és macs
kákat a ház körül. Felix Liebrecht, a Pentameron 
első' német fordítója azonban úgy véli, hogy a csőd
be jutottakat kergették meg így.

11Schiaffame sso naso a Napole: eufemizált ki
fejezés, amely a csődbe jutott emberek meghur
coltatásának rituáléja kapcsán alakult ki, akik
nek csupasz üleppel háromszor kellett érinteniük 
a pellengért. Valójában azt jelenti, hogy beleüthe
ted az orrodat az ülepembe, tőlem ugyan semmit 
se kapsz.

I2A civileknél elszállásolt bakák erőszakos
ságára utal, amely gyakori volt akkortájt. (Croce: 
265.)

13Ujabb utalás a márciussal kapcsolatos babo
nákra, amikor, a hidedelmek alapján legalábbis, 
felerősödnek a betegségek tünetei.

“Utalás a lovagi tornák egyik versenyszám
ára, amelynek során vágtában kellett lándzsájuk
kal betalálniuk egy gyűrűbe. Ez első látásra sokak 
számára könnyűnek tűnt, ám valójában az egyik 
legnehezebb szám volt. (Croce: 266.)

15Az eredetiben a sta casa puoi mettere nome 
penna, ami egy megnevezhetetlen, elveszett és so
ha elő nem kerülő dologra vonatkozó kifejezés. A 
kákabityikót, amely egy létező vízi növénynek a né
pies megnevezése, a hangzása miatt választottam.

16Gyakran használt közmondás, eredete tisztá
zatlan. „Reggelente sose vesztegettük az időt főétke
zésre, mivel nehéz lett volna szétszedni, majd vissza
csomagolni a málhákat, így a gyakorlatozás után, 
menet közben faltunk valamit, az ételünk pedig két
szersült, datolya, mazsola, mandula, s ehhez ha
sonló falatkák voltak, amikkel csillapítottam ugyan 
az étvágyamat, de arra megesküszöm, Tisztelt 
Uraim, hogy Marinaccio nadrágját is felfaltam vol
na, ahogy a közmondás mondja, olyan farkaséhség 
gyötört.” (Pietro della Valle [1662]: Viaggi di Pietro 
Della Valle il Pellegrino. Róma. p. 24.)
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F lö rt
Mit bámulsz? Lépj m ár közelebb! Jól 

hallottad, hozzád beszélek, édes. Gyere 
már! Hogyhogy miért?! Hát nem ezért 
jöttél ide? Engem te nem tudsz becsap
ni. Fél éve, hogy ide kerültem, s van 
m ár némi tapasztalatom a klienseket 
illetó'en. Ismerek olyanokat, akik csak 
kukkolni járnak  ide, lopva végignézik a 
kínálatot, aztán gyáván elhúzzák a csí
kot. Mások, főleg a tapasztalatlan ka
maszok, még nem tudják, hogy valójá
ban mit is akarnak, csak a szájuk nagy, 
de az utolsó pillanatban mindig meg
hátrálnak. Az ügyfeleim között akad
nak nők is. Remélem, nem botránkozol 
meg, ha bevallom neked, hogy kimon
dottan élvezem a velük való együttlé- 
tet. Tudod, a nó'k sokkal érzékenyeb
bek, türelmesebbek, mint a férfiak. Te 
azonban kivétel vagy! Amikor az előbb 
beléptél az ajtón, s körülnéztél, megdob
bant a szívem: ez a sovány, szemüveges, 
megnyerő' arcú pasi csak engem akar
hat. Piszokul fölhevültem a gondolattól! 
Tudod, én m ár a nézéstől beindulok... 
Persze, csak ha olyan ügyféllel van dol
gom, mint te. A mi szakmánkban min
dig kettőn áll a vásár. Hallod, édes, te 
aztán tudsz nézni! Micsoda perzselő te
kinteted van! Még most is fel-alá futkos 
a forróság a gerincemben! Igaz, más
fajta kliensekkel is van dolgom. Sajnos 
gyakrabban, mint gondolnád. Unalmas, 
faragatlan fickókkal, de azt egyikünk 
sem élvezi, s a legtöbbször m ár az ele
jén abbahagyjuk. Te azonban más vagy. 
Ilyen jófejekről szoktam fantáziálgat- 
ni éjszakánként, ha nem jön álom a 
szememre. Most meg miért pirultál el? 
Tudod te is, hogy igazat beszélek. Egy 
ilyen cuki ügyfél nem véletlenül kerül 
ide. Mehettél volna a kocsmába a have
rekkel sörözni, vagy a strandra ebben 
a dög melegben, de te azt választottad, 
amire a leginkább vágysz. Láttalak a 
kirakaton keresztül, amint befordul
tál az utcánkba. Messziről lerítt ró
lad, hogy alig bírod leplezni a gerjedel- 
med. Hogy mennyire ki vagy éhezve! 
Most meg, hogy csak egy érintésnyi- 
re vagy tőlem, meghátrálsz, le akarsz 
mondani rólam, édes?! Félsz, hogy va
laki meglát, s beárul otthon az asszony
nak, hogy rám  költöd a pénzed? Nyugi, 
édes, akiket magad körül látsz, egytől- 
egyig belevaló fazon, Ok a mi törzsven
dégeink. Hetente többször is betérnek 
hozzánk. A közös titok, a tiltott gyü
mölcs íze a legteljesebb diszkrécióra 
kötelezi ó'ket. Szóval nem kell leleple
ző levelektől, zsarolásra szánt fotóktól 
tartanod. Most meg mit csinálsz?! Ne 
fordulj el tőlem! Ne menj máshoz! Hát 
nem érzed, hogy én passzolok leginkább 
hozzád a kínálatból, édes! A külsőségek 
ne tévesszenek meg. Igaz, hogy kevés 
smink van rajtam, a minimális, amit a 
mesterségem megkövetel. S a szerkóm
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is szolid, visszafogott. Ha azonban tud
nád, hogy mi van alatta, gondolkodás 
nélkül magadévá tennél. Hidd el, édes, 
csak én tudlak téged felejthetetlen él
ményben részesíteni. Mellettem ezek a 
rikító színekben pávázó, felszínes rin- 
gyók a tizedét sem tudják nyújtani an
nak az élvezetnek, amire én képes va
gyok. Na, mire vársz?! Érints m ár meg! 
Szoríts magadhoz! Szívd be az illatom, 
édes! Gyerünk, ne tökölődj már annyit! 
Ma akció van, 15%-kai olcsóbban meg
kaphatsz. Meglátod, még nem olvastál 
ilyen jó könyvet, mint én.

E n y h ítő  k ö rü lm én y
Fényes nappal raboltak ki az utcán.
A piacról jöttem hazafelé, amikor a 

vasúti aluljáróban két csuklyás alak el
állta az utam.

Lopva körbe pillantottam. Sehol egy 
lélek.

-  Ide a lével, öreg -  szólt rám  a ma
gasabbik könnyed társalgási hangon, 
m intha csak az egészségi állapotom fe
lől érdeklődött volna egy jótékonysági 
összejövetelen.

-  Igyekezz, haver! -  tolt az orrom 
alá biztatásképpen egy hosszú pengéjű 
bicskát az alacsonyabbik. -  Nem dek- 
kolhatunk itt egész nap miattad.

-  Nincs nálam pénz — hazudtam ijed
ten. — Elvásároltam az összest.

-  Azt akarod, hogy kifordítsam a be
leidet?! -  lebegtette meg egy érzéstele
nítés nélküli, szabadtéri hasműtét koc
kázatát a bicskás pasas.

Remegő kézzel adtam át a pénztár
cámat. A magasabbik kivette belőle 
a bankjegyeket, s a tárcát nagyvona
lú mozdulattal a lábam elé hajította a 
földre. Újra körbe kémleltem: még min
dig sehol senki, aki a segítségemre siet
hetett volna.

-  Az órádat és a gyűrűdet is — villan
totta meg újból ösztönzően a bicskáját 
az alacsonyabbik.

Ijedten engedelmeskedtem. Mi mást 
tehettem volna? Magam voltam két ki
számíthatatlanul viselkedő bűnözővel 
szemben.

Miután annak rendje és módja sze
rin t kiraboltak, röhögve eliszkoltak. 
Fölvettem a pénztárcámat a földről. 
Most m ár tényleg egy árva garas, any- 
nyi sem volt benne.

Ekkor tűn t föl a rendőr.
Lassú, méltóságteljes léptekkel kö

zeledett az aluljáró ellenkező oldaláról. 
Csak úgy áradt belőle a biztonság, a 
törvény védelmező ereje, az igazságos
ság makulátlan aurája.

-  A piac felé futottak! — kiáltottam 
izgalomtól elfúló hangon. — Még utolér
heti őket.

-  Neve, lakcíme, munkahelye -  né
zett rám szigorúan a rendőr.

-  Tessék?! -  makogtam értetlenül
-  Maga süket? — dörrent rám  a köz

rend őre. -  Kérem a személyi igazolvá

nyát! Vagy szándékában áll megakadá
lyozni a bűnügyi szervek munkáját?!

-  Tessék -  kotortam elő a pénztár
cámból szolgálatkészen a kért doku
mentumot. -  Méghogy én kekeckedném 
magával a kötelessége teljesítése köz
ben?! El sem tudja képzelni, mennyire 
örvendek a jelenlétének! Bár m ár előbb 
is itt lett volna...

-  Pofa be! -  csattant föl a rendőr. -  
Itt csak én beszélek, a törvény képvise
lője.

-  De hát értse m ár meg, kiraboltak!
-  Kirabolták?!
-  Igen, igen, igen! -  kiáltottam dia

dalmasan, mintha valami csodálatos 
dolog történt volna meg velem. A leg
fantasztikusabb, ami egy ember életé
ben csak előfordulhat.

-  S ezt az állítását a későbbiek folya
mán is fent fogja tartani? -  érdeklődött 
kíváncsian a rendőr.

ABCDEPGHUKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-  Már hogyne tartanám  fent! Azok a 

gazemberek megfújták a pénzemet, az 
órámat és a gyűrűmet is. Kész röhej, 
hogy micsoda világban élünk! Még fé
nyes nappal sem lehet biztonságban az 
ember.

-  A részleteket most hagyjuk -  taná
csolta már-már atyai hangon a törvény 
képviselője. -  A teljes vallomását a 
rendőrségen fogják majd jegyzőkönyv
be venni.

-  Nem lenne jobb, ha elmondanék 
magának itt a helyszínen mindent? 
Egészen pontos személyleírást adhatok 
a tettesekről. A többi a maguk dolga. 
Értesítsenek majd, ha elkapták őket!

» » » » » »
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-  Ugye, csak viccel?! -  nézett rám 

megütközve a rendőr. -  Nem képzelheti 
komolyan, hogy futni hagyom magát?! 
Most árulta el nekem, hogy bűncselek
mény részese volt. Én majd bekísérem. 
Nyújtsa csak szépen előre a kezét, ne 
kelljen eró'szakot alkalmaznom!

Mire észbe kaptam, m ár kattan t is a 
bilincs a csuklómon.

A rendőrségen egy ablaktalan alag
sori szobába vezettek.

-  Szóval magát kirabolták -  össze
gezte vallomásom lényegét a szolgála
tos altiszt, miután kimerítő részletes
séggel elmeséltem a történteket.

-  Na, végre hogy felfogták! — üvöl
töttem magamból kikelve. — Ahelyett, 
hogy engem zaklatnának, azokat a gaz
embereket kellett volna m ár rég a sitt
re vágniuk.

-  Vigyázzon, hogy beszél! — förmedt 
rám  az altiszt. — Hogy merészeli ma
ga a hatósági közeget kioktatni?! Mi a 
törvény betűje szerint já rtunk  el. S ha 
akarja tudni, bár nem magára tarto 
zik az eljárásnak ez a része, m ár leel
lenőriztük a maga által vádolt szemé
lyeket.

-  És?!...
-  Semmi kivetnivalót nem találtunk 

a tevékenységükben.
-  Fényes nappal kiraboltak az u t

cán...
-  Érvényes rablásvállalási engedély- 

lyel rendelkeznek — vágott a szavamba 
a rendőr. -  Értse m ár meg, egyszerűen 
csak a munkájukat végezték. Amíg ren
desen fizetik a fosztogatói jövedelmük
ből származó adójukat, semmi bajunk 
velük, elvégre jogállamban élünk. Az 
persze egészen más, ha be akarnának 
csapni. Akkor, hogy magát idézzem, 
azonnal sittre vágjuk őket.

-  Az egyikük életveszélyesen megfe
nyegetett a bicskájával -  hebegtem el
hűlve. -  Ezt is legálisnak tartják?!

-  Miért?! Rablás közben egy szelet 
dobostortával kellett volna megkínálnia 
magát? Netán krémessel? -  nevetett föl 
jóízűen a rendőr. -  Ne jöjjön már nekem 
ilyen gyerekes kifogásokkal! Különben, 
csakhogy megnyugodjék, az említett 
szúróeszköz pengéje fertőtlenítve volt. 
Itt van róla a labor jelentése.

-  Még a végén engem fognak bezár
ni azért, mert kiraboltak -  fakadtam ki 
keserűen.

-  Közel já r az igazsághoz, uram. 
Ezúttal azonban szerencséje volt. 
U tánanéztünk a bűnügyi nyilvántar
tásban: magát most rabolták ki először. 
Ez pedig enyhítő körülménynek számít. 
Kifizeti az első kifosztásáért járó bírsá
got, és szépen hazamegy. Máskor azon
ban vigyázzon jobban!

Miközben kisomfordáltam a val
latószobából, még hallottam , am int 
odaszólt az ajtó előtt álló rendőrnek: -  
Kísérjék be annak  a háromszori gyil
kossági kísérletnek a túlélőjét, akit 
tegnap hoztak á t a kórházból k ihall
gatásra. Kíváncsi vagyok, ezúttal mit 
fog a mentségére fölhozni az a jav ít
ha ta tlan  sorozatáldozat.

EGYED EMESE 

Kérlellek
Hogy imádkozzam, mindenható Isten, 
elmúló létben örökkévalóság, 
korhadó törzsbó'l kisarjadó ághoz, 
baj bilincsében szabadság urához?

Elhasadt selymek skófiumszegélye, 
mázas cserépnek elveszett egésze, 
szép szerelmeknek odalett reménye: 
hogy imádkozzam, 
milyen imádságot?

Lépése-gyönge lábnak erejét is, 
megroppant ívek, váltak erejét is, 
volt ölelések pusztaság-ölét is, 
minden sebeknek behegedését is:

hogy kérjem tőled, 
miféle szavakban?

Hogy imádkozzam, életben maradtan, 
gyönge reménnyel, lassú épülésben, 
csöndes falak közt befelé figyelve, 
régi sebekből új sebekre kelve?

Véges napok közt végtelen tavasz vagy. 
Elpusztult népnek újszülöttet adtál. 
Hogy imádkozzam, igék teremtője, 
minden siralmak csodás hallgatója, 
el sem is hangzó könyörgés sejtője, 
életszilánkok sorsba terelője, 
tévelygő voltunk célra vezetője.

Hogy imádkozzunk?
-  Olvass álmaidból.

Újra kérlellek, nem magamért kérlek, 
békítő bíró, könyörögve kérlek, 
legfőbb gyógyító, értelemre hívó, 
hagyj imádkoznom, reményre tanító:

most csak egy lángért, Katona Éváért, 
lelkünk és testünk megújulásáért, 
mindennapjaink igazabb voltáért.

Értesz, Valóság, értek válaszodból: 
szót adtál szólni, 
küldtél imádságot.

2013. 04. 15.

BALÁZS IMRE JÓZSEF

Aki perform ansz közben egy könyvet lapozgatott
Befogom a fülem és befogom az orrom,
Befogom a szemem és betömöm a torkom,
Bebugyolálom az alsó részem, hogy arra, ami kint van,
Ne legyek készen sohasem.
Valaki odafenn, a lépcső tetején megállt éppen,
S nem tudom, mit akar, ez az, ami bezavar,
Mert átszab -  
Mert átszab engem,
Hát félrenézek inkább észrevétlen,
És hogyha ez nem elég,
Ha érzem, a tiszta listán hogy gyűl a keverék,
Akkor befogom a fülem és befogom az orrom,
Befogom a szemem és befogom a torkom,
Bebugyolálom az alsó részem,
Hogy arra, ami hibrid, ne legyek készen,
Arra, ami itt van, ne legyek készen.

Egyetemkezdés

Feldübörög egy őszi sanzon,
A szomszéd lakásban nulla a sanszom,
Hogy elkerüljem az őszi zsongást,
DJ Öcsi ont őszi áldást,
Ossziánnak hívják az őszi énjét,
Én vagyok a szomszéd és nézem a tévét 
Vagy átmegyek én is, mint egy videoklipben,
Beszállok a buliba alapvetően -  
Osszián, ez az őszi énem,
Ő vagyok én most tulajdonképpen.
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*
Es nem csak nyelvük zavarodna meg

(Új Bábel, új Bábel, zúg, 
morog mindenki)

Most megint abban a szakaszban va
gyunk, „amikor minden paraszt ma
gyarul akar tudni”, zsörtölődnek egyes 
illetékesek, bár helyesebb volna így fogal
mazni, minden magyarul beszélő „pa
raszt” (csiszlik, villamoskalauz, emig
ráns eprész, költő', fizikus) illetékesnek 
érzi magát annak megítélésében, hogy 
is kell valamit magyarul kifejezni; sar- 
latánság, dilettantizmus, sziszegnek és 
mennydörögnek (természetesen: mindég 
csak egyesek), a száz évvel lemaradottak; 
s még szegény jó Czakó Adámot is lehur
rogják, mert el meri mondani véleményét 
arról a nyelvről, amelyen ír, amelyért él, 
amelyet működtet, fenntart és éltet.

(Ilyenkor az emberen borzongás-szérű
én átfut a sejtelem: miért félt Kölcsey at
tól, hogy az (író, költő) embernek egy aka
démia mondja meg: mit és hogyan?)

Igen, morogja az a bizonyos jámbor ol
vasó, a nyelvművelők nyájas, megbocsátó, 
simogató hangon oktatgatják a „köznyel
vet használó” köznépet (rádióhallgatót, 
újságolvasót, tévénézőt), hogy így meg 
amúgy, beszélni csak pontosan, szépen il
lik magyarul. Csakhogy a nyelvművelők 
eltévesztették a pályát! Ugyanis az úgy
nevezett MÉDIA (tévé, rádió, újság) az, 
ami alakítgatja, sőt tereli erre-arra a köz
nyelvet (valaha a színház, népszínmű, 
nóta- és slágerénekesek tették ugyan
ezt, mára azonban ez a jelzőlámpa ki
hunyt) — s ezen belül a romlás virágait is 
ez tenyészti; no, meg a Hivatalosság. Sőt: 
nemcsak hanyagság, lomposság, tudat
lanság működik itt, hanem szándékosság 
is, sőt: szörnyű, szörnyeteg szándékosság! 
Nem a köznépet kell hát oktatgatni, jó
ra noszogatni, hanem berontani kellene, 
kemény rendreutasításokból ostort fon
ván, a köz- és szakírók, a „moderátorok”, 
a kommentátorok, a címszerkesztők (cím
barmok!) gyülekezetébe!

A köznyelv hordozója, az „alacsony tö
meg”, amely azért nem mind nagyszájú 
futball-szurkoló, vagy elménckedő diák, 
pincér, kalauz, idővel, rendre el szokta 
nőni a divat által felkapott, olykor ripa- 
csos szórémeket, szörnyszólamokat (ha
csak iparkodó írók közben nem kodifi
kálták ezeket).

Csodálatra méltó, hogy a nyelvben 
milyen erős (volt?) egy rejtélyesen mű
ködő öntisztulási folyamat! Elég egy 
Jókai-regényt kézbe venni ahhoz, hogy 
feltűnjön(jék), alig száz év alatt mennyi 
latin és más idegen szó, vagy szócsinál- 
mány, mesterkéltség tűnt el a mindenna
pi szóhasználatból és az irodalmi nyelvből 
egyaránt! Még a menő hírlapi nyelvezet
ben leginkább bejáratott újságirkász- 
fejedelemnőknek is alig néhány latin szó- 
ra-kifejezésre telik; igaz viszont, hogy 
azokat feltartóztathatatlanul elsütik, ha 
módjuk van rá: voks, teátrum, alma ma
ter, publikum, in memóriám, kardiná
lis, pikturális és még egypár. Az utóbbi 
hetven-nyolcvan évben azonban mi min

den kiveszett az erdélyi városok magyar 
konyha- és hátsó udvari szókincséből, 
vagy legalábbis megritkult: hokkedli, ste- 
lázsi, sparherd, firhang, eszcájg, vájdling, 
strimfli, fuszekli, lájbi, früstük, spilhózni 
stb., csak a ler maradt meg sütő értelem
ben, de az edény, a fazék, a lábas, az üst 
az idők mélységéből való... (A tepsi csak 
a török időkből...)

A magyar szókincs műveltségi réte
ge ellen az általános támadást éppen 
a szaktudósok és intézmények indítot
ták, úgy ötven-hatvan éve. És ez azóta is 
szakadatlanul folyik. Legutóbb pl. a té
vé módszeresen, sőt vérhütt indulattal 
kényszeríti vissza a patikát, a patikust a 
gyógyszertár, s gyógyszerész helyébe. S 
nem üti meg őket a guta, csak a stroke.

Egyszer, úgy ötven éve, kisfiúk 
Temesváron a Béga partján sárkányt 
eregettek, kérdem egyiktől, elég erős a 
kötél? Nem kötél az, hanem zsineg, javí
tott ki azonnal. Ugyanaznap, ugyanott 
kérdem a vasasboltban, van e embermér
leg? Az elárusítónő kioktató nyomatékkai 
hangsúlyozta: Személymérleg nem kapha-

A f i C U K I U r a
ereft&zuvjfifiH
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tó!... Aztán megint csak telt-múlt az idő, 
s vagy huszonöt év múlva ugyanabban 
az utcában ezt hallom, dallamos székely 
kiejtéssel: „Ha méssz az ambalázsér, ve
gyél tramvájt, s a pölöriánál szájj le!” Hát 
ez biztosan egy atyhai atyafi, gondoltam 
szomorúan s vigasztalódni beültem a ma
gyar színház előadására. Iskolás bérletet 
fogtam ki, s a szünetben tapasztalhat
tam, hogy a közönség gyönyörű, tiszta ki
ejtéssel társalog — románul!

És pár éve, Budán, egy borpatikában 
összeakadt a bajuszom a pincérrel, mert 
a káposztás tölteléket csak rollni néven 
volt hajlandó felszolgálni -  erre én in

kább átmentem az arabhoz és falafelt fal
tam fel, a csóré töltelékek helyett...

És mit tesz ilyenkor a katedra-nyelvész, 
anyanyelvem biztonsági őre? Csikorgó 
hangú értekezést ír lappangó szaklapok
ba, hogy „még mindig vannak olyanok”, 
akik mindig a Czuczor-Fogarasi szótár
ral jönnek, pedig a gyökelmélet már el
avult, most ez a történeti izé van, és, az a 
yarga Csaba is csak egy délibábos, huhh! 
És képtelen felfogni, hogyha valamit 143 
évvel ezelőtt kiáltottak ki elavultnak, ak
kor azóta ez az avíttá nyilvánítás maga 
is elavulhatott. (Nem akarok olyasmi
vel ízetlenkedni, mint a tagadás tagadá
sa, vagy hogy a fiúk elhagyják apáikat s 
nagyatyáikhoz fordulnak, de eszembe jut 
egy gyerekkori emlék: Marosvásárhelyen, 
nem sokkal a háború előtt egy szélsőjobb- 
oldali tüntetés készült; más városokból 
leutazott diákok gyülekeztek (a bézból- 
ütőket kezükben akkor még kuglibabák
nak hittem), ám egyszerre csakyön a tö
meg, a tömeg-, a hentesek, a mészárosok, 
a csizmadiák, a kisutcabeli kertészek, 
és nem azt szavalták, hogy munkásököl, 
vasököl, hanem, hogy: Az adót mü fizes
sük! A vendégtüntetés hamar eloszlott.

Jó volna, ha ahány csak van, írhatnám 
polgár „délibábos kalauz”, sőt valódi író, 
színész és tanítónő és keresztmama, fen
nen harsogná, hogy a nyelvet mi éltetjük, 
mi működtetjük, mi adjuk tovább, és az 
elfogult nyelvészek meg se álljanak az Ob 
és Irtisz ... — de akkor közbekiált az, aki 
mindig szokott: Ugyan-ugyan! Mért pont 
-  bocsánat, miért épp a szegény rosszul 
fizetett, rosszul képzett és örökösen meg
ugatott finnugrászokkal bajlódsz? Hiába 
ültél végig annyi filozófia-szemináriu
mot, hiába részesültél annyi filológusi 
kioktatásban? Nem tudod, hogy minden 
mindennel összefügg? Menj ki például a 
virágpiacra: találsz-e illatozó szekfűt? 
Bizony mondom, hiába is keresnél, évek, 
évtizedek óta hiába szimatolunk fel s alá. 
S kérdezz meg egy virágkertészt, hogy 
mi az oka: legalább annyira kusza, kó
cos, gőzös káosz lesz az előadása, mint 
annak idején Iksz Ipszilonné kurzusa a 
lokvamenti hantik nyelvjárásának hang
történeti változásairól! Avagy kérdezz 
meg egy zöldségtermelőt: miért nem olyan 
ma a legtöbb paradicsom? Miért nem ka- 
réjos, s miért nem húsos belül? Miért ke
mény a héja s miért híg latyak a belseje? 
S miért, hogy midőn annyi embernek nem 
jut kovászos uborka a vodkájához, vagy 
nem kerül ecetes sem a száraz kenyérhaj
hoz, akkor az egyetemes tudás legmaga
sabb rangú útmutatói azon vitatkoznak, 
hány milliméteres görbülete lehet a zöld 
uborkának? Hagyjuk már békén a kated
rához láncolt szegény gályarabokat!

Fejezzük be ugyanezen a színvonalon: 
miért nem lehet döglött szamarat és okos 
patikust látni?... Mert amikor a szamár 
érzi, hogy közeleg a vég, elindul, s bemegy 
egy nagy rengeteg erdőbe, s olyankor az 
erdő túlsó szélén mindig kijön egy -  mo
derátor! Uccu, fussunk utána! (Különben 
azért nem látni okos patikust, mert ma 
a farmakológiai-centrumokban csak 
feminák figyelhetők meg... A döglött sza
marakat pedig lóhús gyanánt... pfuj!)
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„Tömegsír”
(Deák Ferencnek, személyesen)
Ha tudnám, sem akarnám betűrend, 

vagy időrend szerint megejteni barátaink, 
munkatársaink „fölnévsorolását”. Hát még 
minőségi szempontok szerint... És már 
így is nagy a kockázata annak, hogy va
lakit kihagy a gyarló emlékezet. Valóban 
olyan ez, mint a tömegsír, semmi, senki 
sem biztos, aki benne van, s hogy mi rej
tezik benne. Tehát: Páskándi Géza, Bajor 
Andor, Deák Tamás, Csíki László, Szabó 
Gyula, Vásárhelyi Géza, Rohonyi Zoltán, 
Veress Zoltán, Saszet Géza, Székely 
János, Varró Ilona, Gyímesi Éva, K. Jakab 
Antal, Fodor Sándor, Bálint Tibor, Lázár 
Ervin, Sütő István, Sütő András, Boér 
Géza, Panek Zoltán, Marosi Péter, Létay 
Lajos, Gáli Ernő, Domokos Géza, Szász 
János, Palocsay Zsigmond, Palotás Dezső, 
Lászlóffy Aladár... És bizonyára kifelej
tettem valakiket, talán nagyon is kedve
seket. No nem azért van e fölsorolás, hogy 
megmutassam, mennyi közös barátunk 
volt nekünk hajdanán, hanem azért, hogy 
mennyi „kapcsolatod” volt Neked írókkal, 
kiket mindnyájan nagyon tiszteltünk. 
Akiket „könyvbe öltöztettél”.

Ez alkalomból levettem a polcról gazdag 
grafikai és irodalmi anyagú, ízléses köte
ted (mert az album tulajdonképpen a kép
zőművész könyve), és újfent meg kellett ál
lapítanom, hogy ha volt — mert volt! — egy 
azonos nevű ember, akit csak úgy emle
gettek, hogy „a nemzet bölcse”, akkor Te 
vagy a nemzet grafikusa, számomra még 
mindig és mindenképpen. Ugye, a címben 
sem tévedtem, mert elvesztett barátaink 
„immár egy tömegsírra rúgnak”.

Nézem albumodat, s egyebek mellett, de 
azért leginkább most Árva Bethlen Kata 
átokra csempült szája mond a legtöbbet e 
trianoni napon.

Hányszor leírtam már barátaim tűntén: 
Temetni jöttem..., nem dicsérni. És most 
dicsérek, mert dicsekszem. Úgy dedikálod 
Betű és rajz című albumodat, nekem, a „még 
innen lévőnek”, hogy „Szeretném, ha akár
csak egy pár napra is, de kedvenc látniva
lóddá válna »kedvenc grafikusod« albuma. 
Mózes Attilának, a régi barát szeretetével: 
Deák Ferenc. Kolozsvár, 1999. nov. 3.”

Feri! (Bár öröklétűeket talán nem illik 
így megszólítani.) Ez így nem igaz. Mert a 
te művészeted számomra már régen nem 
csupán „egy pár napra” szól.

Most pedig, hogy nagyon is evilági, pro
fán módon fejezzem be búcsúmat: főzök 
magamnak egy erős kávét, és egyedül én 
iszom meg. Nélküled. Ez a hajdan volt du
hajkodásaink utáni „fekete levesem”. 

Szomorú barátod,

MÓZES ATTILA
Kolozsvár, 2013. június 4.

SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 15.

Látogatók
A vendégek délután öt órára ígérték 

érkezésüket.
A kopott diófaasztal megsárgult, le

vendulaillatú abrosszal volt leterítve, 
rajta ételekkel roskadásig megrakott 
tálak sokasága, hasonlatosan az örege
dő, elfonnyadt testet díszítő ékszerzu- 
hataghoz.

-  Nagyon örvendenék, ha nem csám
csognál, édes fiam, olyankor elviselhe
tetlen vagy, mintha nem is én neveltelek 
volna. Megígéred, hogy rendesen eszel? 
Manci néni nagyon kényes az ilyesmi
re, meglátod, Geráld is milyen előkelőén 
fogja használni az evőeszközöket, példát 
vehetsz majd róla. És légy tapintatos, fi
acskám, ne érdeklődj majd, hogy hon
nan vettem az arany nyakláncomat és a 
fülbevalókat, mert eddig soha nem lát
tad rajtam, felnőttél már annyira, hogy 
átérezd, milyen kellemetlen lenne ez 
anyádnak.

Aznap délelőtt hosszas vonakodás 
után Tibiké felseperte, majd fellocsolta 
az udvart, hogy a fővárosból érkező ro
konoknak nehogy beporosodjék a cipője, 
amikor a fárasztó út után lekászálódnak 
a kocsiról. A kaput jó előre kinyitották, 
hogy a vendégeknek egy percig se kell
jen várakozniuk, hanem egyenesen be
hajthassanak az udvarra.

Nagyon régen esedékes volt ez a láto
gatás, hiszen a hölgyek tizenhat évvel 
azelőtt látták egymást utoljára, amikor 
a családi házban testvér-férjeikkel meg
rendezték a közös esküvőt. Azóta körül
belül egyformán alakult az életük is: 
mindketten fiúgyermeket szültek, fér
jüket néhány év múlva eltemették, az 
egyik betegség, a másik autószerencsét
lenség áldozata lett. De ez már régen 
volt, tíz év is eltelt azóta.

Katalin már alig emlékezett a fővá
rosban lakó rokonra, azelőtt öt évvel 
kapott tőle utoljára fényképet az éven
ként megírt beszámolólevélhez csatolva, 
de az elszélesedett, kissé megöregedett 
arc olyan ismeretlennek tűnt számára, 
hogy majdnem teljesen idegennek érez
te. Azért mindig nagyon várta a válasz
leveleket, hiszen egyetlen rokona volt, az 
egyetlen személy, akivel fel lehetett idéz
ni a múltat, s aki leveleiben soha nem 
mulasztotta el kifejezni együttérzését 
Katalin kisvárosi, szomorú, eseményte
len életéért. Ugyanakkor tanácsokkal 
látta el vidéki rokonát, habár egykorú- 
ak voltak, de Manci jobban belekerült az 
élet forgatagába -  fővárosi lakos lévén 
-  így feljogosítva érezte magát, hogy ro
konát -  mindig saját tapasztalataira hi
vatkozva -  eligazítsa az élet tekervényes 
útvesztőin, az özvegyi nyugdíj megeme
léséért beadandó kérvény megfogalma
zásától az aszpikos hal legújabb elkészí
tési módjáig, amelyet Katalin soha nem 
készített el, de a jószándék volt a lényeg, 
s ezt a vidéki rokon sokra becsülte.

— Fiacskám, nagyon kérlek, ma dél
után kímélj meg sziporkázó ötleteidtől,

nem szeretnék szégyent vallani, Manci 
néni sokat ad a jólneveltségre, egyszerű
en képtelen elviselni a hangos szót, vagy 
ha belevágnak élvezetes előadásaiba, 
természetesen ellentmondani sem sza
bad neki, az ilyesmit nagyon a szívére 
venné, és nem szereti a komor arcokat, 
grimaszaid rettenetesen sértenék, egy
szóval szíveskedj úgy viselkedni, ahogy 
egy tizenöt éves fiúhoz illik, gyakran 
mosolyogj, édes fiam, szerencsére kedves 
mosolyod van, ez bizonyára tetszeni fog 
neki. Ugye, nem hozol szégyent anyád
ra?! Tejó fiú vagy, csak arra vigyázz, ne
hogy valami nagy baklövést kövess el, 
meg is halnék szégyenemben.

Katalin még egyszer sietve letörölte 
a bútorokról a port, a kilincseket kifé
nyesítette, megigazította a függönyöket, 
aztán mindketten átöltöztek. Katalin 
egyszerű, angolos ruhát vett magára, a 
szekrény mélyéből elővette évtizede nem 
viselt ékszereit, s felaggatta őket magá
ra. Tibikére hosszúnadrágot húzatott, 
amit a fiú a harminc fokos nyári meleg
ben alig-alig tudott elviselni, a nyak
kendő ellen fél órát hadakozott, de az
tán megadta magát. Szomorúan felvette 
a zakót is, közben lassú csermelyekben 
megindult hátán az izzadság.

A kapuban álltak, s türelmetlenül 
várták a vendégeket.

— Vajon minden rendben van? -  kér
dezte aggódva az asszony.

— Nincs minden rendben — mondta 
Tibiké. — Azt hiszem, nagy balhé lesz.

— Az istenért, ne beszélj így! Mit csi
náltál? Azonnal mondd meg! Tibiké, 
azonnal...!

— A fák — mondta a fiú. — Nézd meg a 
fákat!

— Mi van a fákkal?
— Nem látod? Le kellett volna szed

ni róluk a leveleket. Összevissza állnak. 
Vajon Manci néni nem fogja rossznéven 
venni ezt a rendetlenséget?

— Inkább arra vigyázz, hogyan vi
selkedsz, fiacskám. Ne érts félre, nem 
akarom azt mondani, hogy meg kelle
ne alázkodj Geráld előtt, de szembe kell 
nézned a tényekkel, ő valószínűleg ta
nultabb, mint amilyen te vagy, tájéko
zottabb a világ dolgaiban, habár egyko- 
rúak vagytok, de a környezet, tudod, a 
fővárosi környezet egészen más, mint a 
miénk, Geráld biztosan tanult zongoráz
ni, lehet, franciául is tud, milyen kár, 
hogy nem volt időnk kellőképpen elő
készülni, látod, átismételhetted volna 
a francia leckéket, je suis, tu es, il est... 
tudod még ezeket? Viselkedni tudsz, et
től nem félek. Szépen hajolj meg köszö
nés közben. Lássuk csak... na, hajolj meg 
szépen... légy jó kisfiú...úgy, látod, és 
mosolyogj közben, jó, nagyon jó, mond
jad: kezét csókolom, Manci néni, és mo
solyogj, nehogy elfelejtsd, remek, ha így 
fog menni akkor is, semmit sem mond
hat rád senki, még akkor sem, ha zongo
rázni nem tudsz. Csak ügyesen, édes fi
am, csak ügyesen.

(folytatás következő számunkban)
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hajnalban a plazma 
arról mesél, hogy 
célpontokká váltak 
az ellenségek, 
kikísérlek.

tántorog a repülőgép-fészek tengelye, 
mint disznóhúsban forgó 
henteskés nyugtalan álmában, 
nem foghatlak már, 
csak nézem, ahogyan 
tépkedik az otthagyott város arcát 
az alumínium tollak.

orvvosságot veszek be, 
kávéba folytom a mérget, 
aztán leülök
s játszok a leépítő kockákkal, 
miközben irigyen néz 
a sarokbaállított kronosz 
egy rongyos babával.

a nap kiapad, 
s szemmedrembe 
galvanizált acélfák 
köldökzsinóron keresztül 
szállítják 
a fényforrást.

aposztrófán 
csüngenek a szavaim, 
de mi halótávolságon 
belül maradunk

s z i n d r ó m a

füstöt szitált a csőormány, 
görnyedt utcalámpák fénye 
sűrűn szőtt hálóban akadt fenn, 
és eső helyett
pár magassarkú kopogtatott, 
egy tenapi rét templomának 
orgona-orgiájára 
cukorbeteg borral 
táncorogtam. 
tömbházkéménybóí 
estbeszivárgó succubusok, 
ne haragudjatok, 
kívánságaimat

gyűrűs gombafelhővel 
már eljegyeztem! 
az idő még töltött.

lilára csípte szemem 
az éj sebeiből áradó 
kásás, sárga vér. 
az asztalszéli pohárnak 
színe törés,
elgázosítás halmazállapotú 
a cigarettám, 
elpattant az izzószál... 
a körtének zamata: 
sötétség.

kitöltött az idő.

összevarrt ég alatt 
kortyogtak már az órák. 
hajtogatott papírarccal és 
kimosott tekintettel, 
indultam lámpát venni

seholnap
alea... 
yacht az est, 
földrengésben inga, 
jelzőktől duzzadó körhinta, 
szédülök a teraszon,

borosüvegem könnyei 
vágóhidasat játszanak a hóban, 
ekkor rájöttem, jól van minden: 
egy ál-mában érintőnyit élve... 
a kockám el van vetélve.

virrad.
egy reggelbe tévedt csillag 
világában nincsenek vágyak, 
ne kívánj, ne aludj, 
vesd meg az ágyad! 
lassan felszívja az ég 
a szivacsos maradék holdat

fortunának nincs ki a kereke, 
palackom üzenet nélkül 
dobom ki az erkélyen, 
hadd álmodjon 
szilánkokról mélyen.

holnap majd mesélj 
a seholnapról, 
mely csak
a napraforgók álmában él. 
most bemegyek, hogy 
gőzölgő csókot vegyek ki 
a mikrohullámú sütőből

elválásztódás
kifut méhéből 
a pillanatragasztó.

sírkővé keményül, 
a pillanat
pedig csordul tovább, 
magával ragadva 
a világ képeslapját, 
fogni csak eljövőt lehet, 
a volt megráz; 
múlt-mindenség csepp-jele 
átfolyik az 
emlékezettelenbe.

oszlopok fekszenek, 
gondolathőm betűkké meredt, 
ha olvasod,
kolibriszíved biciklizik 
az enyém helyett.

nyomorék ragasztót 
igen, pillanatot 
visszanyomni nem 
lehet

o -fáisk-feUsk-ísliaMeiieMeiiM-fsliek-fetiGk-fel A««»»KiLOMETRiK



HELIKON

HERTZA MIKOLA 
Köd
Tulajdonképpen ha nem is száz szá

zalékosan felhőtlen és boldog, de Sassék 
párkapcsolata kielégítő' volt, ezért is kü
lönös a dolgok ilyetén alakulása.

Két gyermek, autó, hagyományos évi 
nyaralás Félixfürdó'n, a szezon vége felé, 
saját hőközpont, egészen reális kilátások 
egy pár év múlva startoló kertesház pro
jektre.

De egy szép napon arra ébredtek, hogy 
tejszerű, vattasűrű köd telepedett be la
kásukba. Attól a perctől kezdve többé 
nem látták, csupán az évek alatt kifej
lesztett megérzéseik segítségével sejtet
ték egymást. Sassné jó erősen megfogta 
a két gyermek kezét, csak akkor enged
te el egyiket-másikat, amikor a kisgye
rekektől elvárható, normális viselkedés
sel jól kiérdemelt nyaklevest sújtotta oda, 
ahol a nyakukat sejtette. De Sasst nem 
foghatta, nem maradt neki szabad keze, 
ugye. Kapaszkodjon ő, ha akar, gondol
hatta. De ez sem biztos, mivel Sassné so
ha sem nyilatkozott arról, amit gondolt. 
Ha gondolt.

Néha Sass hahózott a ködben: „Hahó, 
ideadnátok nekem is a sót? Hahó, látta 
valaki a mai újságot? Hahó, kinél van a 
távirányító? Hahó, megvan a mateklec
ke holnapra?” Elég idegesítő ez a hahó
zás, fintorgott néha Sassné, de hát a férje 
ezt a ködben nem láthatta, így nem is ik
tathatta ki rossz szokásai köréből. Ha ki 
akarta volna iktatni, persze, de ki tudja 
azt ma már.

Egy idő elteltével aztán Sass is ritkáb
ban hahózott, több dolga lett a munkahe
lyen, hamarabb ment lefeküdni, többet 
üldögélt a számítógép előtt, rég megsza
kított barátságokat ápolt a kiskocsmák 
teraszain, ha az időjárás is megengedte, 
vagy ha nem, bent, a cigarettafüstben. 
Sassné a sötétben nem is látható ködben 
hallotta, amikor nagyot reccsen az ágy 
a hazaérkezése után berogyó Sass alatt, 
néha még a sörszagot is érezte, ha már 
éppen elaludt és elfelejtett idejében a fal 
felé fordulni. Ha arra volt a fal, amerre 
Sass nem, próbált visszaemlékezni a köd 
előtti időkre Sassné, de a térbeli tájékozó
dás, még saját bevallása szerint sem volt 
erőssége.

Egyszer Sass — meglepően keserűnek 
hangzottak szavai valahonnan a ködből 
-  kijelentette, hogy ez így nem mehet to
vább. Minden elveszett ebben a ködben, 
panaszkodott. Sassné csodálkozott is 
meg nem is, értetlenkedett is meg nem is, 
de végül is jó feleségként nyitottnak bi
zonyult a helyzet megoldására. Sass vi
szont egyszerűen nem akarta megérteni 
azt, hogy ha őt zavarja a köd, akkor neki 
is kell megoldania a dolgot, elvégre férfi
munka — Sassné standardjai szerint min
den az, ami nem közvetlenül a gyerekek
kel kapcsolatos.

Aztán végül rengeteg lehangoló, értel
metlen és meddő vita után Sass megoldot
ta, erőtlen, fakó hangon kijelentve: talán

nyissunk meg egy ablakot. Sassné fárad
tan legyintett: nyissad. És csodák csodá
jára pár perc múlva az egész tej- vagy in
kább vattaszerű köd kifolyt a lakásból a 
szabadba. Sassné örvendezve ismerte fel 
maga körül a rég nem látott dolgokat, 
elégedetten nyugtázva, hogy a fehér sö
tétben is sikerült — aránylag — puccban 
tartania a köd leple alatt oly hirtelen el
szállt évek során a családi fészket.

Kis idő után viszont ráeszmélt a tu r
pisságra: a köddel együtt Sass is eltűnt a 
nyitott ablakon keresztül.

Nagyon feldühödött Sassné, átvág
va érezte magát, hisz milyen ártatlanul 
dünnyögte az a disznó, hogy nyissuk meg 
az ablakot, hát erről volt szó, füstölgött. 
De aztán valamelyes elégtételt és mo
solyt hozott leikébe a felismerés és a ve
le járó megalapozott gyanú a dolgok va
lószínűleg hátborzongató végkifejletével 
kapcsolatosan: Sassnak semmiféle képe
sítése vagy ösztönös tehetsége nincs az 
ilyen veszélyes mutatványokhoz. És az a 
nyolc emelet azért nyolc emelet, tekintett 
alá Sassné a poros városra, amikor visz- 
szacsukta az ablakot.

Cement
Birhauber levette orráról a szemüve

get és hagyta aláhullani. A nyakán meg
feszülő kopott-zöld cipőfűző megóvta a 
lencsetöréstől. Birhauber tudja, hogy mit 
csinál.

Pedig Birhauber most nagyon ideges 
volt.

-  Nézze uram... — erőltetett magára 
minimális udvariasságot, tudva, hogy az 
őszinteség ezúttal nem volna célravezető. 
-  Három órája tapogatja itt az árut, vá
logat, finnyáskodik. Semmi se jó magá
nak.

-  A falnak... — próbált erőtlenül pon
tosítani a cingár férfi, de Birhauber egy 
kézmozdulattal beléfojtotta a szót. Nem 
szó szerint, természetesen, hál’ Istennek.

-  Magának nem jó -  akarattal nem 
mondott Önt, a minimális udvariasság 
azért nem egészen udvariasság —, ma
gának nem jó semmi. Sem a Turbach 
cement, sem a Blakker. Kiteregettem 
magának az egész Obmatt katalógust, te
lefonáltunk a forgalmazóhoz, maga csak 
nem és nem. Kérem, ami nálam nincs, se

hol nincs a környéken, ezt nekem elhihe
ti. Brassótól Vásárhelyig egyszer biztos
százas. Ezt csak úgy mondom, de inkább 
ne is higgye el, menjen másokhoz, más 
lerakatokba is, ahová akar, érdeklődjön.

Vagy a szeme világába, nyelte magá
ba.

— De ha sehol sem találom azt, amit 
keresek... Az a fal másnapra összeom
lik, megpróbáltam én már mindent... 
Akármilyen drága kötőanyagot használ
tam, akármilyen szépen állt a fal, más
nap reggelre összeomlott az egész!

-  Nem a cement, nem a malter, a mes
ter a gyenge! -  szaladt ki Birhauber szá
ján, de rögtön meg is bánta. Ez már a mi
nimális udvariasság szintje alatt van, 
szakmai körökben, legalábbis.

Be is állt egy hosszas, kellemetlen 
csend. A cingár férfi kabátja sarkát gyű- 
rögette, lehajtott fejjel. Birhauber vissza
tette az orrára a szemüveget, hatalmas 
szemei lettek tőle, mintha mélyre látná
nak, pedig csak a dühtől, meg a száján 
kiszaladt sértésből fakadó megbánástól 
pislogott szaporán.

A cingár férfi, becsületes nevén 
Kőműves Kelemen, végül elköszönt, ki- 
somfordált az utcára. Amint szomorú
an zsebébe csúsztatta a kezét, ujja meg
akadt a zsemlemorzsák közt lapuló 
jeggyűrűben. Komplikált dolog ez a fe
leségkeresés — sóhajtott némán magá
ban, amint lelkében felszállt, és rövid 
pilinkézés után megint leülepedett egy 
felhőnyi kőpor.

Merev
És amikor Zeblayról azt mondogatják, 

hogy ijesztően udvarias, egy hajszálnyit 
sem túloznak.

Állítólag már amikor megszületett, je
lét adta annak, hogy a társadalmi normák 
tisztelete nála nem tanult, ráerőszakolt 
hanem ösztönös dolog: vörös rákká pirul
va kért egy gézdarabot, papírzsebkendőt, 
akármit, amivel szemérmetesen elfedheti 
intim testrészeit. Legalábbis az édesany
ja szerint, aki örök életében esküdözött, 
hogy ez így igaz, pontosan így történt. De 
mindegy, tudjuk be a kedves Zeblay anyu
ka képzelgésének; megbocsátható, mind
annyian tudjuk, hogy az akkor történte
ket befolyásolhatja, újraszínezheti vagy 
akár pótolhatja a vajúdással járó fizikai 
megerőltetéstől kiesett emlékezet, de az 
anyává válás misztikus ténye is kölcsö
nözhet neki utólag kitalált patinát. Igen, 
jól sejtik, Zeblay első gyereke volt Zeblay 
anyukának.

Másik legendás bizonyítéka a Zeblay- 
féle ijesztő udvariasságnak személyes 
tapasztalat, és azóta erre az elsőre is 
enyhébb szkepticizmussal gondolok. 
Zeblay saját temetésén hirtelen felült 
a koporsóban és minden kedves rokon
tól, baráttól, kollégától és a temetkezé
si vállalat alkalmazottaitól — érdekes, 
a papot nem említette — elnézést kért, 
amiért egész különös módon az amúgy
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száraz és egészen kellemes augusztus
nak ezen az egy napján a szertartás kez
dete óta úgy esett, mintha dézsából öntöt
ték volna a vizet. Mivel egész hónapban 
meleg volt, az emberek többségét felké
születlenül, esőernyő nélkül érte az ég
szakadás. Természetesen nem Zeblay hi
bája az egész, ha úgy vesszük, de ő úgy 
érezhette, hogy az udvariasság megköve
teli, hogy elnézést kérjen, mintegy érté
kelve is az érte hozott áldozatot.

Mielőtt visszafeküdt volna, még kije
lentette: jól esik. Hogy a temetésen meg
jelent szépszámú gyászoló tömegre vagy 
az időjárásra gondolt, már nem lehet biz
tosan tudni, mert a továbbiakban a szer
tartás végéig rendes, normális, elhunyt
tól elvárható megszokott viselkedése volt, 
az illendőség szerint.

Ő is rágja
Minden embernek vannak jó, saj

nos rossz szokásai is. Például: van, aki 
a fogát szívja — társaságban! —, vagy a 
golyóstolla végét kattogtatja. Azokról 
pedig, akik reggel hétkor parkettát csi
szolnak tömbházlakásukban, inkább ne 
is beszéljünk.

Mizolics Zoli bácsi szopós cukorkát 
árul a központban, a sétáló utcában. 
Őt egy dolog idegesít igazán az emberi 
rossz szokások közül: az, ha valaki rág
ja a cukorkát. Pedig tudják, hisz így is 
adják át neki a pénzt: kérek egy szo
pós cukorkát. Nem rágó cukorkát, az ég 
szerelmére! Akkor meg miért rágják? 
Mintha Mizolics Zoli bácsi agyába szúr
nák bele a cukorka markolatául szolgáló 
pálcikát, amikor foguk közt megreccsen 
a pergelt cukor.

Legalább hat évig állt standja legjob
ban látható helyén a felirat: megkérjük 
kedves klienseinket, hogy fogaik egész
sége érdekében ne rágják a vásárolt ter
méket!, de egyszerűen nincs, akivel be
szélni. Minden harapás, reccsenés még 
egy darabot kim art Mizolics Zoli bácsi 
idegrendszeréből, a szopós cukorkák
kal együtt olvadt el amúgy legendás tü
relme is. A szerencsés véletlen egybeesés 
műve, hogy pontosan akkor fogyott el tel
jesen, amikor részt vett egy idősebbek
nek szervezett számítógépkezelés-tanfo
lyamon, így rögtön elektronikus levelet 
írt az amerikai elnök publikus címére. 
Mivel más megoldást nem látott az ide
gesítő szokás megszüntetésére, a békés 
tárgyalások, a szép szavak nem hatottak 
ugye, megkérte az illetékest, hogy vegye 
elő az ismeretterjesztő- illetve művész- 
filmekből ismert aktatáskáját és nyom
ja meg azt a kurva piros gombot, hogy le
gyen már vége az egésznek, mert ezt már 
nem lehet ép ésszel kibírni.

Válasz azóta sem jött a levélre, ami
től szörnyű gyanú fészkelte be magát 
Mizolics Zoli bácsi agyába...

JOBB BOROKA 
KŐSÓ
Két morgó kandúr civakodik egy ki

dobott húscafaton Lenke álmában, 
amikor hasító fájdalom riasztja fel. 
Rémülten kapaszkodik az ágy szélé
be, imádkozna, de attól jobban fél, hogy 
Isten észreveszi. Egyre sűrűbben csap 
bele a nyilallás. Össze kell szednie ma
gát, mielőtt észrevenné valaki, és el kell 
rejtőznie minél hamarabb. Elkezdődött. 
Lenke kibújik verejtéktől lucskos háló
ingéből, nagy kínnal felöltözik, majd 
felveszi a kabátját is. Amikor a sálat te 
kerné a nyaka köré, újabb roham kap
ja el, megtántorodik s viszi magával a 
mosdótálat is. Öccse riadtan ugrik ki 
az ágyból:

-  Jaj! Lenke! Te vagy?!
— Feküdj vissza, pisilni megyek. Csak 

megbotlottam. — Lenke m ár a csukott 
ajtó külső oldaláról sziszeg, nekigör
nyedve a kilincsnek. A tornácon egy 
újabb rohamtól csaknem összecsuk- 
lik, beleharap a kabátja ujjába, mé
lyet lélegzik, amitől orrcimpája nyom
ban összeragad a dermesztő hidegben. 
December vége van, ilyenkor a tekintet 
is megfagy a környéken. Bárcsak meg 
is vakulna erre a kis időre, gondolhat
ná Lenke magában. Nyöszörögve von
szolja magát hátra  az istállóba, a gon
dosan előkészített rejtekhelyre. Úgy 
megy, mint aki utoljára teszi meg ezt 
az utat, a háztól az istállóig. így mehe
te tt Jézus is annak idején a Golgotára, 
vagy inkább amint Júdás ment egy má
sik hegyre terhével, a kötéllel egyedül, 
ahogy az Isten hagyta. A soha nem ér
zett fájdalom csaknem megbénítja a 
lány testét. Mintha a gerincét akarná 
kirántani valami hatalm as féreg, ami 
beleköltött, s most, hogy kikel, szétsza
kítja a burkot, Lenkét, akinek zsenge

csípője alig egy arasznyit szélesedett 
csekély tizenöt éve alatt.

Az istálló végében elkerítve volt va
lamikor a disznópajta, ott készített ma
gának egy almot, hogy ha majd eljön az 
ideje, elrejtőzhessen. Emlékezete óta 
nem ta rtanak  ott disznót. Azóta szer
számokat ta rt ott, s hányódik még né
hány darab kősó is, amiből a kecskék
nek szoktak adni. Lenke máshová nem 
is bújhatna, hisz ennek a kis életnek 
minden zuga ki van használva. Még jó, 
hogy tél van, így a szerszámokkal nem 
sűrűn já r az apja. Különben pedig, ha 
m ár itt ment be, itt is jöjjön ki. Húsz 
méterrel odébb csinálták meg Székely 
Misivel a szénában. Hogy reákapott. 
Minden kedd és szombat este ott fütyö- 
részett éjféltájt az ablaka alatt a farsan
gi bál óta. Pedig nem is tetszett annyira 
Lenkének. De hát nagy verekedős híré
ben áll ez a Misi s még mindig jobb vele 
szóba állni, mert akkor békén hagyják 
a többiek. Misi csak jött, nem volt ab
ban se jó, se rossz. Elvégezte a dolgát s 
sietett is, mert hajnalban indulnia kel
lett a tehenekkel. így ment ez egész ta 
vasszal, amíg Lenke nem szólt június 
végén, hogy baj van. Akkor Misi fel- 
képelte, s kijelentette, hogy neki sem
mi köze ahhoz, hogy Lenke egy büdös 
kurva. Azóta nem jött. Ő pedig egyedül 
m aradt egyre nehezedő titkával. Őszre, 
ahogy nagyobb lett a hasa hidegek is 
lettek, így a hosszú mellény és a vastag 
szoknya mögül legfeljebb az kandikált 
ki, hogy Lenke kissé hízásnak indult, 
vagyis „jobban néz ki”, ahogy arrafelé 
mondják.

Az volt az érzése, hogy az anyja tud 
róla, csak nem akarja tudni. Mintha 
magára hagyta volna ebben. A tekin
tetében is csak a feszültséget lá tta  az 
utóbbi időben. Nem szólt rá, ha ügyet
len volt a konyhában, mint máskor, de 
nem is csavargatta többé a lány haj
fonatát, ahogy jó hangulatában szok
ta. Ha Lenke belépett az ajtón, komor 
lett, rá  se nézett a lányára. Nem akart, 
vagy nem mert kérdezni semmit. Pedig 
mennyire várta, hogy rákérdezzen, 
hogy elmondhassa, milyen rettenete
sen fél, hogy mennyire nem akarja ezt 
és, hogy annyira, de annyira szüksé
ge lenne most rá, aki őt szülte, hogy 
legyen a cinkosa és segítsen megsza
kítani ezt az állapotot. Lenke min
den egyes görcsberándulással azt ér
zi, hogy veszít erejéből. Fáj a lüktetés, 
az inaiba dermedt hideg, Székely Misi 
hirtelen pofonja, de a legjobban a szü
lőanyja riadt közönye fáj. Ha ebbe most 
belehal, számon kéri őt a pokolból.

Nem tudta, mit kell tenni ilyenkor, 
csak halványan emlékezett, hogy van
nak módszerek, amivel esetleg elmegy 
a gyermek. Lenke hónapok óta lelkesen 
hordja a patakot vederrel a lovaknak, 
cipeli a kút vizét maguknak, de a víz 
nem apadt, súlya se volt m ár egy idő 
u tán  a vedernek, ő viszont csak dagadt
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tovább tehetetlenül. Nem ism ert sen
kit, akihez fordulhatott volna. A kór
házban ez tilos, ő pedig nem já rtas  a 
házi módszerekben. Nem is érte tt sem
mit annak idején, mikor az anyja be
szélt erró'l a nagynénjével. Nyolc éves 
lehetett, amikor a tornácon babázott s

benn az anyja, a nénje és egy öregasz- 
szony arról beszélgettek, hogy el kell 
tenni a gyermeket. Lenke nem igazán 
értette, hová akarják  eltenni. Az öreg
asszony mondta, hogy ő megkaparná, 
de nem meri vállalni, m ert Lenke nén
je beteg. Ő pedig esküdözött, hogy ki
bírja, s hogy a férje agyonveri, ha meg
tudja, mert nem tőle van. Rá egy hétre 
meghalt. Senki nem beszélt arról, mi 
történt vele, Lenke még a temetésen se 
volt. Azóta sem került ez szóba az ő je 
lenlétében. Nem tudni, mi lett a vén
asszonnyal, jött a milícia, elvitték, bör
tönbe került, azt is mondják, hogy m ár 
nem él. Beszéltek akkor hárm an arról, 
hogy mi mindent lehet ilyenkor tenni. 
Benzinbe kell ülni, ecetes vattát rakni 
a köldökbe, hogy fulladjon meg a mag
zat... Ki is próbálta, összeégett a köl
döke, de a hasa továbbra is nőtt. Azt is 
hallotta, hogy van, aki kötőtűvel nyúlt 
fel, s úgy ment el a gyermek. Nem 
merte megtenni, attól félt, hogy meg
szúrja magát, s az se biztos, hogy el
lesz tőle. Ráduly Petikének azért nin
csenek meg a lábujjai, mert az anyja 
el ak arta  tenni s felnyúlt kötőtűvel. 
Irtózott attól, hogy egy csövet dugjon 
magába. Hallott róla egyszer, hogy ha 
levegő kerül a hasába, meghal a gyer
mek s kijön magától. A rra pedig, hogy 
egy hagym át dugjon fel, gondolni sem 
mert. Azt mondják, ha kihajt a hagy
ma, azzal együtt ki lehet húzni a mag
zatot. Lenkének a gyomra is felfordult, 
a hideg rázta  ezektől a gondolatoktól, 
így hát m aradt a vízhordás és a kam 
rából alkalm anként kilopott szilvapá
linka, aminek csak annyi hatása  volt, 
hogy ideig-óráig könnyített a terhén.

Lenke erőtlenül piheg a szalmán, 
m ár nyomni sincs ereje, a kakas már 
harm adjára jelezi a hajnalt, ő pedig 
ezer órája szenved már. El is ájult pár
szor, de még mindig nem jött ki belő
le. Mintha tudná ott bent az a valami, 
hogy nincs külvilág számára s ezért ka
paszkodik ilyen makacsul. Ha kivir
rad, bármelyik pillanatban leleplezheti 
magát a nyöszörgésével. Ekkora csend
ben még nem szültek gyermeket! -  ordít
ja magában Lenke, s meglilult újakkal 
szorítja az eke szarvát.

Csak remélni meri, hogy az ap
ja nem megy még arrafelé. Napok óta 
nagy felfordulás van a faluban, m in
denhol azt beszélik, hogy elfogták a 
fő titkárt és a feleségét. A városban za
vargások voltak, tegnap is á thalla t
szottak a lövések. A férfiak felváltva 
őrködnek puskákkal a falu h a tá rá 
ban. Ma éjjel az apja és a bátyja van
nak soron. H átha mire kipihenik ma
gukat, neki is sikerül megszülni. Nem 
csaphat zajt, ki kell nyomni minél ha
marabb s el kell tüntetni. El kell felej
teni. Ha kiderül, börtönbe zárják gyil
kosság m iatt, ha nem derül ki, börtön 
lesz a lelke, amíg él.

Lenke időtlen idők óta kínlódik az is
tállóban, percenként nyom és próbálja a 
gondolatait elterelni. Pár lépéssel odébb 
ott mekegnek a kecskék, meleget lehel
ve az anyának és a születendő kisded
nek. Ebben a pillanatban Lenke akko
ra erőt érez magában, mint még soha 
eddigi nyomorú életében. Ütőere pat
tanásig feszül a nyakán, karja kemény, 
mint az eke szarva, zsenge teste ak
korát reccsen, mint egy elásott kopor
só a bezúduló földtömegtől. Már nem is 
érez, csak ájulásában hallja, hogy vala
mi nagyot csobban a lába között, ő pe
dig kiüresedve terül el a disznópajta ra
vatalán.

Lenkét egy puskadördülés ébreszti 
fel. Kábán próbál a vértől és sár
tól lucskos szalmából feltápászkodni. 
Ahogy megmozdul, erőtlen teste meg
könnyebbülten valami lila burkot okád 
ki magából. Vége van. A nap beszűrő
dő, véres sugarai a lány sápadt arcára 
életet vetítenek. Ránéz a mocorgó mag
zatra. Nem nagyobb egy tejesüvegnél, 
állapítja meg fásultan. Hosszan nézi, 
nem érez sem félelmet, sem részvétet. 
Ösztönösen egy darab kősó u tán  nyúl, 
ahogy felemeli, kiesik a súly erőtlen 
kezéből. Utánafordul, megragadja két 
kézzel, majd egy lendülettel ráejti a 
nyöszörgő testre. Ugyanezt te tte  báty
ja  is pár évvel ezelőtt a kiscicákkal, 
amiket a szemétdombról szedett össze 
Lenke. Hogy zokogott, hogy ne bántsa 
őket. Az unokatestvére lefogta az őr
jöngő lányt s kényszeríttette, hogy vé
gignézze, hogyan loccsan szét a járda 
kövén az öt kiscica. Hetekig gyűlölte a 
bátyját, az egész kegyetlen világot, és 
zokogott, akárhányszor végigment a 
járdán. Most nem érez semmit. M intha

kiömlött volna a lelke is a magzattal. 
Reszketve felegyenesedik, mint egy 
ma született borjú, ingatag léptekkel 
közeledik a veder felé s mohón nyeli a 
jeges vizet, majd mosni kezdi magáról 
a vért. M ár el is felejtette, milyen vé- 
rezni. Alsószoknyáját összegöngyöli, a 
lába közé teszi, a rra  veszi fel harisnyá
ját, majd ruháját. B etakarja a testet 
szalmával, ráborít egy lyukas pokró
cot: Holnap eltüntetem — dönti el ride
gen, ahogy az istállóból vánszorog ki
felé.

Kinn fagyott csend van, épphogy ki
hasadt a hajnal, de még minden der
medt némaságban követi a lány ros
katag lépteit. Csak a malom kereke 
nyikorog a szomszédban, örök idők 
óta, mert Mari néni éjjel-nappal őröl 
benne. Emlékezete óta forog a kerék, 
nem is tudná elképzelni, hogy megál
líthatja más, mint Mari néni holtteste. 
Lenke kiüresedve halad a malom felé 
s csaknem beesik nénje meleg konyhá
jába.

-  Jesszusom, Lenke, hogy nézel ki, 
mit keresel te itt ilyenkor?

— Ment a gyomrom egész éjjel, Mari 
néni, nem tudtam  aludni. Megfagytam 
odakinn. -  Lenke elgyötörtén engedi át

magát nénje karjainak, hagyva, hogy 
felsúrolja az ereibe dermedt vért.

-  Gyere, ülj le ide a kályha mel
lé, minden jó lesz. Főzök egy teát. 
Most m ár minden, minden rendbe jön. 
Hallottad, mi történt? Kilőtték Escut 
s a feleségét. Jobb világ jön ezután. 
Változás lesz! Lenke, el tudod ezt kép
zelni? Szabadság lesz!

Lenke üres tekintettel követi uj- 
jai színének változását a forró csészén. 
Nénje valami jobb világot emleget lel
kesen s csak úgy cikázik lisztes köpe
nyében, fehér homályt teremtve a cipó- 
szagú meleg konyhában. Lenke szája 
szélén két szomorú barázda jelenik 
meg, teret adva az időnek, ami meg
kezdte múlását a szertefoszlásig. Az is
tállóban két morgó kandúr civakodik 
egy élettelen húsdarabon.
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KECSKÉS TAMÁS HUNOR

Élmény-Közel-Kelet
Jászberényi Sándor Budapest-Kairó cí

mű naplójában az arab tavasz, a 2011-es 
közel-keleti forradalmi hullám egyipto
mi eseményeit írja meg fül-, szem-, torok-, 
borda-, gyűjtőnéven: testközelből. Az új
ságíró egyszerre elbeszélője, szereplője, 
résztvevője a forradalomnak és a könyvé
nek is. A jelenlét megtöbbszörözött síkjai
ban az olvasóban tudatosul, hogy ezért az 
élményközeliségért Jászberényi veszélyes 
játékot vállal: a füle mellett tégla süvít el, 
a szemet és a torkot könnygáz marja, a 
borda eltörik; a forradalmat vállalja.

Az arab tavasz Tunéziában kezdő
dött. Az ottani forradalom szimbóluma 
egy zöldségárus, akitől engedélyek hiá
nyában a rendőrök elkobozták autóját. 
A hatalmi elnyomásból, a reménytelen
ségből, a szegénységből keresett és ta
lált kiutat: a férfi felgyújtotta magát. 
A Mohamed Bouazizi-effektus -  ahogy 
Jászberényi hívja — tüntetéssorozatot 
indított Tunéziában, ami a kormány le
váltását eredményezte, az elnök 2011. 
január 14-én arra kényszerült, hogy el
hagyja az országot. Tunézia példáján fel
buzdulva az egész Közel-Kelet forradal
mat indított. Egyiptomban január 25-ére, 
„a rendőrség napjára” (mivel egyfajta ün
nep, ekkor van a legkevesebb rendőr szol
gálatban) szerveztek tüntetést. Ez lett a 
nílusi forradalom első napja.

A Budapest-Kairó Előjátéka 2012. jú
nius 24-ére tehető, a forradalom „végére”, 
az elnökválasztás eredményhirdetésének 
éjszakájára. A bevezetés után egy pár ol
dalas idővonal a felkelés főbb eseménye
it rendeli dátumokhoz, majd kezdődnek 
Jászberényi Fekete és Vörös noteszéből 
vett lábjegyzetei az egyiptomi forrada
lomhoz. A két, valóban létező könyvecs
ke végig az írónál volt a forradalom alatt 
(az egyik bizonyára sörétlövedékeket rejt 
magában, mert az átvilágítások alkalmá
val a fémdetektorok sípolnak), ugyanígy 
fényképezőgépei is. Ezekkel készítette ké
peit, és a noteszokba jegyezte fel azokat a 
félmondatokat, adatokat, észrevételeket, 
amelyek valószínűleg a magyarországi 
lapoknak/portáloknak küldött tudósítá
sok és most a napló alapjául szolgálnak.

Az első fejezet egy gonzó újságcikk. 
A haditudósító leltárt próbál készíteni, 
hogy könyvíráshoz kezdhessen. „A la
kásban óriási a káosz. Kitépett füzetla
pok, memóriakártyák, kiprintelt újság
cikkek és fényképek hevernek halomban, 
rajtuk egy nagy hamutartó, melybe 
több csikk már nem fér. Az asztal mel
lett már nincs itt a 7.62-es golyóálló mel
lény. Visszaadtam a kollégának, akitől 
még tavaly novemberben kaptam köl
csön, mert nem használtam. Túl súlyos, 
tizenhárom kiló. [...] Mennyivel haszno
sabbak voltak a sárga, kínai ipari gáz
maszkjaim! Tizenöt egyiptomi fontért 
vásároltam darabjukat a Tahrír téren. 
Kétségetelen, hogy megmentették az éle
temet. Helyesbítsünk: az egyik mentette 
meg az életemet, a másik kettő nem zárt 
precízen” (10-11.). Talán ez, a szobában 
megjelenő káosz jeleníti meg legjobban 
azt, ami a haditudósító fejében uralko
dik. Az az írásképtelenség, ami a leírás
sal párhuzamos, nem valamiféle érzel
mi megrázkódtatás, sokk vagy háborús 
poszttrauma eredeménye. Azért van eb
ben a meddő státuszban, mert meg kell 
találnia az adekvát/megfelelő szerkeze
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tét és beszédmódot, amelyen keresztül 
egy forradalomról közvetíteni, írni le
het,

Úgy gondolom, hogy Jászberényi mind
két problémájára megtalálta a megol
dást. A szerkezet tekintetében a két nagy 
fejezet -  és alfejezetei -  nem kapcsolódik 
szervesen egymáshoz, egy-egy rövidebb 
rész kiválasztott eseményt, témát jár kö
rül. Kronologikus sorrendben halad (az 
említett bevezető fejezet kivételével), de 
a narratíva nem folytonos, sokszor nincs 
kapcsolat vagy összefüggés a történetek 
között. A napló így szerkezetileg is ábrá
zolni próbálja, hogy milyen a forradalom: 
az események esetleges ok-okozati vi
szonya illúzió, mert „minden és minden
nek az ellenkezője is megtörténhet” (31). 
Jászberényi nem emelte magát a privile
gizált elbeszélő státuszába, aki kegyesen 
megszerkeszti a történetet olvasói szá
mára, hogy egy illuzórikus egész hatását 
keltse, hogy megmondja milyen is volt az 
egyiptomi forradalom. Ehelyett inkább 
e/mondja azt, amit ő tapasztalt, hiszen 
,,[e]gyetlen ember sem tud többet mesél
ni a forradalomról annál, mint ami ve
le történt, amit mások elmeséltek neki, 
vagy amit az interneten olvasott.” (13.)

Bár mégis tettenérhető bizonyos fokú 
szerkesztési szándék, mert a napló ott ér 
véget, ahol kezdődik, az elbeszélés eljut a 
június 24-ei ünnephez, a demokratikus 
választások eredményhirdetéséhez. Az 
irodalmi hagyomány felől ez a kompozí- 
ciós forma összefort a jellemfejlődés prob
lematikájával. A szereplőt, akit a történet 
kezdetétől folyamatosan megváltoztat
nak az élmények, tapasztalatok, a cselek
mény végére már nem ugyanaz lesz, aki 
addig volt, ez pedig abban a kontraszt
ban mutatkozik meg a legjobban, ami a 
regény kezdeti állapotát idézi. De ez nem 
Jászberényi története, hanem az egyip
tomi embereké, kissé szentimentálisán: 
Egyiptom népéé. Talán úgy is lehet fo
galmazni, a Budapest-Kairó bemutatja 
az országos méreteteket öltő fejlődéshul
lám egyik állomását: az egyiptomiak is 
tudatára ébrednek annak, hogy a rezsim 
nem isteni uralom, hogy az egyén megha
tározhatja a hatalomhoz való viszonyát, 
hogy lehet alárendeltje, de irányítója is, 
hogy a többség akarata erősebb a diktá
torénál.

Nem Jászberényi története, de az ő 
naplója: paradox helyzet. Valahol ebben 
rejlik a tudósítás másik bravúrja, ami 
már a beszédmódhoz köthető. Bár végig 
egyes szám, első személyben ír, a forra
dalom is csak ott zajlik, ahol a haditudó
sító van (kivéve egy idézett riportot), és a 
haditudósító perspektívája dominál, még
is sikerül megoldania Jászberényinek, 
hogy ne róla szóljon a saját naplója. Bár 
adja magát a gonzó műfajcímke, én azt 
mondanám, hogy a Budapest-Kairó fé
lig gonzó-, félig történelemkönyv. Azért 
sem lehet teljes egészében gonzó újság
írásról beszélni, mert nincs benne fikció. 
Olyan, mintha egyfajta történelem len
ne, ami felhívja a figyelmet arra, hogy 
egyetlen személyes perspektívából ír, 
nem a meghatározhatatlan harmadik 
személy mögül. Bemutatja Egyiptomot, 
annak társadalmi berendezkedését, a 
vallási csoportok és pártok viszonya
it, a forradalom infrastruktúráját, lelep
lezi a hatalmi gépezetet — egyszerre do
kumentum és vélemény. Szinte minden 
második oldalon Jászberényi fényképei 
tördelik a szöveget. Ez a megoldás azért 
is hasznos, mert az egyes szám és a pör
gő cselekmény hatása alatt az olvasó haj-
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lamos elfelejteni, hogy nem fikciót olvas. 
Mindegyik kép arra emlékeztet, hogy ez 
már történelem.

Hogy milyen távol van a Közel-Ke
let? Tőlünk húsz évnél alig van távolabb. 
Ez abból derül ki, ahogyan a tudósító a 
Mubárák-rezsimet elemzi. Olyan univer
zális definíciókat állít fel, amelyek min
den diktatúrára igazak. íme néhány: 
„Államellenesség gyanújával bármikor, 
bárkit le lehetett tartóztatni, a börtö
nök pedig tele voltak politikai foglyokkal” 
(32); „Az uralkodó elit pedig gátlástala
nul kihasználta hatalmát és befolyását” 
(34); „A diktatúrák nagy trükkje, hogy el
hitetik azokkal, akik bennük élnek, hogy 
nem lehetséges a változás” (36); „Minden 
diktatúra legyártja a maga jól megha
tározható ellenségképét” (37); „rendsze
resen elcsalta a választásokat, bizonyos 
határok között hagyta mozogni az ellen
zéket” (59) stb.

Jászberényi folyamatosan azzal küzd, 
hogy az információ, amit birtokol, ne a ki
váltsága legyen, a tudástöbblet ne hozzon 
létre hierarchiát, ne emelje az olvasó fölé, 
nem akar fordulatokat. így például már 
a bevezető fejezetben tisztázza, hogy az 
életét nem kell félteni, ott ül a biztonsá
gos szobájában, könyvet készül írni. Vagy 
a napló elejére kronológiát iktat be, ami 
valójában összefoglalja az egyiptomi for
radalmat, előre mindent lelő. Nem akar 
szenzációt csinálni a valóságból, ahogy 
magából sem csinál hőst. Nem heroizál, 
de nem is eufemizál. A brutalitás így na
gyon kegyetlenül csap le az olvasóra. 
Mennyit ér a szabadság? Egy agyrázkó
dás, egy szem, egy lövés vagy egy élet; 
hány élet?

Jászberényi Sándor: B udapest-  
Kairó. Egy haditudósító  naplója. 
Libri, Budapest, 2013.
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FRIED ISTVÁN
„Mert színek  vann ak  a feketeségben”
Bár nem egészen meglepő, hogy egy 

költő' hosszabb hallgatás után ismét meg
szólal (Paul Valéry 1897 és 1917 között 
látszott felhagyni a versírással), Markó 
Béla újrajelentkezése, egymás után nap
világot látó szonett- és haikuköteteinek 
sora mégis szinte váratlannak tet
szett, a költői némaságot követő versbeli 
újraszituálás nyilván életformaváltással, 
a megszólalás-változatok között az elfoj
tásra kényszerített régebbi újraművelésé- 
nek, a felszabadulás áradó örömével jel
zett vággyal függ össze. A verseskötetek
— noha nem túlságosan vaskos könyvek
-  sűrűnek mondható egymásutánja ab
ból az érzésből-gondolatból fakadhatott, 
hogy, szűnvén a béklyózó kényszer, a fel- 
szabadultság eufóriájában eljött végre a 
versek ideje, amelyek fegyelmezett, való
ban szoros kötött formába szerveződése 
megfelelő egyensúlyt teremtett a mindent 
kimondani, versbe szőni türelmetlenkedő 
alkotói kedv és a megőrzött „doctus” haj
lam között, amely az előbbivel ellentét
ben nem teszi lehetővé, inkább megfékezi 
az ellenőrizetlen versmondat-formálást, a 
megszűretlen szóáradatot. Ilyeténképpen 
Markó Béla nem magára erőltette ré
gi kedves versalakzatát, a szonettet, kí
sérletezvén a haikuval is, hanem látha
tó, szinte demonstratív módon tért vissza 
örömmel ahhoz a versfajtához, amelyben 
Goethe szerint „a korlátozásban válik el 
a Mester, és csak a Törvény adhat sza
badságot”. Aligha számottevő tévedés, ha 
megkockáztatom, hogy ez a visszacsatolás 
a poéta doctus gesztusa, melynek alapján 
a világirodalmi emlékezet válik működ- 
tethetővé, nevezetesen világ- és magyar 
irodalmi elődöké: a szonett-típusokat ki
alakító Petrarcától Shakespeare-ig, a 
Pléiade költőiig (J. du Bellay, P. Ronsard), 
Baudelaire-ig, a magyar irodalomban a 
szonettet kezdeményező Kazinczytól Tóth 
Árpádig és Juhász Gyuláig, máig halad
va: Tandoriig. Bemutatandó versköteté
ben szigorúan meghatározott rend szem
lélhető, meghatározott időközben egy-egy 
szonett, amely aztán a kronológia alap
ján szerveződik versfüzérré, naplószerű 
beszámolóvá érzésről, gondolatról, kap
csolatról, hitről, kételyről, művészetről, 
szóról, mondat(tan)ról; hogy a képzőmű
vészeti, „képi” élményből fakadó, ám a 
látványt csupán kiindulópontként hasz
náló elmondás egyben a létezés lehető
ségei, körülményei, „létrehozhatósága” 
(mármint az autenticitás felé törő létezés 
akarása) irányába terelje a versbeszédet. 
Amely részint rá- és visszatekint a „kiin
dulópontéra, részint elmozdul tőle, be
cserkészvén azt a gondolati tájat, amely 
efféle indításból -  ha nem küzdelmek nél
kül is -  bejárható. Ami külső formaként 
úgy jelentkezik, hogy sosem kilépve a szo
nett klasszikusnak felfogott kereteiből, a 
személyes és a személyestől eltávolított 
„művészeti” gondolat ne pusztán egyetlen 
versben legyen összejátszatható, hanem 
versek között is, a kötetben megvalósul
jon a határozottabban individuális és a 
még határozottabban és szó szerint értve 
„képi” (festmények „szellem”-éből fakadó) 
gondolat összetettségének demonstrálá
sa. A közös tér lehet akár a kert, amely a 
műalkotásban jelképes jelentőségre tehet 
szert, az élet köznapjaiban meg a szép 
természet attribútumaival rendelkezik. 
Más oldalról megközelítve: a test egyfe
lől tárgya, színben, körvonalban, tónus

ban megjelenítettje a képi problémának, 
másfelől az egyedülvalóság és a társaslét 
egyként megélt/megélhető „színre hozá
sa”. Mindehhez, mintegy összekötő, egy
másra figyelmeztető „elem”-ként, a szí
nek szolgáltatják azt a lehetőséget, amely 
részint a színek egymással érintkező, ösz- 
szemosódásaikban új jelenséggé váló, ak
tivitásra ösztönző értelmezhetőségükre, 
részint a szimbolikára (színszimbolika) 
utal. A Csontváry Esti halászat című ké
péről szerzett (2011. június 11-i) versbe
számoló mutatja föl a feketeségben rejtőző 
más színlehetőségeket, egyben a kint és 
a bent közötti térben mozduló vagy moz
dulásra várt/váró megjelenést, amely
nek visszafogott szakralitása a jelkép és 
a feltételezett ténybeliség közötti térben 
lokalizálódik. Az egyetlen versmondat
nyi A szörnyű test (Egon Schiele: Ölelés) 
elszakad a Schiele-kortársak feltételezte 
morbid szexualitástól, s a versindító „leg
szebb” és a 14. sort indító „a szörnyű test” 
keretében teljesíti be vállalt feladatát: 
a képleírást, anélkül, hogy elmerülne a 
mégoly fontos részletekben, annál inkább 
hangsúlyozza, kiemeli a kompozíciót, a 
megfelelően szerkesztett képbe/festmény- 
be foglaltságot. Mely benne-létbe nem 
csupán a közvetlen a képen szemlélhető 
sorolódik, hanem asszociációs sort indít
hat el. Mely asszociáció azonban sosem 
függetlenedik teljesen a képbe-foglalt- 
tól. Mindez azonban az egymáshoz sod
ródó, egymásba keveredő testek együtt- 
szemlélésének elgondolásával a képiség 
fölvetette dichotómiákat is prezentálja. 
A kötet versei eltalálnak az „ó'sformák”- 
hoz, melyek a tengerből nyerik újabb meg 
újabb alakjukat. így válhat verstárggyá 
Próteusz („az isteni mindentudás és vál
tozékonyság, valamint a természet átala
kulási képességének megszemélyesítője” 
-  Szimbólumtár. Szerk. Pál József, Újvári 
Edit. Budapest 1997, 387.), aki azonban 
legfeljebb a mindig mindenben állandó 
változást reprezentálja, a legkevésbé a 
saját, meghatározhatatlan alakjában, in
kább a valamiként felbukkanás változá
saiban is alapvetően önmagaként. A világ 
„végleges formára lel”-ésének elképzelése 
a feltételesbe, ám nem bizonyosan a va
lószínűbe utalja át azt, aminek történés 
előtti stádiuma legfeljebb az esélyek fel
villantását ígérheti. Az Égei-tenger part
jának élményébe egy hatalmas (talán ha
zai) kert képe játszik be, míg egy másik 
vers mitológiavárása olyan kudarc tanú
ságtétele, amely figyelmeztet: a termé
szetit hiába gondolja el egy „doctus” aka
rat, a természet önmagát adja építő-rontó 
erejével.

Ä kötetet záró szonett El Greco A ke
resztet vivő Krisztus című festményére 
épít, egyben a kimondás problematikus 
voltát is érinti. A kint és a bent, a kívül 
és a belül a szemlélet alapvető tényezői, a 
nézőpont szabja meg, mikor kívül, mikor 
belül, a lényeg („tényleg”) aligha nevezhe
tő meg egészen pontosan, ilyeténképpen 
az sem dönthető el, miféle lényeg (tény
leg) „hordozódik”, ki és hol a lényeg, a ke
reszt és a személyiség szimbolikája nem
csak egymásra utal, egymást értelmezi, 
hanem együttesen személyesíti meg a 
kintit-bentit, a kívült meg a belült.

Míg a képleírások sora, melybe bele
vegyül a személyes történések kisvilágá- 
nak néhány epizódja, a poéta doctus szel
lemi-képzőművészeti életkalandjait állítja

elénk, ellenhatásul a leírásokat mintegy a 
háttérbe szorítja a képi megjelenítésekről 
szóló erős gondolatisága. Valójában a fest
mények „fiktív” világa a szonettek beszé
lőjének személyes világa. S nem csupán 
azért (bár azért is), mert váratlanul fel
feltűnnek a költői mesterséget közvetítő 
tényezők („egy-egy belőle feltört monda
tot”, „mindenütt / félig használt történe
tek, s betűk”, „mint más-más mondatok
kal a szavak”, „mert mondatom vagy, s 
mondatod vagyok” stb.), nem annyira az 
irodalom vonódik be egy művészetközi fo
lyamatba, hanem az irodalomból kölcsön
zött tényezők illeszkednek egy képzőmű
vészeti alkotások által meghatározott 
rendbe. Más csak azáltal is, hogy a festő- 
iség létrehozói és létrehozandói nem cse
kélyjelentést sugalló potenciállal bírnak: 
a legbeszédesebben talán a Dali-képet (Az 
emlékezet állandósága) megidéző szonett
ben: „s csak barna héj az élet, / bár tetsze
tős, míg halványsárga lélek / lüktet a kép 
mögött, s kitárt ölét / a tenger szüntelen 
odakínálja / az égő tűznek, a festő halála 
/ és születése most már összeér...” A kötet 
címadója Csontváryt, a versek egy részé
nek tárgyát nevezi meg, A Nagy Tarpatak 
a Tátrában című, Pécsett őrzött képet. A 
festő lép elénk munka közben, hogy az
tán átadja a helyét a tárlatlátogatónak 
(?), egy albumba lapozónak (?), a kívülről 
a képre tekintőnek (?), aki viszont értel
mezésével megeleveníti a természeti tü
neményt, amely semmi mást nem kíván 
„mondani”, csak saját magát, a látványt. 
Á műalkotás nem a művészet a művé
szetért XIX. századiasságának jegyében 
születik, hanem olyan világ önmagában, 
amely lehetséges is, beleképzelt is, meg 
olyan, amelynek révén közelebb kerülhet 
a szemlélő a világhoz, önmaga világához. 
Ennek a vállalkozásnak tanúja és hírho
zója Markó Béla szonettkötete, egy köl
tői személyiség egyre karakteresebb lírá
jának jelentős fejleménye. Érdeklődéssel 
kérdezhetjük: a képtárakban, a kert-vi
lágban otthonra lelő szubjektum útja 
merrefelé vezet? A pályának új szakaszát 
célozza-e meg — újabb szonettváltozatokat 
prezentálva?

Markó Béla: Festékfoltok az é jsza 
kán. Jelenkor, Pécs, 2012.
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PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA

A végpusztulás útirajza
A XX. Budapesti Nemzetközi Könyv- 

fesztiválra időzítve jelentette meg Michel 
Houellebecq Lanzarote című kisregényét 
a Goncourt-díjas francia író magyar ki
adója, a Magvető'. A Tótfalusi Ágnes for
dította mű egyes aspektusai az utazási 
irodalom szempontrendszerével hozha
tók összefüggésbe. A folytonosság fenn
tartása helyett azonban az új utazási iro
dalmat törésvonalak, ellentétek teszik 
kiszámíthatóvá. Houellebecq Lanzarote 
című opusában éppen ez a típusú szerve
ződés problematikus. A sematizmusokon, 
töredékes megfigyeléseken alapuló mű a 
korábbi utazási irodalommal összeegyez
tethetetlen szempontrendszert és retori
kát követ. Ez az irodalom empirikusan 
szerveződik, az ontológiai jelentéstartal
makat a jelen silány tapasztalati világa 
ellentétezi. A szerző álláspontja szerint 
az utazások a bonyodalmak, feszültségek 
helyett a köznapi lét ismert mechanizmu
sait járják körül. A szövegben olykor az 
énelbeszélőtől elkülönülő narrátor meg
látásai is azt hangsúlyozzák, hogy napja
inkban az utazás a látogatott hely meg
figyelése vagy az önmegfigyelés helyett 
a kiüresedésnek, a szükségszerű meg
tévesztésnek esik áldozatul. Ez az értel
mezői apparátus az európai átlagturista 
utazási szokásaira, kulturális igényei
re vonatkozik, akik „a helyszínre érve re
konstruálják életmódjuk legfontosabb 
elemeit” (19.), s „ha megkérdezik őket, mi 
ösztönözte a helyszínválasztást, már-már 
a tautológia határát súroló, kitérő vála
szokat adnak” (uo.).

A kiszólások a művilágtól történő el
távolodást célozzák. Houellebecq követ
kezetesen kitart a szervezett utazást jel
lemző klisék felsorakoztatása mellett, 
ami az utazó állapotába történő belehe- 
lyezkedés révén valósul meg. Ezek feltér
képezése nélkülözi az absztrakciót, mint
hogy számára az utazás is értéksemleges. 
Kezdetben az európai ember utazási me
chanizmusait vázolja fel, de rájövünk, 
hogy az utazásra történő „ráhangolódás” 
ismert (amerikai) analógiát követ: az uta
zó ideje minden percét ki akarja használ
ni, s a szabadság illúziójától megbabonáz
va, a választási lehetőségek sokaságában 
hisz. Az eleve elrendelt kudarctörténet
ben a kikapcsolódás, ellazulás nevetséges 
hatást kelt: „Egy svéd pasas a kavicsokon 
egyensúlyozva tai-chi gyakorlatokat vég
zett lassú mozdulatokkal” (31.). A gyorsu
ló idővel haladni kívánó egyén többnyire 
kényszeresen ragaszkodik a napjainkban 
tapasztalható emblematikus törekvések
hez. így a narrátor, aki az ország nyel
vének megtanulása végett indulása előtt 
vásárol „egy Marabout gyorstanulás-mód- 
szerre épülő spanyol nyelvkönyv”-et (32.). 
A könyv példamondatain fennakadva, 
megengedően látja be, hogy „az embert 
fiatalon még elszórakoztatják az abszurd 
dolgok, egy bizonyos kor után azonban 
már fárasztják” (33.). Sem ennek, sem a 
kikapcsolódásnak nincs jelentősége: „ez a 
kellemes, valódi tét és lehetséges konklú
zió nélküli merengés eltartott vagy húsz
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percig” (32.), mondja sétája után. így a 
gondolatmenet evidenciái szétfeszítik a 
poétika kereteit, s (indokolatlanul) a mű 
társadalmi aspektusa értékelődik fel. A 
Lanzarote-on megélt idő a végpusztulás 
szimbóluma lesz. A sziget leírása is ezt 
a tendenciát követi. Lanzarote-nak csak 
„gyöngécske ütőkártyái vannak”, olyan 
célpont, ami kevés turisztikai látványos
sággal büszkélkedhet, ezek között is a 
vulkáni kitörések epicentruma körül el
terülő Parque Nációnál de Timanfaya re
zervátum említhető.

Előfeltevéseiből adódóan tehát a 
Lanzarote narrátora ironikusan szem
lél minden olyan törekvést, ami a ki- 
kapcsolódással áll összefüggésben. 
Értelmezésében a célpontok, válaszutak 
olyan irányvonalak, amelyeken a kiüre
sedett szubjektumok lelnek vigasztalásra. 
Noha meglátása szerint az utazás „baro
mi unalmas” (mivel ma már semmi nem 
olyan, mint régen, a Földön földrajzi ér
telemben nincsenek nagy felfedezések, 
világunkat a mobilitás jellemzi) (51.), s 
valójában a szellemi periféria megtapasz
talása, útnak indul. Mi indokolja vajon 
ezt a döntéshozatalt? A kérdés megvála
szolásában a szüzsé áttekintése segíthet. 
Ez, a szöveg puritán tartalmi és fogalmi 
szerveződése következtében, jól áttekint
hető. Egyedülálló, középkorú férfi (hogy 
a szilveszter unalmát megtörje) elutazik 
Lanzarote szigetére. Az úticélt az utazá
si irodák kínálata alapján, anyagi lehető
ségeihez mérten választja ki. A kiválasz
tás menetét ironikus helyzetfelismerések 
és jellemrajzok tarkítják. Az utazás köz
vetlen előzménye a század- és ezredfor
duló időszaka, 1999. december 14-e, amit 
a narrátor a következőképpen jellemez: 
„1999. december 14-én, a délután kellős 
közepén rádöbbentem, hogy a szilveszte
rem valószínűleg el lesz cseszve -  ahogy 
máskor is.” (7.) S mivel 1999 szilvesztere 
valóban „rosszul telt”, január 9-én nyaral
ni indul. A narráció időviszonyai többnyi
re ehhez az intervallumhoz igazodnak. 
Ám annak ellenére, hogy az elbeszélés a 
nyaralás időszakára összpontosít, keret- 
történetet olvasunk, mivel a következő év 
január 27-ével zárul az elbeszélés. Az el
ső bekezdéshez szervesen kapcsolódik a 
szöveg utolsó bekezdése, ami az új úticélt 
láttatja: „Ebben az évben a Nouvelles 
Frontiéres indonéz kőrútjára fizettem 
be. Január 27-én indultam Párizsból 
Denpasarba.” (94.) A keretszerkezet a tör
ténetvezetés linearitását tükrözi.

Az idézett szövegrész azt példázza, 
hogy noha az eseményekre a narráció je
lenéből tekint vissza az elbeszélő, a je
len a múlt ismétléseként határozódik 
meg. Az ismétlés szemantikai értelem
ben nyomatékosítás, áttételesen azon
ban (Kierkegaardnál, az ismétlés filozó
fiájának kidolgozójánál) egzisztenciális 
kategória, ami az időbeliség kérdésével 
kapcsolódik össze; nem a múltra, hanem 
a jövőre vonatkozik. Az ismétlés a léte
zés komolyságát jelöli, amit ha elveszít a 
szubjektum, önmagát veszíti el, ezért két

ségbeesik. Houellebecq karakterei ezt a 
fajta kétségbeesést tapasztalják meg: „Az 
állandó ismétlődés gondolata nyomasztó 
volt.” (37.)

A műben hangsúlyos egy belga rendőr 
jelenléte (Rudi), akivel a narrátor a szi
geten találkozik. A narrátorhoz hason
lóan ő is „a határozatlansága miatt” jött 
Lanzarote-ra, meg „mert nyaralni mu
száj” (41.). Hiányzik belőle a nyaralás 
szubjektív megtapasztalásának igénye. 
Magányos alkat, aki félrevonul a többi
ektől, minden kapcsolatteremtéstől el
zárkózik, így a tengerparti afférokon 
sem vesz részt. Váratlan elutazása előtt 
azonban levelet ír a narrátornak. A le
vél egyik központi mondata a történet je
lentésstruktúráit illetően sok mindenre 
rávilágít. „Mit remélhetünk az élettől?”
— kérdezi az énelbeszélőtől. A kérdés 
szisztematikusan integrálódik a levél szö
vegkorpuszába, s nagyjából két egyforma 
részre osztja annak struktúráját és tar
talmát. A kérdezőről, mint említettük, 
csupán néhány alapvető információt tu
dunk meg, a cselekményben sem kap ki
tüntetett figyelmet. Hogy jelenléte még
is fontos, konzekvensen ez a levél teszi 
nyilvánvalóvá. A központi kérdés mellett, 
a beékelt levélben megjelenik a humá
num tiszteletének kérdése („úgy bánt ve
lem, mintha emberi lény lennék”), a nem
zeti identitás felvállalásával járó erőszak, 
gyanakvás, félelem („mit jelent belgának 
lenni”) szempontja, a vallási különböző
ségek („szörnyű és retrográd iszlám val
lás”), valamint a szexualitás problémája 
is. Utal emellett a depresszióra, a kegyet
len szorongásra, amit megtapasztal, a fe
lelősségre és az egyén szabadságára, de 
feltűnik az emberi közösségek szervező
désének s az anyagi elköteleződésnek a 
mozgatóelve is.

A kérdések, szempontok igencsak vá
ratlanul tűnnek fel, mivel ez a fajta fi
lozofikus és poétikus hangnem minded
dig nem volt jelen az opusban. A levél az 
egyetlen olyan szövegegység, ami tétele
sen fogja egybe a mű amúgy is túlságosan 
homogén, erőltetetten referenciális szem
pontrendszerét. Ezek a kategóriák azon
ban nem kellően megformáltak, üresek
— többnyire azért, mert jelentőségük elve
szett vagy mert a tömeg attribútumaivá 
váltak. Ézért a narráció végén beletörő
déssel, de némi veszélyérzettel veszi tudo
másul az elbeszélő, hogy Rudi egy szekta 
tagja lett: „...már senki nem volt bizton
ságban. Nem volt olyan társadalmi pozí
ció vagy kapcsolat, amelyet megnyugta
tónak lehetett volna tekinteni. Azokat az 
időket éltük, amikor bármi megtörténhe
tett vagy elpusztulhatott.” (82.) A felso
rakoztatott kulcsterminusok alapján azt 
látjuk, hogy a levél, miként a fenti idézet 
is alátámasztja, valójában Houellebecq 
poétikájának tömör foglalata. Ennek is
meretében már nehéz eltávolodni a szer
ző hatáskörétől. Aligha meglepő tehát, 
hogy Lanzarote a narrátor Párizsba tör
ténő visszatérésével zárul, ahol hideg fo
gadta, „és természetesen nagyon kelle
metlen volt minden” (83.).

Michel Houllebecq: Lanzarote. 
Magvető, Budapest, 2013.
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Beszámoló a 66. Cannes-i Filmfesztiválról

A banális realizmus diadala
Olyan, mint a román újhullám — hang

zott el többször az aranypálmás filmmel 
kapcsolatban a cannes-i folyosókon, pedig 
néhány felszíni hasonlatosságon kívül 
nem sok közük van egymáshoz. Ám az 
idei, meglehetősen álmatag mezőnyben 
sajnos ez is elég volt a győzelemhez. A kö
vetkezőkben egy hipotetikus alternatív 
díjlista kerül bemutatásra, amely a fesz
tivál összes szekciójában látható filme
ket számba veszi, tehát nincs tekintettel 
arra, hogy valami a versenyprogramban 
szerepelt-e (vagyis hivatalosan jogosult 
volt-e egyáltalán a díjra) vagy sem.

A La vie d ’Adele (Adele élete) egysze
rű  realista és hiteles történet egy pár- 
kapcsolatról -  ami történetesen homo
szexuális. A például A kuszkusz titkát is 
jegyző Abdellatif Kechiche megközelíté
sének legnagyobb értéke pont abban rej
lik, hogy olyan természetességgel és úgy 
beszél egy leszbikus pár érzelmi életének 
hullámzásáról, hogy még pillanatokra 
sem keveri be az ilyen helyzetek tipikus

mozzanatait. így ennek a filmnek nem 
témája az, hogy milyen konfliktusokkal 
kell a homoszexuálisoknak szembesülni
ük, hogy miképpen fogadtatják el mássá
gukat környezetükkel. És ez azért fontos, 
mert állítólag a homofóbok nagy többságe 
számára nem az általuk szimpla perver
ziónak tekintett szexuális élet az elfogad
hatatlan, hanem azt nem tudják lenyelni, 
hogy két azonos nemű ember szerelemmel 
képes szeretni egymást, és erre alapozva 
gyakran heteroszexuális családokat meg
szégyenítően harmonikus párkapcsolat
ban tud élni.

Ezzel azonban végére is értünk a film 
erényeinek, hiszen valójában egy kelle
mes, időnként kifejezetten érzéki, de ba
nális művel állunk szemben, amely nem 
sok újat monda párkapcsolatokról. És a 
román filmekkel való párhuzam azért té
ves, mert bár a remek színészekre való

fókuszálás révén valóban vannak felszíni 
hasonlóságok, a hazai mozik különleges
sége pont abban áll, hogy az egyéni/egye- 
di történetek hihetetlen élességgel tud
nak társadalmi és általános problémákat 
is felvillantani. Mungiunak és generáció
jának az az erőssége, hogy zsigeri módon 
átérezhetővé teszi az egyéneket körülve
vő közeget és annak szorítását. Kechiche 
viszont — egyébként korábbi filmjeivel el
lentétben -  most erre kísérletet sem tesz. 
Ha mindenképpen román filmhez kel
lene hasonlítani, leginkább az ugyan
csak pusztán egy privát párkapcsolat
ra fókuszáló Ünnepek utánt (Marfi, dupá 
Cráciun, Radu Muntean) tudnám említe
ni. Ha tehetném, Kechiche kezéből kicsa
varnám az Arany Pálmát.

Érdekes helyzet a Coen fivéreké, akik 
az utóbbi évek legvisszafogottabb és egy
ben legkifinomultabb filmjével jelent
keztek. Az Inside Llewyn Davis a hatva
nas évek legelején játszódik, és egy fiktív 
folkénekesről szól, aki még a műfaj nagy

Bob Dylan-i felfutása előtt kísérletezik a 
megkapaszkodással. Az egyetlen karak
ter néhány hetére koncentráló film lát
szólag magánéleti kérdéseket feszeget, 
azonban az a mód, ahogy Coenék tálal
ják a sztorit, túlmutat ezen a szinten. A 
filmben sokszor van lehetőségünk teljes 
egészében végighallgatni Llewyn és sors
társai hol jobban, hol kevésbé sikerült 
számait, és az a tény, hogy a fivérek ez
úttal visszafogták a védjegyükké vált iró
niát, elbizonytalanít bennünket. Minden, 
a filmben fellépő zenésznek kifejezetten 
szép hangja van, és sokszor nem tudjuk 
eldönteni, hogy egyiküknek miért jön be 
minden, másikuknak pedig miért nem. 
Úgy érzem, Coenék itt a tehetség délibáb
járól beszélnek, arról, hogy milyen iszo
nyatosan nehéz bármelyikünknek eldön
teni, hogy az, amit tehetségnek vélünk 
magunkban, vajon elég-e ahhoz, hogy ár

tatlan megszállottnál többnek tartsanak. 
Hogy ez mennyire komoly probléma, ah
hoz elég ha megnézzük a tehetségkutatók 
válogatóit. Az Inside Llewyn Davis a fesz
tivál egyik legjobb filmje volt, pedig soka
kat elriasztott az, hogy ezúttal látszólag 
háttérbe szorultak a tipikus Coen-jegyek 
— a legjobb rendezői elismerést érdemel
ték volna.

A fesztivál ínyenc-csemege díját ná
lam a mifelénk jórészt ismeretlen fran
cia Alain Guiraudie kapná, aki a fődíjas 
filmhez hasonlóan (és szokásához híven) 
homoszexuális témával érkezett, csak a 
másik oldalról. A L’inconnu du lac (A  tó
parti ismeretlen) a fesztivál talán leg
intimebb filmje, amely a testi és lelki 
vonzódás kifinomult tárgyalásával pár
huzamosan vérfagyasztóan izgalmas 
thrillerré alakul. Nem túl felkapott tó el
dugott sarkában félig legális meleg nudis
ta strand működik, ahol fürdőzés és na
pozás közben a férfiak a közeli bozótban 
cirkálnak alkalmi szexpartnereket ke
resve. Hősünk a harminc körüli Franck, 
aki eme tevékenységek mellett még egy, e 
társaságtól általában kissé távolabb he
lyet foglaló, zárkózott, pocakos középko
rú pasival is rendszeresen beszélget, aki 
tönkrement heteró kapcsolata után ezen 
a nyugalmas helyen szokott üldögélni. 
Ám egy napon napbarnított bőrű, spor
tos Adonisz érkezik a partra barátja kí
séretében, aki révén Franck nemsokára 
hitchcockian szövevényes, szenvedélyes 
gyilkosság közepébe keveredik.

Guiraudie fontos formai döntése, hogy 
a partszakaszhoz tartozó parkoló, a víz
part és a környező ritkás erdő az egyet
len helyszíne a filmnek, tehát minden, 
ami máshol történik, teljesen kimarad az 
elbeszélésből. Ezzel a tudatos és radikális 
korláttal Guiraudie azt éri el, hogy min
denre, amit látnunk és hallanunk adatik, 
a szokásosnál is jobban figyeljünk, hi
szen csak így tudhatunk meg valamit ar
ról, ami időközben máshol történt. A tó
parti ismeretlen a vetítés előrehaladtával 
a személyesség különböző rétegeit fesze
gető, remekül megírt beszélgetések és a 
testiség pornografikusán részletező, ám 
mégis intim bemutatása révén egyre job
ban bevonja nézőit. Az érzelmek és von
zalmak sűrűjében kibontakozó gyilkos
sági sztorit az a finom ironikus humor 
teszi igazán megfoghatatlanná, amely 
egyes kifejezetten parodisztikus karak
terek (a görnyedt hátú, cingár és kopasz 
felügyelő mintha egy Tati-filmből lépett 
volna elő) és momentumok jelenléte ré
vén lengi be a filmet. A szexualitás felka
varó közvetlensége, az érzelmi zsarolások 
és a gyilkosság miatti feszültség alapve
tően súlyos és vérkomoly filmet igényel
nének, Guiraudie azonban elképesztő 
érzékkel egyensúlyozva úgy teszi mind
ezt könnyeddé, viccessé, hogy az egész 
nem válik paródiává. A látványvilágá
ban, eszközeiben minimalista filmet él
vezettel, könnyedén nézzük végig, a vé
gén pedig megmagyarázhatatlan, bizarr 
érzéssel maradunk. A fesztivál legmeg- 
foghatatlanabb és mégis legvarázslato
sabb filmje ez, mivel Guiraudie művé
szetében remekül keveredik a humor és
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» » >  folytatás a 15. oldalról

az irónia intellektualitása a képi világ 
szenzualitásával.

A legjobb „rövidfilm” díját Lav Diáznak 
adnám potom négy órás filmjéért, ami az 
ő, általában nyolc és tizenegy órás műve
ket tartalmazó filmográfiájában nagy
jából egy trailernek felel meg. A különc 
Fülöp-szigeteki rendező korábbi fekete
fehér és szinte mindig mozdulatlan ka
merát használó életművében úgy követ
kezett be kisebb fordulat, hogy közben az

an nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne 
maradjunk le egy a történet szempontjá
ból akár döntő fordulatról. Lav Diaz elké
pesztően kifinomult eszközökkel dolgozó 
rendező, akinek munkásságának megis
merésére formátumuk miatt csak feszti
válokon van lehetőség -  egyszer talán a 
kolozsvári TIFF is bevállalja.

Az argentin Lucia Puenzóra 
elsőfilmesként még 2007-ben figyel
tünk fel, amikor a felkavaró és nyo
masztó X X Y  révén először kezdett el 
testről, genetikáról és a társadalom

C oen fivérek: In s id e  L lew yn D avis

egységesség érzése megmaradt. A Norte, 
the End of History (Norte, a történelem vé
gé) végeredményben egy huszonegyedik 
századi Bűn és hűnhődés-átirat, csak a 
dosztojevszkiji megváltás halvány remé
nye nélkül. Fabian igazi raszkolnyikovi fi
gura, aki jogászhallgatóként kávéházak
ban nagy hangon osztja az észt és szidja a 
fennálló gazdasági-társadalmi berendez
kedést, míg egy szép napon meggyilkol
ja a környék uzsorásnőjét. A gyanú azon
ban egy ártatlan családapára terelődik, 
aki az előző napon kissé hevesen követel
te tartozása elengedését. A történet ettől 
kezdve két szálon fut, a fővárosba mene
külve bujkáló és lelkiismeretfurdalástól 
szenvedő Fábiánt és a börtönbe kerülő 
apát, illetve a nélküle boldogulni kény
szerülő családot láthatjuk. A film külön
leges ereje abból fakad, hogy Lav Diáz 
ritkán látható módon képes egységbe öt
vözni a történet fordulatait, a belőlük fa
kadó morális dilemmákat és a mindezt 
megjelenítő vizualitást: mindhárom szint 
a saját nyelvén beszél ugyanarról a kér
déskörről. A Norte... valójában a hiány
ról szól, első körben nyilván mindenütt a 
pénz, majd az apa hiányáról, végső soron 
pedig bármilyen erkölcsi mérce hiányá
ról. Diaz ehhez egy olyan képi világot ál
lít össze, amely maga is ezt a hiányt je
leníti meg: bár minden egyes gyönyörű 
beállítás önmagában is nagyon gazdag, 
ám mindig van egy lényeges elem, amely 
az éppen látható térből hiányzik, ám a 
látható eseményekre hatással van. A ren
dezői munka azért izgalmas, mert nem 
él a mozgókép szokásos kiemelő, az in
formációkat feldolgozható fontossági sor
rendbe helyező technikáival, így állandó-
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normalitáskényszeréről beszélni. Abban 
a filmben egy hermafrodita lányon vég
rehajtandó műtét, ezúttal pedig a hábo
rú után álnéven Dél-Amerikában kava
ró Josef Mengele az ürügy. A Wakolda 
(a főszereplő kislány babáját hívják így) 
Argentína mindentől távoli vidékén já t
szódik, egy olyan környéken, ahol már 
a 19. századtól németek telepedtek le, 
akik közül sokan többé vagy kevés
bé titkolt szimpátiával figyelték a ná
ci Németországot, és annak bukása után 
szívesen bujtatták annak szökésben le
vő prominenseit. Mengele is itt húzza 
meg magát egy időre, ám megszállottsá
ga nem hagyja nyugodni, mikor egy tó
parti panzió tulajdonosánál mélynövésű 
kislányt, az anyánál pedig ikerterhessé
get fedez fel. A film különlegessége abban 
áll, hogy ellentmondásos érzéseket kelt 
bennünk Mengelével kapcsolatban, hi
szen az rejtélyes hormonkészítményei se
gítségével gyorsan növekedésre bírja az 
iskolában alacsony termete miatt állan
dóan csúfolt kislány testét. Mengele or
vosként lép fel az ikerterhesség ügyében 
is, akiket ugyan monstruózus módon ke
zel (az egyiket tudatosan csupán kont- 
rollalanynak használja), viszont jelenlé
te és segítsége nélkül valószínűleg nem is 
jöttek volna élve a világra.

A Wakoldában Lucia Puenzo rendkívül 
komplex kérdések elé állít bennünket: el
tekinthetünk-e az ideológiai háttértől, 
ha a konkrét esetben akár pozitív hatás
sal van a tevékenység az egyén életére? 
Elfogadható-e bármilyen áldozat a társa
dalom által normálisnak tekintett para
méterek elérése érdekében? Mit jelent a 
norma, és annak elfogadása mikortól bel

ső döntés és mikortól külső kényszer in
teriorizálása? Hol van az orvosi beavat
kozás etikai határa? A Wakolda azért 
fantasztikus film, mert mindezeket a 
problémákat nagyon átélhető, erősen ma
gával ragadó, feszültséggel teli történet 
segítségével veti fel, és nem fogalmazza 
őket meg, hanem ránk bízza ezt a felada
tot. Nálam a legjobb forgatókönyv díját 
érdemelte ki.

A fesztivál egyik utolsó fontos pillanata 
volt a Kritikusok hete szekció zárásaként 
vetített szkeccsfilm, amelyben a film há
rom ikonikus alakja, Greenaway, Godard 
és Edgar Pera mondott véleményt/íté- 
letet a sokak által a mozi megmentőjé- 
nek tekintett 3D-ről. Illetve -  mint utó
lag kiderült -  kellett volna véleményt 
mondania, mert végül mindegyikük úgy 
döntött, hogy inkább saját agymené
seit sulykolja tovább az új címke alatt. 
Greenaway a 3D-t arra használta, hogy 
mozivászonra vetítsen egy térben elterü
lő videóinstallációt; Godard bebizonyítot
ta, hogy ez az egész egyáltalán nem ér
dekli, hiszen egyetlen 3D-képkockát nem 
használt fel, az egész téma csak egy asz- 
szociációs lánc elindítójaként volt érdekes 
számára; Pera pedig egy médiafilozófiai 
igényekkel fellépő, de ennek az intellek
tuális kihívásnak eleget tenni képtelen 
mozitörténetet vázolt fel. A 3x3D esete jól 
példázza az idei cannes-i termést, amely 
néhány kivételtől eltekintve nagyot mar
kolni akaró, de a feladathoz felnőni nem 
tudó filmesek munkáiból állt, ahol leg
több esetben a rutin és a kényelmes meg
oldások győztek a merész és újító hoz
záállás helyett. És ahol végül a banális 
realizmus mindenki által elégedett mo
sollyal szemlélt diadalt aratott. Sebaj, jö
vőre jobb lesz.

GYENGE ZSOLT

L av D iáz: N orte , a  tö rtén e lem  vége
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LOVASSY-CSEH TAMÁS

Fesztivál, kísérletezés, lendület
Temesvár szellemisége kiváló tápta

lajt biztosít a kísérletezésre. Egy olyan 
városban, ahol három nyelven műve
lik a színházat, legalább négy nyel
ven beszélnek az utcán, és az ope
ra műfaja sem ismeretlen, ott érthető, 
hogy a Temesvári Eurorégiós Színházi 
Találkozóhoz (ismertebb nevén: a 
TESZT-hez) is adott minden feltétel. 
Az idén május 24-31. között megrende
zett fesztivál számomra még hangsú
lyosabbá tette a Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház műhely-jellegét, ami 
nem csak a kialakított fesztiválprog
ramban mutatkozott meg, de tetten ér
hető' volt azokban az eló'adásokban is,

melyek a befogadó színház éves reper
toárját gazdagítják.

Az önállóságának hatvanadik évfor
dulóját ünneplő teátrum  nem feledke
zett meg e fontos színháztörténeti év
fordulóról sem, ám a TESZT szervezői 
megpróbáltak nem kizárólag erre az 
eseményre fókuszálni. Eurorégiós jel
legéből adódóan, a magyar színházak 
mellett idén is jelen voltak szerb, német 
és román társulatok, de koncertekből 
és szakmai beszélgetésekből sem volt 
hiány az egy hét alatt.

A találkozó a temesvári magyar tá r 
sulat egyik idei előadásával, a Hajdú 
Szabolcs rendezte Békeidővei vette kez
detét. A leginkább magyarországi fil
mesként ismert Hajdú jórészt saját szö
vegeit felhasználva te tt kísérletet a 
valóság és illúzió közti ha tár eltörlé
sére: előadásában életének utolsó két 
évét dolgozza fel, melyet átsző az imp
rovizációk során rögzített jelenetek
kel és már-már költői vízióival. Bár az

előadást egységbe fogja egy kerettörté
net (Langermann Sándor író egy drá
mát próbál megírni), a tényleges fabu
la másodlagossá válik, és a fókuszpont 
áttevődik magára az alkotói folyamat
ra, a színpadi mű jelen idejű születésé
re. Már az előadás kezdetekor érezzük, 
hogy ez a produkció folyamatosan vál
tozó színpadi képződmény. Sejtésünket 
csak még inkább megerősíti a tény, 
hogy Hajdú Szabolcs az előadás ideje 
a latt többnyire jelen van a színpadon: 
hol csendes szemlélője saját történeté
nek, hol pedig aktív közreműködő és 
partner. Á rögzített szöveg és a gyako
ri improvizációk jól meghatározott kot

tá t követnek, közben pedig a rendező 
egy pillanatra sem feledkezik meg ar
ról, hogy eszünkbe juttassa: színházat 
látunk, jól kidolgozott víziót. Az elő
adás lassan hömpölyög, olykor m int
ha megállítaná az időt, mégsem tűnik 
vontatottnak vagy unalm asnak a bő 
két óra, hiszen a játékmódnak ez a faj
ta dinamikája alapozza meg mindazt 
a gondolatiságot, mely -  ebben az elő
adásban egyértelműen — az emberi élet 
múlandóságának okait próbálja megfej
teni. (Langermann lassú halálának le
hetünk szemtanúi.) Hajdú Szabolcs te 
mesvári rendezése egyszerre költői 
vallomás saját édesapja haláláról, és ki
váló műhelymunka, mely láthatóan jó 
hatással van a színház művészeire.

Bár közel húsz előadást nézhettek 
végig a kitartó fesztiválozók, az idei 
TESZT legkiemelkedőbb produkciójá
nak mégis az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház Sirálya bizonyult. A kezdetben 
hat és fél órásra tervezett, majd — tech
nikai okok m iatt -  még tovább tartó

előadás a 2013-as eurorégiós találkozó
nak minden tekintetben legjelentősebb 
színházi eseménye volt. Tomi Janezic 
rendezéséről a tapsrend után két nap
pal is vitatkoztak az emberek, de a dél
előtti szakmai beszélgetéseken is legin
kább erről az előadásról volt szó. A négy 
különálló (ám a csehovi világban még
is egy, szerves egységet alkotó) felvonás 
a latt lassan megszűnik a külvilág: há
rom „epizódot” stúdiókörülmények kö
zött követhetünk végig, mindössze az 
utolsó előtti résznél kell a nézőtéren 
helyet foglalnunk. (Ekkor láthatjuk a 
Sirály szereplőit a maguk kidolgozott, 
színpadias formájában, egy precíz dra
m aturgiát követő színházi gépezet ré
szeiként.) A hosszú órákon keresztül 
játszódó történet -  ta lán  pont az elő
adás határainak ilyen szélsőséges mó
don történő kitágítása m iatt — rám utat 
Csehov drámájának komplexitására, 
és lehetővé teszi, hogy a művel kapcso
latban szinte bármilyen olvasatot érvé
nyesnek találjunk. Felértékelődnek a 
színpadi viszonyok, és ju t időnk minden 
kettőst a maga zárt egységében meg
vizsgálni. Mindeközben bámulatos szí
nészi játékkal találkozunk. A rende
ző ez esetben is jelen van a színpadon, 
ám Hajdú Szabolccsal ellentétben, itt 
inkább katalizátora az eseményeknek, 
majd azok beindultával lassan eltűnik 
a színről. A játéktér folyamatosan vál
tozik: kezdetben egy Sirály-Próbát lá t
hatunk, egyszerű asztal, néhány szék 
és pár gyűrött szövegkönyv. Mindez 
elegendő, hogy a második felvonásra 
m ár megteremtődjön annak lehetősége, 
hogy egy stilizált szobabelsőben foly
tatódjon a történet, majd a m ár emlí
te tt harm adik felvonás után, az elő
adás végére ismét a színpadon ülünk, 
hogy így, a színészekkel együtt, néz
zünk meg egy kisfilmet néhány kiha
gyottnak h itt -  és az eredeti Csehov- 
szövegben m eglévő-jelenetről. Rögtön 
az előadás u tán szakmai beszélgetés 
kezdődik (eltart késő éjszakáig), és 
érezhető a levegőben, hogy senki nem 
akar hazamenni. Úgy érzem, beigazo
lódott M atthias Langhoff álláspont
ja, miszerint ha egy előadás igazán jó, 
nem lehet elég hosszú.

Pintér Béla és Társulata először já rt 
Temesváron. A Kaisers TV, Ungarn a 
„Mi lett volna, ha...?” gondolatával já t
szik el, mikor átírja az 1848-49-es ma
gyar szabadságharc végét: a felke
lő csapatok győznek Pákozdnál, így 
Magyarország eléri céljait és nagyha
talommá válik. A Pintér formanyelvére 
jellemző irónia és fanyar humor hatá
rozottan leolvasható ezen előadásukról 
is, a különbség mindössze annyi, hogy 
míg legtöbb produkciójukban valami
lyen súlyos társadalm i problémára mu-

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

ta tnak  rá, addig a Kaisers TV, Ungarn 
kevésbé nyomasztó. A történelmi múlt 
átírása mindössze eszköz: minden abba 
az irányba halad, hogy megértsük hí
res pesszimizmusunk eredetét. Pintér 
ennek kezdeteit a ’49-as szabadságharc 
leverésére datálja, előadása pedig felol
dást ad ez alól. Bár folyamatosan tud
juk, hogy az előadás pusztán illúzió (hi
szen az események mindössze az egyik 
hipnotizált szereplő tudatában játszód
nak le), hatásmechanizmusa mégis mű
ködőképes: az aktuálpolitikai utalások
tól sem mentes szűk két óra jó alkalom 
a közös szórakozásra, mely úgy a nyel
vi poénokon, mint az óramű pontossá

gával megalkotott helyzetkomikumon 
nyugszik.

A fesztivál nagy csalódása a visz- 
szatérő vendégeknek számító Nézőmű
vészeti Kft. (Scherer Péter, Mucsi 
Zoltán, Katona László, valam int Kovács 
Krisztián és Horváth Lajos Ottó) volt. 
Parti Nagy Lajos Bivaly-szuflé című 
drámáját Göttinger Pál rendezésében 
vitték színre, az előadás azonban nem 
lett több egy viszonylag jól összerakott 
hakniprodukciónál. A kissé együgyű 
gengsztertörténetben nincs túl sok le
hetőség a mélyebb tartalm ak felfedezé
sére, így marad az egysíkú események 
befogadása: négy bűnöző, zsákmányuk
kal menekülve, betelepül egy haszná
laton kívüli vadászkastélyba. Pepets, 
a vezér (Scherer Péter) annyira meg
szereti a környezetet, mely egyébként 
az egyetlen biztos pont lesz életében, 
hogy Kapauer (Mucsi Zoltán) lőtt sebé
nek begyógyulása u tán sem hajlandó 
elhagyni azt, mi több, a lopott pénzből 
felvásárolja az ingatlant. Mivel azon
ban a pénz nem az ő tulajdonukban áll, 
hanem a maffiavezér Fitti Poldi megbí
zásából lopták el, végül felbukkan ő is,

1 8 --------------------------------

hogy igazságot tegyen. Az kétségkívül 
az előadás előnyére válik, hogy Parti 
Nagy kifejezetten a Nézőművészeti Kft. 
színészeire írta  a szerepeket, de ez lett 
a produkció veszte is: nem láttunk  külö
nösebben izgalmas alakításokat, mind
össze jól begyakorolt sablonok rutinos 
ismételgetését.

Az eltelt hét nap után minden
ki levonhatja a következtetéseket. 
Kétségtelenül beárnyékolja a feszti
vál abszolút sikerét, hogy idén is beke
rült a fesztiválprogramba néhány olyan 
előadás, melyekről az ember igyekszik 
minél hamarabb megfeledkezni. A ri- 
pacskodás, az olcsó poénok durrogta- 
tása, vagy a rendezői koncepció teljes

hiánya azonban egyvalamire mégis jó
nak bizonyult: kitűnő állatorvosi lovak
ként, ezekről az előadásokról lehetett 
úgy beszélni, mint abszolút elrettentő 
példákról. Ami pedig a fesztivál szelle
miségét illeti: ta lán  ez a temesvári ren
dezvény egyik legkiemelkedőbb erénye. 
Fiatalos, emberközeli és nyitott szemlé
nek lehettünk részesei, melyben a m ár 
említett kísérletezési kedv dominált. A 
szervezők igyekeztek új beszédmódokat 
felkutatni, melyek segítségével kohe
rens és fogyasztható módon folyhatott 
beszélgetés a megtekintett előadások
ról: ezért idén -  újdonságként -  nem 
csak az előadások után, hanem másnap 
délelőtt is összeülhettek az érdeklődők 
a látottakat megvitatni.

A tartalm as hetet gálaest zárta, 
mely során az elmúlt hatvan év temes
vári alkotói újra találkozhattak. S bár 
hatvan esztendő nagy idő, a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
cseppet sem tűnik  fáradtnak, sőt, egy 
lendületesen fejlődő intézmény vendé
gei voltunk.

BODA EDIT 

íté le t
Testből kimetszett kísértet: 
az éjszaka karmain zizegő ének. 
Belőled hátra mi maradi 
Madárcsont. Porral kevert véred.

Vágyódnak

Anyád ölébe fejed lehajtani tilos, 
pedig árnyékod végleg beleégett.
Siket bokrok vágyódnak ég felé, 
gyökerük réges-rég véres.

Nautilusban
Szűz a víz.
És behemót.
Felületét opak képek 
duzzasztják a part felé.
Akár tenger is lehetne.
A vitorlákat szél rég
nem követheti, s mélybe
fúró hangjaik rigókként fütyülnek.

Ki mégis átkel rajta, 
arra ébred: testét már 
odaadta az ég mozaikján 
dúló kéknek.

Valaki a  szívedet akarja
Ez a magányos ágy a
szívedet akarja,
mozdulatlan,
mint egy téli orgonabokor.
Miként hagyhatnád magára?

Szabadság
halálra halni 
életre élni 
szerelemre szeretni 
mindenért könnyen fizetni 
utolsó kutyának lenni 
életre-halálra szeretni 
erdő közepén felnevetni 
kóbor kutyaként megfizetni

AABCDEKiriNIJIVtU
MmNnopchwstUuVv

Ww xYyz
abcdefghhijhhlrrimnnopqrss

tuvvWwxijz

Jelenet az Újvidéki Szerb Nemzeti Színház: Sirály, című előadásából. Bíró Márton felvétele.
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ZOLTAY LÍVIA

R epül a, 
repül a ...
-  Na, tűnj a francba! Kopj le az 

anyámról, te féreg!
Balláéknál megint áll a bál, és 

a távfűtésnek hála, nem csak hal
lom, hanem értem is minden sza
vukat. Van, amikor vicces, ahogy a 
nagy Bállá ordibál az anyja barát
jával, de momentán éjjel fél tizen
kettő van, és holnap korán kellene 
kelnem.

Hárman laknak az alattam lévő 
garzonban: nagy Bállá, kis Bállá 
meg az anyjuk, időnként kiegészül
ve annak leírhatatlanul tirpák ba
rátjával, Dezsővel. Ez a nagy ma
gyar valóság, hogy hárman (olykor 
négyen) nyomják huszonhét négy
zetméteren, nem is értem, hogy 
tudnak ezek magánéletet élni. Nem 
akarom védeni a nagy Ballát, mert 
arra nincs mentség, ha valaki foly
ton üvöltözik, de így, hogy gyakor
latilag egymás szájába lóg a lábuk, 
nem csodálom, hogy összezörren- 
nek néha. Legutóbb, amikor buli 
volt (én már csak így hívom), Dezső 
még a szokottnál is hamarabb az 
ajtón kívülre került, és hiába to- 
porgott a lépcsőházban, a csengőt 
nyomkodva órákon át (tudom, mert 
kilestem), nagy Bállá nem engedte 
vissza.

Valahányszor látom az anyját, 
ahogy reggelente lábujjhegyen sze
di a lépcsőket (azt hiszi, így nem ve
szik észre), iszonyú röhöghetnékem 
támad, és alig bírom visszatarta
ni. Ugyanakkor igen erőteljes szá
nalmat is érzek iránta, mert nem 
hiszem, hogy ezt érdemli. Amióta 
Dezső, a tirpák belépett az életébe, 
ennek a nőnek úgy megszaporod
tak a ráncai, mintha tíz évig meg
állás nélkül napozott volna.

-  Vágd már ki ezt a majmot! -  
suttogom megint, a kétszáznyolcva
nadik balhé után, a párnát a fejem
re húzva. Korábban próbálkoztam 
azzal, hogy lementem hozzájuk, és 
szépen szóltam nekik, hagyják már 
abba a cirkuszt, mert aludni szeret
nék, ahogy a többi lakó is. Ilyenkor 
legtöbbször nagy Bállá nyitott aj
tót, és készségesen megígérte, hogy 
befejezik a veszekedést. Aztán per
sze minden ugyanúgy folytatódott 
tovább, ahogy eddig. Ha Dezsőt 
nem ette ide a fene, akkor egész el
viselhető volt a légkör. Egyértelmű, 
hogy ő jelentette a probléma gyöke
rét, leszámítva a szűkös körülmé
nyeket.

-  Takarodj innen, te ingyenélő! 
Minek járkálsz ide? Csak kihasz
nálod az anyámat! — süvölti nagy 
Bállá. — Mi közöd hozzá? Te sem 
vagy különb! Mióta nincs munkád? 
-  replikázik Dezső. -  Most fejeztem

be a szakmunkást, te agyatlan, 
milyen munkáról beszélsz? Osztói 
dolgozom!

Érdekes módon a kisebbik Bal- 
Iának szinte soha nem lehet a 
hangját sem hallani, pedig biztos, 
hogy ő is megsínyli ezt az áldatlan 
helyzetet. Az anyjával együtt, né
maságba burkolózva, leszegett fej
jel jár ő is, mintha nem is létezne. 
Dezső és nagy Bállá viaskodása 
úgy dördül bele a tompa éjszakába, 
mint egy hirtelen kitörő, és egyre 
hevesebbé váló vihar.

-  Kisfiam, kisfiam, legyen eszed, 
ne csináld! -  kántálja Bállá mama, 
s én, felbuzdulva a felismerésen, 
hogy anyukának is van hangja, ki
megyek a folyosóra. Ha már aludni 
nem tudok, legalább a műsor legyen 
érdekes. A következő pillanatban 
kivágódik a Balla-birodalom ajta
ja, és megjelenik nagy Bállá, kezé
ben egy televízióval. Alig bírja el a 
meglehetősen nagy, és nyilván ne
héz, régi típusú készüléket. Egyik 
oldalával a lépcsőház falának dől
ve, óvatosan egyensúlyozva indul 
el a lépcsőkön lefelé. Dezső végig 
mögötte van, a kezeit tördeli aggó
dó ábrázattal. Anya és kis Bállá az 
ajtóban állnak, fejüket szokás sze
rint leszegve.

-  Mit csinálsz azzal a tévével, te 
állat? — sziszegi tirpák Dezső, düh
től vöröslő arccal. Megállítani nem 
meri a fiút, mert ahhoz gyáva, így 
csak sunyi rókaként kerülgeti idét
lenül.

-  Kidobom a francba a hülye té
védet, te marha! -  prüszköli a fiú.

-  Nehogy már! Nehogy kidob
jad már! — könyörög Dezső. S ek
kor, mintha valamiféle csodában 
reménykedne, kimondja a szerin
te bűvös szavakat, amelyek majd 
biztosan megállítják a felbőszült, 
kontrollját vesztett nagy Ballát:

-  Videoton Color Star tévé!
Ebben a pillanatban néma csend

ereszkedik az egész lépcsőházra, 
egy pisszenést sem hallani. Rajtam 
kívül már egész szép kis csoport 
verődött össze a folyosón, kíván
csian várva, hogy vajon mi fog tör
ténni. Bállá fújtatva áll, ránéz tir
pák Dezsőre, majd odadöcög a 
korláthoz, és ledobja a készüléket. 
Hatalmas csattanás hallatszik, a 
tévé ripityára törve, több száz, de 
lehet, hogy több ezer darabban lan
dol a földön.

-  Tessék, itt a Color Star-od! -  
lihegi, és diadalittasan indul visz- 
sza, a lakásuk felé. Dezső meg csak 
áll, a fejét vakargatva.

-  Most miből vegyek új tévét? — 
kérdi, és óvatosan körülnéz, hát
ha sikerül a történtek után némi 
együttérzést kicsikarnia a lakók
ból. Ám a nézősereg percek alatt 
eltűnik a bezárt ajtók mögött, ma
gára hagyva a tétován ácsorgó 
Dezsőt.

% 0 'D ‘E X -
[...] A független könyvesboltok, a komótosan fris

sülő kínálatú antikváriumok, a kis kiadók pár pél
dányban megjelenő köteteit bemutató, bensőséges 
hangulatú beszélgetések közösségi színterek, szel
lemi fórumok voltak. Antikváriumba menni élet
érzés, a könyvek közötti vizslató böngészéssel és 
a gyakran évek óta keresett kötetre való ráaka- 
dás páratlan örömével. Ha ezek a helyek megszűn
nek, akkor félő, hogy csupán az iparosított könyv
termelés gyárcsarnokai és könyvplázái maradnak, 
amelyek ontják magukból az olcsó lektűrt és a 
későmodern én-romok önismeretéhez állítólag hoz
zásegítő szennyet.

Noha az antikváriumok az aukciókban való 
részvétellel, a tematikus specializációval vagy az 
on-line (rákereshető) kereskedelemmel hellyel-köz- 
zel talán ki tudnak evickélni a válságból, az mégis 
tagadhatatlan, hogy egyre kisebb helyre szorul a 
régi könyvek rajongóinak élettere. (Az antikváriu
mok alkonya szintén globális jelenség, legalább az 
ezredforduló óta tartó folyamat, nálunk nagyjából 
2005 óta állandósult.) A könyvmoly veszélyeztetett 
állatfajjá vált. Mindez arra világít rá, hogy alapve
tően a régi könyvek iránti igény csökkent le, amely 
a könyvekhez fűződő viszony súlyos megzavarodá
sára utal, és megtalálja tükörképét az újdonságnak 
számító e-book bárgyú fetisizmusában. Mindebben 
nem tévedés a hegemón kiadói-értékesítői lán
cok kiadványait és ezekhez fűződő érdekeit, vala
mint a felületességet terjesztő ál-művelt könyves 
marketing közízlést rontó hatását felfedezni. Ahol 
ugyanis kizárólag a már on-line is azonnal megvá
sárolható (hűha!) sikerkönyvek iránti tobzódó ke
reslet feltámasztása folyik, ott nem csoda, hogy fel 
sem merül a félórákig keresgélt, várva-várt egyedi 
ritkaság személyes megvételének igénye. Egy-egy 
antikvárium ezen kívül valódi kulturális lenyoma
ta a városnak, egy-egy használtkönyv-bolt nagyon 
jellemző saját közegére, nem úgy, mint a könyves- 
franchiseók steril, mindenütt-azonos világa.

Járón Lanier, korunk egyik legnevesebb digitá
lis vízionáriusa, számítógépes fejlesztője, legutóbb 
élesen bírálta a technikai fejlődésbe vetett korlát
lan hitet, a könyvekről pedig kijelentette: „számom
ra a könyv nem csak egy elszigetelt adathordozó, 
hanem a személyességhez kötődő' valami [...] amikor 
viszont a Szilícium-völgy tekint rá, semmi mást nem 
lát benne, csak egyszerű információhordozót, ezzel 
pedig kiszakítja a könyvet az ó't körülvevő' emberi 
környezetből.” Azaz dekontextualizálják, elszakít
ják többszörös jelentésétől. Szerb Antal 1942-ben 
írta A szép könyvről című esszéjét, amelyben meg
állapítja, hogy a könyvnek esztétikai vetülete mel
lett fontos jellemzője az, hogy illeszkedik az ember 
környezetébe, egyfajta kulturáltságot víve abba. A 
saját korában érezhető válságra utalva jegyzi meg, 
hogy „minél inkább ég fejünk fölött a ház és egész 
ostromlott várunk, a vén Európa, annál együgyűbb 
és megrendítőbb szeretettel szorítjuk magunkhoz éj
szakai barátunkat, a szép könyvet. Gyűjtjük, simo
gatjuk, megszagoljuk, és néha olvassuk is.” Candide 
híres mondása úgy szólt, műveljük kertjeinket. Ha 
nem is nagy fantáziával, mi ezek után elmondhat
juk: olvassuk könyveinket. Mást úgysem tehetünk. 
Tényleg nem?

Békés Márton: Könyvünneprontás. 
JOBBKLIKK, 2013. június 3.
http://jobbklikk.hu/index.php?Cikk=786
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Júliusi évfodulók
1 -  90 éve halt meg Konsztantinosz Theotokisz görög író
2 -  85 éve született Galambosi László költő

235 éve halt meg Jean-Jacques Rousseau francia író 
3 -  185 éve halt meg Ion Cantacuzino román költó'

130 éve született Franz Kafka cseh író 
330 éve született Edward Young angol költő 

4 -5 0  éve halt meg Adolf Meschendörfer erdélyi német író 
90 éve született Haralamb Zinca román író

5 -  200 éve született Antonio Garda Gutiérez spanyol író
90 éve született Klaniczay Tibor irodalomtörténész

6 — 135 éve született Eino Leino finn költő
120 éve halt meg Guy de Maupassant francia író

7 -  150 éve született Marguerite-Marie Audoux francia írónő
8 -  535 éve született Giangiorgio Trissino olasz költő 
9 -4 0  éve halt meg Miron Neagu román író

170 éve halt meg Karoline Pichler osztrák írónő
10 — 130 éve született Hugo Raudsepp észt író
11 — 290 éve született Jean-Frangois Marmontel francia író
12 — 200 éve született Claude Bemard francia tudós

80 éve született Alexandru Ivasiuc román író 
480 éve született Antonio Possevino olasz író

13 -  220 éve született John Clare angol költő
14 — 180 éve halt meg Simái Kristóf író
15 — 80 éve halt meg Irving Babbitt amerikai író

400 éve született Ku Jen-vu kínai tudós
16 — 60 éve halt meg Hilaire Belloc angol író

190 éve született Domenico Carbone olasz költő 
70 éve halt meg Eugen Lovinescu román kritikus 

17 -30  éve halt meg Dudás Kálmán költő
185 éve született Gheorghe Tautu román költő

18 -  1000 éve született Hermann von Reichenau német író
135 éve született Krenner Miklós erdélyi publicista

19 -120 éve született Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij
orosz költő
210 éve született Ramón de Mesonero Romanos 
spanyol író

20 -  100 éve született Erdő László író
100 éve született Lucien Goldman francia filozófus

21 -  120 éve született Hans Fallada német író
22 -  410 éve halt meg Lukasz Górnicki lengyel író
23 -  150 éve született Bródy Sándor író

25 éve halt meg Gálffy Mózes erdélyi nyelvész 
100 éve született Gherasim Luca román költő

24 — 185 éve született Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij
orosz író
210 éve született az idősebb Alexandre Dumas francia író 
450 éve halt meg Giambattista Gelli olasz író 
390 éve halt meg Tulszidász indiai költő

25 -  110 éve született Jancsó Béla erdélyi kritikus
330 éve született Pieter Langendijk holland költ ő

26 — 100 éve halt meg Pietari Päivärinta finn író
27 -  160 éve született Bedőházy János író

160 éve született Giosué Carducci olasz költő 
470 éve halt meg Angelo Firenzuola olasz író

28 -  140 éve született Bakonyi Károly író
29 — 120 éve született Bartalis János erdélyi költő

50 éve halt meg Kelemen Lajos erdélyi történész 
220 éve született Jan Kollár cseh költő

30 -  160 éve született Teodor Wierzbowski lengyel filológus
31 -  170 éve született Peter Rosegger osztrák író
? -  700 éve született Giovanni Boccaccio olasz író 

440 éve halt meg Etienne Jodelle francia költő

írás és beszéd
VÍZSZINTES

1. Latin mondás első része. 13. Londoni 
gól! 14. Csordultig. 15. Sivatagi enyhely. 16. 
Injekciót adat. 18. Kapatos. 20. A tantál 
vegyjele. 21. Földre helyez. 23. Ugyanaz, 
latinul. 24. Kissé retkes! 26. Bolgár 
kolostoregyüttes jelzője. 28. Gazdasági 
épület. 29. Mikszáth hőse (Tamás). 30. 
Rangjelző előtag. 32. Doha a fővárosa. 
34. Gyümölcsöt szárító. 36. Mely dol
gok? 38. Pascal, röviden. 39. Megdöbbent. 
41. Idegen férfinév. 43. Puskát elsüt. 45. 
Kicsinyítő képző. 46. ... sas; ragadozó ma
dár. 48. Anti. 51. Személyes névmás. 53. 
Latin istenség. 54. Emeletről a földszintre 
cipel. 56. Kék búzavirág. 59. Puha fém. 60. 
Mosópor márkája. 61. Csakhogy. 63. John 
Wayne Oscar-díjas filmje. 65. Az Avon sza
kasza! 66. Idegen Elek! 68. Nyilvánvaló, 
angolul. 70. A rénium vegyjele. 71. Lopva 
magához vesz. 73. Másodlagos jelentősé
gű azonosító. 75. Fa árnyékába telepedik. 
77. ... vág; régi gyógymódot alkalmaz. 79. 
Francia folyó. 80. Latin mondás második, 
befejező része.

FÜGGŐLEGES

1. Magyar színésznő (Éva). 2. Rock 
and ...; zene és tánc. 3. Apa, néme
tül. 4. A nyugati gótok királya volt. 5. 
Autonóm terület, röviden. 6. Tévémárka.
7. Kártyajáték. 8. Alul állónak nyújtó. 9. 
Fényképészeti nagyítás. 10. Eltérő, kü
lönböző. 11. A közelebbi. 12. Ablakot rög
zít. 17. Szobor áll rajta. 19. Pinceajtót be
záró. 22. Vegyi folyamatot befolyásoló. 24. 
Ájulásszerű állapotba kerül. 25. Kevés 
szereplőjű színpadi mű. 27. Príma áru jel
zése. 29. Ritka férfinév. 31. Nyílás (népi
es). 33. Orsó közepe! 35. Saját kézzel, rö
viden. 37. Ajtót szélesre nyitó. 40. Kiváltó 
tényező. 42. Falánk. 44. Társaságuk. 47. 
Lao-ce „izmusa”. 49. Biztató szócska. 50. 
Kaik belseje! 52. Szlovákiai város. 55. 
Abcúg! 57. Éjfélig. 58. Annak közelébe. 
62. Hajlíthatatlan. 64. Orosz város. 66. 
Fasoros sétány. 67. Magtok, angolul. 69. 
A tea alkaloidja. 71. Középen leűző! 72. 
Esetlen zseb! 74. A laurencium és a jód 
vegyjele. 76. Gödröt mélyít. 78. Kettőnk 
közül nem én.

R.T.

A Helikon 11. számá
ban közölt írás és beszéd 
című rejtvény megfejtése: 
írva tanulsz meg csak jól 
írni, beszélve beszélni.

Az oldalt gondozta NAGY MARIA
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K iadványunkai Kolozsvár R dgárm esteri H ivatala és Városi Tanácsa is tám ogatja

Redadpa Helikon sus^ine §i promoveaza m unidpiul la tithal de Capitalä culkiralä europeanä
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros dm elnyerésében. VISIT CLUJ

K iadványunk a  Román Kulturális Minisztérium tám ogatásával jelenik meg The Heart of Transytvania
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