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Vadromantika
Akár tetszik nekünk, akár nem, az alkotók zö

me „valaki” és „valahonnan” érkezett, így akadé
miai, de köznapi körökben is sokan, sokfélekép
pen foglalkoznak azzal: „ki” avagy „honnan jö tt” 
XY. Mint ahogyan némelyek lelkesen-lázasan 
kutatják családfájukat és próbálják ezáltal meg
érteni sorsuk m egm agyarázhatatlan fordulatát, 
személyiségük érthetetlen vetületét, életük va
lamely hajmeresztő' cselekedetét, vagy csak egy
szerűen beállnának valamiféle, lehetőleg jóleső' 
érzést generáló sorba, hogy az örökkévalósággal 
ne egymagukban kelljen szembenézniük, ugyan
úgy kutatják mások jelentősnek vagy érdekes
nek ta rto tt művészemberek szellemi családfáját, 
m ert legtöbbször elképzelhetetlennek tűn ik  az, 
hogy valamely alkotó zseni tündökletesen, min
denféle eló'zetes befolyás, művészgenerációk so
rának  hozzájárulása nélkül a csatakos talajból 
egyszerűen csak kipattanjon. És ez remek dolog, 
csakhogy a különféle körökben-korokban folyó 
címkézés, osztályozás, csapatba sorolás és hom- 
lokpecsételés olvastán néha eltűnődöm azon, mi
lyen szép is volna, ha, mint ahogyan bizonyos be
avatott asszony-körökben, melyekre manapság 
inkább csak fintorogva legyinteni szokás, dívik 
a családállítás gyakorlata, mely által múltbéli, 
rejtett, s az élőket állítólag végzetesen befolyáso
ló összefüggések, indulatok kerülnek felszínre és 
oldódnak fel, ugyanúgy élne bizonyos szakava
to tt körökben a művészeket középpontba helye
ző, szellemi családállítás, mely levenné a kapcso
latokkal, kötődésekkel, utalásokkal, hatásokkal 
terhelt személyiségek válláról azt, ami nem rá 
juk  tartozik, amit nem nekik kell viselniük, nem 
nekik kell elviselniük, azt, ami e személyiségek 
történetének mellékhajtása csak, és megmarad
hatna az, amit a hátrahagyott alkotás és annak 
megálmodója önnön erejéből a világegyetemhez 
hozzáadott. Ha adott. Olyasféle felszabadító mű
vészettörténetről, felmentő komparatisztikáról 
álmodom, mely nem azt mutatná: ki kihez ha
sonlít, ki kinek rokona, ki kire vezethető vissza, 
hanem mint gyémántot az iszapból, kimosná az 
áradatból egy-egy ham isítatlan egyéniség egye
diségét és ezen egyediségeket egymás mellé so
rakoztatva teremtene egy másfajta művészi arc- 
képcsarnokot.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő  lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Felméri Cecília kolozsvári filmrendezővel

Erdélyi magyar filmesek: két főváros között
-  A  Boldogságpasztilla című kisjá

tékfilmeddel immár harmadszorra tér
tél vissza a Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztiválra: tavaly a Végtelen perce
ket láthattuk tőled, két évvel ezelőtt pedig 
a Mátyás, Mátyás című animációs filmed 
volt versenyben. Milyen érzés évről évre 
visszatérni a kolozsvári közönség elé?

-  A kisjátékfilmek elég nehezen ju t
nak el a közönséghez, a TIFF-en kí
vül nem sok olyan alkalom van, amikor 
Kolozsváron vetítik a filmjeimet. A TIFF 
ráadásul egy fontos fesztivál, elég jó a 
kisfilmes mezőny is, ezért aztán mindig 
örvendek, amikor a fesztivál válogatói 
elég jónak tartják a filmemet arra, hogy 
ebben a versenyben szerepeljen. Az itt
honi vetítéseken jobban is izgulok, mert 
itt sokkal jobban számít az emberek vé
leménye, mint bárhol másutt.

-  A hazai és nemzetközi fesztiválsze
replések mellett díjakban és jelölésekben 
is gazdag időszakot tudhatsz magad mö
gött. A  Boldogságpasztilla az idei TIFF 
román kisjátékfilmes zsűrijének megosz
tott különdíját kapta. Idén pedig ismét je 
löltek, harmadszorra, a Gopo-díjra. Egy 
régebbi interjúdban azonban azt mond
tad, hogy nincs esélyed a győzelemre. 
Miért van ez így? És mit jelentenek szá
modra a díjak ?

-  Ami az esélyeket illeti, ezek tulaj
donképpen kiszámíthatatlanok. Gyakran 
a szerencsén is múlik. Számít, hogy mi
lyen a film, milyen a zsűritagok előélete, 
szakmai háttere, ráadásul a művészet 
annyira ízlés kérdése, hogy amit egy bi
zonyos összetételű zsűri díjazna, a másik 
zsűri számításba sem vesz. A kisjátékfil
mek főleg tanulófilmek, amelyekben az 
alkotók kísérleteznek, és ezek a filmek a 
leggyakrabban nem tökéletesek: vannak 
erényeik, és vannak hibáik. Az a kérdés, 
hogy az illető zsűri mit értékel, melyik 
erényt tartja fontosabbnak, melyik hibát 
tartja megbocsáthatatlannak. Általában 
nem tartom esélytelennek a filmjeimet, 
de van olyan kontextus, ahol sejthető a 
végeredmény, például elég valószínű, 
hogy nem egy magyar nyelvű animáci
ós film fogja megnyerni a román rövid
filmek versenyét a román újhullám ko
rában -  de, mint mondtam, soha semmi

nem kizárt. A díjak egyébként vissza
jelzést, bátorítást, megerősítést jelente
nek arra vonatkozóan, hogy értékelhető, 
amit csinálok, és az a fontos pozitív ho- 
zadékuk is van, hogy hitelem lesz a to
vábbi pályázatokon a további filmjeimre 
további támogatásokat kapni.

-  A Boldogságpasztilla kisfilm több ér
telemben is újszerű: az áldokumentum
filmek stílusára emlékeztet, de nekem a 
Czukor Showí is eszembe juttatta. Neves 
román színészekkel dolgoztál együtt, 
Bukarestben forgattatok. Milyen volt ez 
a munkafolyamat az eddigiekhez képest, 
milyen kihívásokkal szembesít az, hogy a 
filmben nem magyarul beszélnek?

-  A Boldogságpasztilla a mesteris dip
lomafilmem, és a Végtelen percek után, 
amit profi stábbal forgattam, kicsit ne
héz volt ismét diákfilmes feltételek mel
lett dolgozni. A diákfilmekhez gyakran 
kell szívességeket kérni, és elég nagy ki
hívás volt egy számomra ismeretlen kör
nyezetben ingyenmunkára összehozni 
a stábot, a színészeket és megszervez
ni a forgatást. De a tapasztalataim na
gyon pozitívak, a legnevesebb román szí
nészek is szívesen eljöttek a forgatásra, 
a stáb is összeállt, és végül nagyon jól 
tudtunk dolgozni. A forgatókönyvet ro
mánul kezdtem el írni, aztán rájöttem, 
hogy bár az megy, hogy románul gondol
kodom, amikor írom, de sajnos románul 
butább vagyok, lehet, hogy a szegénye
sebb szókincs miatt egyszerűbbek a gon
dolataim is. Úgyhogy inkább megírtam 
magyarul, lefordítottam, és a román for
gatókönyvíró társammal „románosítot- 
tuk”. A nyelvvel és a színészekkel való 
kommunikációval pedig egyáltalán nem 
volt problémám.

-  A Végtelen perceket viszont 
Budapesten, profi stábbal forgattad, a 
kisfilmet tavaly 120 ezren nézték végig 
az IndaFilm videomegosztón. A 2008-as 
Kakukk után ez a második játékfilmed, a 
népszerűség viszont vitathatatlan. Mitől 
lesz jó egy rövidfilm, egyáltalán, szerin
ted miért nézünk ma rövidfilmet?

-  Sok mindentől lehet jó egy rövid
film, és a megítélése nagyban függ a be
fogadótól. Az internet általában kedvez

a rövid műfajoknak, de nem biztos, hogy 
az olyan típusú rövidfilmeknek is, ami
lyeneket a jövendőbeli „művészfilmren
dezők” készítenek. Egy rövidfilmnek le
het nagyon erős, ütős témája, üzenete, 
de lehet egy stilisztikai vagy formai kí
sérlet is, épülhet hangulatra, életérzés
re vagy akár poénra, és az a jó benne, 
hogy rövid, hamar véget ér. Ugyanakkor 
ez a hátulütője is: bármennyire jó, mi
re a néző beleélné magát, vége is van. A 
filmrendezők ritkán tekintik célnak a 
rövidfilmet, általában tanulópénzként 
tekintenek rá a nagyjátékfilm fele veze
tő úton: ezen lehet megtanulni, begya
korolni a szakmát, meggyőzni a támo
gatókat, hogy tudnak filmet készíteni. A 
Végtelen percek konkrétan azért lett eny- 
nyire népszerű, mert az egyik szerep
lő, Lass Bea részt vett a magyarországi 
X-Faktor döntőjében, és a bulvársajtóban 
megjelent egy cikk, melynek az volt a cí
me, hogy Ilyen Lass Bea szex közben — és 
odalinkelték a filmet, amelynek egyik je
lenetében a Lass Bea által alakított sze
replő valóban szeretkezik. Ennek a hatá
sára 176 ezren rákattintottak a filmre, 
és ami jó, hogy 120 ezren végig is néz
ték — és ezek az emberek mind bulvár
médiát (is) fogyasztó emberek. Miközben 
egy ilyen kisfilm nézettsége pár ezer né
ző lenne, jó esetben. Egyszóval, eléggé 
kiszámíthatatlan a kisfilmek forgalma
zása, és én borzasztó hálás vagyok a bul
vármédiának a Végtelen percek nézőszá
ma kapcsán.

-  Sokan rákérdeznek arra, hogy mi
ért tértél át az animációról a játékfilm
re. Szerintem a két műfaj nem zárja ki 
egymást, sőt, egy alkotónak nem kell az 
egyik mellett döntenie: kísérletező szemé
lyiség vagy, és emiatt fogja a közönség iz
gatottan várni a következő produkciókat. 
Gondolkoztál-e már a két műfaj ötvözé-

Felméri Cecília
1978-ban született, a kolozsvári Sapientia -  Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

fotó-film-média szakán diplomázott, majd a bukaresti színház- és filmművésze
ti egyetemen mesterizett filmrendezésből. Filmjei többek között a locarnói, 
a varsói, a Mar del Plata-i fesztiválon, a DokLeipzigen vagy a Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) szerepeltek, és több, mint 30 díjat nyertek. 
Válogatott filmográfia: Kakukk (2008), Mátyás, Mátyás (2010), Végtelen percek 
(2011). Boldogságpasztilla című filmje az idei TIFF-en a zsűri megosztott külön
díját kapta a romániai kisjátékfilmek versenyében.
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sén? Van-e konkrét filmterv, amin most 
dolgozol?

— Szerintem sem zárja ki egymást a 
két műfaj, most is tervezek animációs 
filmet, ismét a dokumentumfilmmel öt
vözném: Lakatos Róberttel közösen most 
Drakuláról készítenék dokumentumfil
met, amelyben animációs dokumentum- 
filmes részek is lennének. Egyébként 
pedig hamarosan készülök forgatni egy 
következő' fikciós, éló'szerepló's kisjáték
filmet, amelyre az MTVA-tól kaptunk 
támogatást.

— A filmrendezés mellett más projektek
ben is részt veszel, a két évvel ezelőtt in
dult Erdélyi Magyar Filmszövetség alapí
tó tagja vagy, Bálint Arthurral és Lakatos 
Róberttel együtt. Idén elkezdődött a kü
lönböző, például forgatókönyvírói vagy 
gyártási szakosztályok megalakulása. 
Mesélj kicsit a szervezet működéséről, cél
kitűzéseiről!

— Az erdélyi filmesek két filmes köz
pont között vannak, földrajzi és szak
mai értelemben is. A Sapientia -  Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen és a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetemen is 
működik filmes oktatás, tehát egyre

hoz, amiből filmet készíthetnének. Azt 
is el szeretnénk érni, hogy a filmjeinket 
minél több helyen vetítsék, mert az er
délyi magyar közösségnek nagyon nagy 
hányada nem látta még a nemzetközi 
szempontból sikeres erdélyi magyar fil
meket sem. Ennek kapcsán pedig az is 
célunk, hogy az erdélyi rendezvényszer
vezők és különösen a filmes események 
szervezői ne úgy tekintsenek a filmje
inkre, mint egy magától értetődő in
gyen programra, ahogy azt mostanáig 
tették, hanem a költségvetésben, a sok 
minden egyéb mellé tegyenek be egy -  
akár szimbolikus -  vetítési díjat az al
kotóknak is, mint ahogy az mindenhol a 
világon szokás, mert sok filmesnek, saj
nos, az is számít. Ilyen és ehhez hasonló 
problémákat azonosítunk be közösen, és 
igyekszünk rájuk megoldást találni. Egy 
dolog biztos, együtt könnyebb és hatéko
nyabb fellépni, mint ha minden filmes 
külön-külön vívná szélmalomharcát.

-  A román és a magyar fővárosban is 
filmeztél már, ezeknek tükrében milyen
nek tűnik a két filmszakma? És milyen az 
erdélyi filmgyártási Létezik-e ilyen?

— Két eltérő pályázati rendszerről van 
szó, ami közös bennük, hogy mindkettő

több a filmes, mi pedig az összes erdé
lyi magyar filmes érdekeit képviseljük. 
Nem vagyunk olyan sokan, hogy külön 
az operatőrök, külön a rendezők, külön 
a forgatókönyvírók stb. saját szervezetet 
hozzanak létre, ezért az EMFSZ ernyő
szervezetként működik, és a különböző 
szakmák képviselői szakosztályokba tö
mörülnek. Alapvetően azt szeretnénk, 
hogy itthon tudjunk alkotni, úgy, hogy 
a két filmes központ közötti létünk ne 
hátrány legyen, hanem előny, hogy ki 
tudjuk használni mindkét rendszer elő
nyeit. Egyelőre a legtöbb filmes megél
hetési gondokkal küzd, és ami ennél is 
rosszabb, nehezen jutnak támogatás

támogatja a művészi értékű filmek meg
születését. Erdélyi magyar filmesként 
még mindig több eséllyel lehet labdába 
rúgni a magyar rendszerben, mint a bu
karestiben. A filmszövetség célja hosszú
távon az, hogy az erdélyi filmesek mind
két rendszerben eséllyel pályázhassanak 
-  ennek a célnak a gyakorlati, megvaló
sítási stratégiájába most nem mennék 
bele. Ami a szakmai részét illeti, mind
két filmszakma, a bukaresti és a buda
pesti is profi, mindkét városban van
nak csúcsminőségű szakemberek, akik 
ráadásul nem is elérhetetlenek, mert 
időnként olcsóbban bevállalnak kisfil- 
meket is. Velük élmény dolgozni. Ami

az erdélyi filmgyártást illeti, létezik, 
de nyilván ennél sokkal kisebb léptékű. 
Szakemberekből itt sincs hiány, és az ál
talános tendencia is fejlődést mutat, de 
hát azért sok időnek kell eltelnie, amíg 
az erdélyi filmgyártás felveheti a ver
senyt a két fővárossal. Addig is, megpró
báljuk a lehető legjobbat kihozni a két 
filmközpont közötti helyzetünkből.

-  A Sapientia -  EMTE fotó-film-média 
szakán is tanítasz. Min dolgoztok a di
ákokkal, milyen a hangulat? Nemrég a 
négyéves oktatást háromévesre csökken
tették. Mivel jár ez?

-  A Sapientián az első év után szako
sodnak a diákok rendező, operatőr vagy 
kommunikáció szakirányra, ami a há
roméves oktatásban azt jelenti, hogy 
már csak két év van a konkrét szakma 
megtanulására. Ebbe próbálunk min
dent belesűríteni, ami eléggé leterhe
li a diákokat. Ez persze lehet, hogy nem 
baj, de azért hatványozottabban kell a r
ra is figyelnünk, hogy a feladatok száma 
ne legyen annyira sok, hogy ne tudnák 
megcsinálni. A három év tulajdonkép
pen arra elég, hogy megtanulják az ala
pokat, belekóstoljanak a profi filmkészí
tésbe, és legalább azt el tudják érdemben 
dönteni, hogy a szakma melyik ága ér
dekli őket, mihez van tehetségük, vagy 
akár azt, hogy ez egyáltalán nekik va- 
ló-e, akarják-e folytatni, vagy jöhet a 
második egyetem. Ami a diákokkal va
ló munkát illeti, ez nagyban függ ma
guktól a diákoktól, attól, hogy milyen az 
évfolyam. Egy jó évfolyammal, akik ta
nulni, dolgozni akarnak, inspirálóbb dol
gozni, mint az olyanokkal, akik folyton 
meg akarják úszni a dolgokat, különö
sen, hogy tudom, a nem megfelelő hozzá- 
állású diákok hiába is végzik el végül az 
egyetemet, nem valószínű, hogy eljutnak 
a szakma gyakorlásáig, mert hát annak 
is nehéz érvényesülni, aki mindenáron 
ezt akarja csinálni, félgőzzel pedig biz
tos nem lehet.

-  Te már kiharcoltad a filmszakma fi
gyelmét, de biztos követed a többieket is. 
Kire figyeltél fel, kinek a munkájára vagy 
kíváncsi az utóbbi időben?

-  Erre most nehéz úgy válaszolni, 
hogy valakit ki ne felejtsek. De ha csak 
példákat mondok, és nem csak a ren
dezőkre szorítkozom, akkor kíváncsi
an várom Bán Attila, Visky Ábel, Bántó 
Csaba, László József további munkáit, 
és a mostani diákok között is van pár, 
aki figyelmet érdemel.

-  A kisfilm után a nagy film szokott kö
vetkezni. így lesz ez nálad is, vagy egyelő
re jól érzed magad ebben a közegben?

-  Remélem, hogy így lesz, van egy 
nagyjátékfilm-tervem, és szeretném is 
megcsinálni.

KOVÁCS BEA
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Angolkeringő 6.
Emma, Anna, Gina
(Anne Enright: The Forgotten Waltz)
„Amit Isten egybekötött, ember szét ne 

válassza!”
Nos, a tizenkilencedik század vége felé 

éppen ez történik a regényirodalomban.
A házasságtörés a regény nagy té

mája lesz, a Bovaryné (1857) és az Anna 
Karenina (1873-77) mellett más regények
ben is feltűnik a házasságtörű szerelem. 
A házasságtörő nő' figurájához kapcsoló
dik a női emancipáció kérdése is, hiszen 
nagyjából e regények megjelenése ide
jén kezdenek aktivizálódni a nők szava
zati jogáért küzdő különféle mozgalmak. 
Emma és Anna öngyilkossággal végződő 
szerelme így lett vádbeszéd az egyenjogú
ságért folytatott harcban. Thomas Hardy 
végtelenül depressziós regényvilágában 
már maga a polgári társadalom házas
ságfogalma kérdőjéleződik meg. A bol
dogtalan Tess az Egy tiszta nőbői vagy a 
Lidércfény szerencsétlen szerelmespárja, 
Sue és Jude minduntalan beleütköznek 
abba a falba, hogy az Isten által szente
sített, társadalom által megkövetelt kap
csolat nem azonos a szerelemmel.

A házasságtörő szerelem ábrázolásá
ban hagyományosan van tehát egy jó 
adag romantikus pátosz, olyan klasszi
kus témának számít, amely szinte meg
követeli a túláradó érzelmeket és a végki
fejletben némi tragédiát. Amióta azonban 
a házasságtörés és a válás társadal
mi megítélése enyhült, a házasságtörő 
szerelem irodalmi kiaknázhatósága is 
csökkent, kissé avíttas témának számít, 
amely csak akkor töltődik fel új erővel, 
ha zárt, tradicionális társadalmi rend
szerben játszódik az adott történet. (Mint 
Monica Ali 2003-as debütregénye, a Brick 
Lane egy Londonban élő, zárt bangladesi 
közösségben.)

Anne Enright új regénye, a The 
Forgotten Waltz (Az elfelejtett valcer, 2012) 
egy házasságtörés története a huszon
egyedik századi Dublinban. A harmincas 
éveiben járó Gina Moynehan nővére ház- 
avatóján találkozik a nála idősebb Sean 
Vallelyvel, akinek felesége, gyereke van. 
Idővel munkatársak és szeretők lesz
nek, mindkettőjük házassága felbomlik. 
Mindez már a regény másfél oldalas elő
szavából kiderül, hiszen az elbeszélő már 
az első mondatokban tisztázza, mivel lesz 
dolgunk.

„Ha nincs a gyerek, talán mindez meg 
sem történik, de most, hogy egy gyerek 
is belekeveredett, sokkal nehezebb meg
bocsátani az egészet. Nem mintha lenne 
mit megbocsátani, persze, de attól, hogy 
egy gyerek is benne volt a dologban, úgy 
éreztük, nincs visszaút, hogy minden
nek jelentősége van. Az a tény, hogy egy 
gyereket is érintett, rákényszerített ben
nünket arra, hogy szembenézzünk önma
gunkkal, hogy végigcsináljuk.”

Ettől a pillanattól fogva az olvasót töb
bé nem az érdekli, mi fog történni, ha
nem az, hogy miként. A The Forgotten 
Waltz egy anatómiai pontossággal leírt 
szerelmi és/vagy csalástörténet, amely
nek narrátora minduntalan figyelmez
tet, hogy szubjektív megközelítéssel van 
dolgunk, más szemszögből talán más
ként néznek ki a dolgok. Gina megbízha
tatlan narrátor, ugyanakkor fájdalma
san pontos megfigyelő, aki önmaga és az 
olvasó előtt egyetlen testi-lelki rezdülést 
sem kíván letagadni. Már-már betegesen 
őszintén jelzi, hogy nem mindig emlék
szik pontosan a dolgokra, gyakran előre 
figyelmeztet, hogy „már nem emlékszem, 
hogy is volt pontosan”, vagy „lehet, hogy 
felcserélem a sorrendet”, esetleg megem
líti, hogy abban, ami a továbbiakban tör
ténni fog, fontos szerepet játszott két üveg 
Chardonnay.

Gina egy számítógépes cégnél dolgo
zik, hogy konkrétan mit, az nem derül 
ki, csupán annyit árul el róla, hogy „nyel
vekkel foglalkozom. Sajnos nem a ro
mantikus nyelvekkel, a sörivó országok
kal dolgozom, nem a borivókkal. Mégis, 
azt hiszem, az umlaut, ahogy az ember 
közben csücsöríti az ajkát, nagyon szexi 
torzítás, attól a sok skandináv o-tól meg 
u-tól libabőrös leszek. Egyszer randiztam 
egy Alex nevű norvég sráccal, csak azért, 
hogy halljam, hogy ejti ki azt a szót, hogy 
»snoord«.”

A regény egyes fejezetei egy-egy (angol 
nyelvterületen legalábbis) közismert slá
ger címét idézik, Elvis Presleytől Bette 
Midieren és Leonard Cohenen át Bob 
Dylanig. A Crying in the Chapel, a Honey, 
Honey Kiss Me, a Dance me to the End of 
Love vagy a Knocking on Heaven’s Door 
felidézhető dallama átjárja, ugyanak
kor minősíti Gina és Sean kapcsolatának 
egyes pillanatait, egyfajta alternatív ér
telmezési keretet kínál.

Miközben a címekkel megidézett ze
nei háttér, a kibontakozó szerelmi kap
csolat erőteljes, érzelmes hangulatot kelt, 
Enright mindvégig meglehetősen száraz, 
apró részleteket pontosan szemmel tartó, 
ugyanakkor szellemes megfigyelésekben 
és megjegyzésekben tobzódó stílusban ír. 
Gina például így jellemzi egy parti részt
vevőit: „Néhány nőnek az arcán az a jel
legzetes, zavart kifejezés ült, amely a 
botoxnak köszönhető, mint amikor érzel 
valamit, de nem tudnád pontosan meg
mondani, mit is.”

Ez az aprólékos, fizikai és pszichikai 
vonásokat egyaránt megragadó, sokszor a 
komikum és a pátosz szélén billegő hang
nem teszi lehetővé, hogy a viszonylag 
egyszerű, és az olvasó által az első mon
datok után ismert történetet úgy olvas
suk, mintha a szereplők által megélt ta

pasztalatok gazdag tárházát közvetítené. 
Mindegyre felbukkannak olyan egyszerű 
és frappáns megfogalmazások, amelye
ket az olvasó legszívesebben megjegyez
ne, hogy adott esetben hasonló könnyed
séggel ismételhesse.

„Beszéltünk Aileenről. Naná. 
Beszélgettünk a feleségéről, mert ez a 
baj a lopott szerelemmel, az ember tud
ni akarja, kitől lopott” -  jegyzi meg Gina, 
amikor arról elmélkedik, miről beszélhet 
és miről nem egy nő a szeretőjével.

„Taxiba tenni egy kislányt olyan, mint
ha felkérnénk egy idegent, hogy kilomé
ter per óra alapon bántalmazza” — hábo- 
rog azon, hogy miért kell csapot-papot, 
munkát otthagyva személyesen elmenni 
az iskolába Sean lánya után, miért nem 
lehet megkérni valakit, hogy ültesse ta
xiba.

Az éles megfigyelőkészség és a kendő
zetlen, olykor durva, olykor szellemes fo
galmazásmód Enright korábbi írásainak 
is jellemzője. Első két regényében némi
leg hajlott a fantasztikus, a hihetetlen 
ábrázolására: debütregényének (The Wig 
My Father Wore / Apám parókája, 1995) 
egyik főhőse egy angyal, What are you 
like? (Milyen vagy?, 2000) című regénye 
pedig egy születésükkor szétválasztott, 
egypetéjű ikerpár életét meséli el.

Anne Enright a 2007-ben Man Booker- 
díjjal kitüntetett A gyászoló gyüleke
zet című regényével került reflektor- 
fénybe, legalábbis innen számolható az 
ír szerző nemzetközi sikerének kezde
te. De már 2004-ben megjelentetett egy 
utóbb az Egyesült Államokban is szép 
sikert arató nonfiction munkát Making 
Babies. Stumbling into Motherhood cím
mel (Gyerekcsinálás, belebotlani az anya
ságba). A gyerekvárás, csecsemőgon
dozás, kisgyereknevelés élményét több 
könyvtárnyi könyvben fogalmazták és fo
galmazzák meg szakemberek és laikusok 
egyaránt, nem csoda, ha a szülővé válás 
élménye szépírókat is megihlet, akik nem 
feltétlenül az elvárt, rózsaszín boldog 
hangnemben fogalmazzák meg élményei
ket. (Magyar nyelven Szécsi Noémi A kis
mama naplója című, blogbejegyzésekből 
lett könyve ilyen.) A szöveg kisebb ré
szekre tagolódik, szaggatott, részletek
ben íródik, ahogy egy-két kisgyerek mel
lett szellemi munkát lehet végezni. Egy 
adott ponton három oldalon keresztül 
csak a csecsemősírás hangjait adja visz- 
sza, talán hogy éreztesse a témában még 
járatlan olvasóval, milyen idegesítő is tud 
az lenni. Anne Enright úgy véli, legin
kább Beckett tudna erről a témáról írni, 
hiszen a kisgyerekes élet maga a minden
napos abszurdban való létezés.

A mindennapi apróságok, tá r
gyak, helyzetek, gesztusok már-már 
klausztrofób leírása uralja Enright 
2007-es regényét, A gyászoló gyüleke
zetei. Ugyancsak egyes szám első sze
mélyben megszólaló narrátora, Veronica 
Hegarty, aki szeretett bátyja öngyilkos
sága után, idegösszeomlással küzdve
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próbál szembenézni saját múltjával, bo
nyolult és fájdalmas családi kapcsolata
ival, a lelkiismeret-furdalással. A nagy 
család fészekmelege helyett a Hegarty- 
házban a túlélésért való küzdelem, az 
örökös rivalizálás, örökös mellőzöttség 
érzése uralkodik. A narrátor konkrétan 
ugyan nem mondja ki, de nemcsak bátyja 
haláláért, hanem a Hegarty-testvérekre 
jellemzó' boldogságra való képtelensé
gért is szüleinek élethez való nemtörő
döm magatartását okolja. A tradicionális 
ír nagycsalád negatív oldalával találko
zunk: „Az iskolában voltak lányok, akik
nek öt-hat izmos főre dagad a családjuk. 
Volt, akinek hét-nyolcra — ez már egy ki
csit lelkesnek számított, aztán ott voltak 
a hozzám hasonló szánalmasak, akik
nek a szülei egyszerűen nem tehettek ró
la: olyan természetességgel szaporodtak, 
ahogy más szarik.”

Szex, szókimondás, testi reakciók éles 
megfigyelése, megbocsátásra való kép
telenség jellemzi a regényt. Veronica 
gyászmunkája során végül kénytelen ki
mondani önmaga számára, azzal, hogy 
gyerekként a családi játékszabályokat kö
vetve hallgatott arról, hogy bátyját a há

ziúr szexuálisan bántalmazta, voltakép
pen maga is cinkossá vált a halálában. A 
szeretetre való képtelenség és a szeretet- 
re való sóvárgás regénye A gyászoló gyü
lekezet.

A The Forgotten Waltzhan Enright 
visszatérő témái sorjáznak újra: csa
lád, Dublin, ír valóság, szeretet, szex. 
Csakhogy míg A gyászoló gyülekezet 
Veronicája az önpusztító, szeretetre szom
jazó, de fájdalmában szeretni senkit (sem 
anyját, sem férjét, sem gyermekeit) nem 
tudó nő, esendőségével és őszinteségé
vel mégis belopja magát az olvasó szívé
be, addig Gina Moynehan sokkal kevés
bé szerethető'.

Gina igen kevés szimpátiát mutat má
sok iránt. Nővére, sógora polgári jómód
ban és nyugalomban telő életét megve
ti, számítógépfüggő, joviális férjét, ahogy

ugyancsak joviális, vállonveregetó's, tré- 
fálkozós családját lenézi, öregedő, beteg 
anyjának problémáira süket. Kollégája 
terhes feleségéről azt mondja, „olyan 
volt, mint egy hisztérikus répa”, vetély- 
társnőjéről, szeretője feleségéről pedig 
minduntalan tesz egy-egy gonoszkodó 
megjegyzést, hogy „rúzsa olyan közép
korú-árnyalatú”, a „háj szomorú kis re- 
dőkben állt a derekán”. A polgári életet, 
a javak halmozását lenézi, a sznobokat 
megveti („nem vagyok Hermés-típusú 
lány”, szabadkozik, mikor szeretőjétől se
lyemsálat, és egy „eső- és szövetfrissítő 
illatú” drága parfümöt kap ajándékba). 
Közben akaratlanul is minduntalan lel
tároz, értékel, márkákra figyel. Pontosan 
tudja, ki milyen márkájú órát visel, figyel 
a ruhákra, a kiegészítőkre, a tárgyakra, 
a céges bulin felszolgált ételekre és ita
lokra, és akár a regény minden szereplő
je, az ingatlanok árára.

Dublin és általában Írország az an
gol irodalomban tradicionálisan úgy je
lenik meg, mint nélkülöző, éhező, szürke 
és szegényes világ. (Elég, ha indulásból 
Swift szatirikus Szerény javaslat című 
esszéjére gondolunk, amely azt javasolja,

hogy a szegénység enyhítésére megoldást 
jelentene, ha az ír parasztok gyerekeiket 
eladnák a gazdagok asztalára.)

Ezúttal azonban nem a nyomor idején, 
hanem a kelta tigris fénykorában járunk, 
az ír gazdaság dübörög, szinte nincs tá r
saság, ahol ne kerülnének szóba az in
gatlanárak és a kedvező befektetések. 
Valahol a regény kétharmada táján azon
ban bekövetkezik a gazdasági válság, 
amely meghatározza a szereplők életét is. 
A titkolt kapcsolatra fény derül, házassá
gok tönkre mennek, jól kereső emberek 
utcára kerülnek, és élesen megmutatko
zik, hogy abba, amit korábban szerelem
nek, bizalomnak, két ember szövetségé
nek hittek, voltaképpen mennyi anyagi 
érdek vegyült.

„Mindenki a pénz miatt veszekszik 
velem: a nővéremet is beleértve. Ki hitte

volna, hogy ilyen drága lehet a szerelem? 
Leülhetnék, és kiszámolhatnám csókról 
csókra. Ennek a háznak az értéke, plusz 
a másiké, osztva kettővel, plusz annak 
a háznak az értéke, amelyben most la
kunk. Ezrek. Valahányszor megérintem. 
Százezrek. Mert túl messzire mentünk. 
Meg kellett volna maradnunk a parko
lókban és a hotelszobákban, de komo
lyan. Ha kitartunk, idővel az egyes al
kalmak ára csökken. Húsz év szerelem 
csak két fillér. Egy egész élet szinte in
gyen van.”

Gina eléri, amit akar: összeköltöznek 
Seannal. Ebből a győztes, de mégsem bol
dog helyzetből emlékszik vissza kapcsola
tuk történetére a megismerkedés pillana
tától a minden költőiségéből kivetkezett, 
hangsúlyosan hétköznapi jelenig. Finom 
megfigyelőképességgel adja vissza a há- 
zasságtörő kapcsolat alakulásának min
den egyes állomását. Miközben a fejezet
címek, és maga a téma érzelmes, érzelgős 
feldolgozást ígér, a narrátor ritkán be
szél érzelmekről. Noha korábban Enright 
meglehetősen kendőzetlen nyíltsággal írt 
a szexualitásról (különösen a rossz szex
ről), itt inkább a testi jelzések, apró aka
ratlan gesztusok hivatottak jelezni a mö
göttük rejlő érzelmeket. Kapcsolatuk 
korai szakaszában, amikor szinte min
den a szeretkezésről szól, az ágyban Gina 
keze véletlenül hozzáér Seanéhoz, és „iga
zából kínos volt... szabadkoztam, ahogy 
az utcán teszi az ember, ha akaratlanul 
megérint valakit”.

Házasságtörő szerelem, beteljesült sze
relem története tehát a The Forgotten 
Waltz, a történet mégsem ér boldog vé
get. Gina együtt él Seannal, és haszta
lan igyekszik eljátszani a megértő mosto
haanya szerepét a kiskamasz Evie előtt, 
aki természetesen őt hibáztatja minde
nért. A hétköznapok szorításában a ro
mantika halványul, a szerelmeseket ösz- 
szefűző érzelem még nevezhető nyugodt, 
derűs vonzalomnak, de már ott vannak a 
viták, az ellentétek, a kiábrándulás, az új 
csalás(ok) jelei. Törékeny közös boldogsá
guk épp olyan bizonytalan, mint a rossz 
ingatlanpiaci időpontban áruba bocsátott 
szülői ház sorsa.

Emma, Anna, Gina...
Tizenkilencedik századi társnőivel el

lentétben Gina Moynehan életében nem 
következik be tragédia, az anyagi vonza- 
tot leszámítva egy vállrándítással tudo
másul veszi mindenki, hogy ilyen az élet, 
és kész. Nincs katarzis sem, mihelyst 
nincs bűn, amelyet meg lehetne bocsáta
ni, csak hibák vannak, hazugságok, gyá
vaság. Gina sorsa az, hogy egyedül ma
rad abban, ami elől az intenzíven megélt 
érzelmeken keresztül menekülni próbált: 
egy kisszerű, hétköznapi, kilátástalan 
életben.

Anne Enright prózája a kegyetlen 
őszinteség diadala, nem a megbocsátásé.

VALLASEK JÚLIA
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SEAMUS HEANEY

N yári lak
I
Bánat szele volt-e
vagy valami a hőség mélyén

ránk acsargott, megerjedt volna a nyár, 
szennyezett fészek lapult valahol?

Ki hibája? fogtam vallatóra 
a megzápult levegőt,

hogy kiderüljön hirtelen, 
a matrac alatt

lárvaszerű mocorgás -  
hát forrázd, forrázd, forrázd!

II
Az ajtó is kihajt, annyi vad
cseresznyét és havasi rózsát behordok, 
hallom, elveszett kislány-zokogásod 
harangként csendül, öblösödik 
a nevemre, nevemre.

O, szerelmem, itt a baj.

Az elszórt virágok kettőnk között
összehajolnak,
mint egy májusfa-oltár.
E becsületes szirmok zápora most 
keserűvé kavar egy édes kenetet.

Gyere. Kend be a sebet.

I l i
O, mi sátrat vontunk sebünkre 
az otthonos lepedő alatt

és úgy feküdtünk, mintha 
egy hűvös kardlapon 

levegőznénk.

Egyre csak a tömény 
gyógyulást kívánom, most is,

amint a zuhany vize
frissíti kebled himbálózó kelyheit.

IV
Egy végső 
zenétien vágyban 
hosszúszárú búza nyílik 
és a szemek kiperegnek

előre még egyszer 
merülünk 
a szív hamvassá 
koptatott ösvényén.

V
Gyermekeink felsírnak a forró 

idegen éjszakában

Fel-alá lábalunk, gonosz szám 
téged hibáztat és mereven fekszünk, 

míg a hajnal 
eléri a párnát és a kertet 

és a szőlőlugast,

mely növekvő terhét a fényre bízza. 
Tegnap dalra fakadt a szikla, 

hogy függő
cseppkőre leltünk a barlang 

könnyező vén sötétéjében. 
Szerelmünk aprót rezdülő hangvilla.

LOUIS MACNEICE 

Dugó
A lámpa mind piros volt, nem váltott, 
Nőtt a sok hamuvég, senki nem szólt,
A napilap kifakult kezükben,
Üresen maradtak a karikák 
A totószelvényen, jégbe fagytak 
A friss hírek, az adatok, feledve 
Lehulltak, szénné vált gyufaszálak,
A lányok nem kacérkodtak tovább,
És elveszett a kód, a gép leállt,
Magas üvegdoboz a járdán,
Holttest a zűrzavarban, füle még 
Figyelt, és senki nem szólt, telefon 
Nem csöngött, mert mérföldeken át 
Bökdöste egymást és villogott 

a többi busz
És kiszállni senki nem mert. A kalauznő 
Komor és zavart volt, pénzt nem váltott.

A  te rm é sze t
megjegyzései

Pitypangok
Javíthatatlan merészek,
Beragyogták gyermekkorom 

hamvas útjait,
Nyersek, a kankalin ellentétei,
De, szemben a kankalinnal, képesek 
Bárhol kivirulni, sínek közt, oszlopfőn, 
Mint odaadó barátok, akikkel 
Soha nem esünk szerelembe, 

de mégis betöltik 
A kankalin és a rózsa hiányát.

Macskák
Javíthatatlan öntörvényűek, 
Kovászolták gyermekkorom 

sok hosszú óráját, 
Ravaszok, a kutya ellentétei,
És, szemben a kutyával, képesek 
A flörtre, a behódolásra, 

vagy ásítozni bárhol.
Mint nők, akik nem szerződést 

akarnak,
Hanem önmagukkal
Szerelmük minden útját megédesítik.

Harisok
Javíthatatlan botfülűek,
Röptűk híd volt gyermekkorom 

sövényhatárain,
Harsányak, a feketerigó ellentétei,
De, szemben a feketerigóval, képesek 
Bárhol, amerre szállnak, jóváhagyni

a nyarat,
Mint hangos férfiak amott a sarkon, 
Akiket sohasem látunk, de érdes 
Hangjuk bátorsággal tölt el.

A tenger
Javíthatatlan kegyetlen,
Csörgette gyermekkorom 

kavicsos partját,
Kifinomult ellentéte a földnek,
És, szemben a földdel, képes 
Bármikor híresztelni az öröklétet, 
Mint valamit, aminek 
Muszáj megadni magunk,
Hogy éljünk általa.

Komáromi Tünde fotója

PATRICK KAVANAGH 

Béke
És néha sajnálom, amikor a fű  

csendben
Atlyuggatja és beszövi a köveket 
És a csomós elbír ráhajol 

a keréknyomra,
Hogy nem vagyok a vidéki ember

hangja,
Aki most is áll és ott tárgyal a mezsgyén 
Répáról, krumpliról, zsenge 

búzáról vagy a 
Tőzeglápról, melyet kitermelt 

győzedelmesen.
A Béke itt még saját maga kínálja 
Tarka fésűit, kendőit és szarugyöngyeit.

A mezsgyén egy nyafka bozót mögött 
Nyúl kémlel egy levéllel befedett 

barázdát,
Felborult öreg eke a mohos göröngyön, 
És egy váll hazafele cipeli a boronát. 
Gyermekkorunk országát odahagyva 
Melyikünk bolond kiállni viadalra 
Szerelem, Élet és Idő zsarnokságával ma?

KISS ZSUZSA fordításai
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ZUDOR JÁN O S  

H a lo t t  m a d a r a k
Megárad a föld is, 
megárad az ég is, 
halott madarak 
mindenütt.

Felzúg a folyó, 
halott lombok, 
halott ág.

Elcsitult az élet, 
a vihar előtt 
csipogtak a madarak.

Most csend, 
halott minden, 
élettelen.

Csak a folyó zúg, 
az elvadult folyó, 
medertelen, 
sírnak a madarak, 
mint a hullócsillag.

Élettelen,
megáradt,
vakszemű,
fel-felsíró
koporsó.

A kék Duna
Zavaros a Kék Duna, 
sáros és ragacsos, 
mászkál rajta denevér, 
mint a radar, mint a hal,

igyekszik, furakodik, 
mint a halál, mint a szó, 
halott szó, síkos, mocskos, 
időnként élére áll, 
mint a kocka, zúdul, verik,

mint a parittya, a hidak, 
kiül a partra a nagy gyík, 
hegedál, összetörik.
A Kék Duna, a volt, a holt.

Mint a kakukkos óra
Gondolataim -  mint a kakukkos óra, 
elverem a pénzem, könnyelmű vagyok, 
mint Salvador Dali elfolyó idője,

(a mérték megmérgez) zavarokat élünk -  
(zavarokat gondolunk) megáradt 
Dunák vagyunk, pici Nappal a tetején.

(Én voltam a denevér, csüngtem a falon 
egy kulcsrazárt lakásban.) Metafora, 
megvakult múzeum -  falióra.

Egy molekula gondolatért vak denevér 
lettem! Hegyeket fakasztok, síró 
mindenséget izzad.

SIGMOND ISTVÁN
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 15.

Látogatók
(fo lytatás e lőző  szám unkból)

Közben az utca végén befordult a 
várva várt kiskocsi, s hatalmas du
dálással közeledett a ház felé. Ketten 
ültek benne, már messziről jól lehe
tett látni. Manci a volánnál, s mellet
te piros-barna csíkos ingben Geráld. 
Ahogy az autó megállt az udvar kö
zepén, Katalin türelmetlenül feltépte 
a volán melletti ajtót, behajolt, meg
ölelte Mancit, aki alig tudott kibúj
ni a kocsiból, rengeteg nagy combja
it nehézkesen nyomta ki a szabadba. 
Szótlanul ölelgették egymást, Katalin 
szeméből kibuggyant a könny is, 
Manci széles mosollyal ölelte hatal
mas keblére elpityeredő rokonát, az
tán egymást átölelve megindultak a 
ház felé. Geráld közben könnyedén 
kipattant az udvarra, becsapta a ko
csi ajtait, a slusszkulcsot zsebre vág
ta. Egy egész fejjel magasabb volt 
Tibikénél, széles, erős vállával há
rom-négy évvel idősebbnek nézett ki 
unokatestvérénél.

— Szevasz — köszöntötte a nyakken
dőben feszítő, s a kocsitól megillető- 
dő, vidéki rokont.

— Szervusz, Geráld -  üdvözölte 
amaz udvariasan.

Kezet fogtak. Aztán hirtelen felka
varodott a por a lábuk alatt, Katalin 
nagyot sikoltva rohant feléjük, 
mert Tibiké, három méterre a ko
csitól, teljes hosszában hason fekve, 
széterpesztett karokkal és lábakkal 
terült el az udvar kövezetén, Geráld 
meg rátette lábát a hátára, s győztes 
farkasüvöltéssel felbődült az égre.

Manci trillázva kacagott a jeleneten.
— Nagyszerűen csináltad, Gerry, 

bravó, fiú, rég nem sikerült ilyen fé
nyesen.

— Az istenért, fiacskám, Tibikém, 
jaj, istenem, vérzik a szád, vi
zet, hamar vizet -  hebegte Katalin 
kétégbeesve.

— Mit tetszik szólni? Dzsiudzsicu. 
Vagány, mi?

Tibiké közben feltápászkodott a 
földről, s törölgetni kezdte borzal
masan bepiszkolódott ruháját. Aztán 
lassan ő is besántikált a házba.

— De Katalin, nem kell kétségbe
esni. Figyelted a stílusát? Első osztá
lyú, el kell ismerned. Büszke vagyok 
rá. Gerry már versenyekre is eljár, 
egyelőre csak nézőként van jelen, 
de minden remény megvan rá, hogy 
nemsokára ő is beállhat a küzdelmek
be. A te fiad nem tanul dzsiuzsicut? — 
érdeklődött Manci.

-  Nem tanul — felelt Katalin.
-  Kár. Jól elszórakoztunk volna ma 

délután. Gerry, magyarázd el Katalin 
néninek, hogyan csináltad az előbbi 
figurát.

-  Tetszik tudni, jól meg kell szo- 
rítni a pasi mancsát, aztán hirtelen 
megrántani, higgye azt, hogy ketté
repedt a vállperece, a meglepetéstől 
és a fájdalomtól lemerevednek az iz
mai, tetszik tudni, aztán...

-  Szkandenbergezni tudsz? — kér
dezte Geráld ebéd után.

-  Azt se tudom, mi az -  mondta 
Tibiké.

-  Na, várj, megmutatom. -  A rokon 
megragadta Tibiké vékony kis kezét, 
s legalább nyolcszor egymásután le
csapta az asztalra.

-  Kitöröd a csuklómat, a kurva 
anyádat! -  ordított fel Tibiké.

-  Köszönöm szépen -  mondta sér
tődötten Manci - , mondhatom, ragyo
gó nevelést adsz a fiadnak, meg kel
lene köszönjük, hogy nem rúgtatok 
belénk érkezéskor.

-  Tibiké! -  üvöltötte Katalin -, 
azonnal térdepelj le a sarokba!

-  Te hülye vagy? — Tibiké is vissza
kiabált rendesen. — Összetévesztesz 
valakivel, én nem vagyok sem kis- 
pap, sem katolikus hívő, és itthon va
gyunk, nem a templomban.

-  Mondhatom, ragyogóan neveled a 
fiadat -  jegyezte meg a vendég. -  így 
kell nevelni egy kamaszt? Ebből bű
nöző lesz, vagy neofasiszta. A legjobb 
lesz, ha elmegyünk, ne zavarjunk to
vább. Nagyon köszönjük a vendéglá
tást. Szervusztok, édesem.

-  Mancikám drága, könyörög
ve kérlek, bocsáss meg nekünk — ri- 
mánkodott Katalin, de Manci, mint
ha meg sem hallotta volna, szótlanul 
elhelyezkedett a volánnál.

Tibiké nem bírta türtőztetni ma
gát, beordított a kocsiba:

-  Menj a francba, te rohadék!
Az asszony már a ház felé menet 

elkezdett zokogni, aztán leült a kony
hában egy konyhaszékre, és tovább 
zokogott.

-  Megölöm magam — suttogta két
ségbeesve —, ezt a szégyent nem le
het elviselni. Legalább vezekelnem 
kell, mást nem tehetek. Három napig 
nem eszem semmit, s ezt a nyomo
rult csibészt, aki tönkretette az élete
met, beadom papneveldébe, ott majd 
embert faragnak belőle. Ha kirúg
ják, nem fogadom vissza, valamelyik 
csatornában majd helyt adnak neki, 
ott majd megtanulhat dzsiuzsicuzni 
és a szkandenbergben is mester lehet 
egykoron. Ha én nem, Isten vele lesz, 
gondolom.
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B A L Ó  L E V E N T E  

[A szégyennel kezdődik]
A szégyennel kezdődik, 
az egy biztos pont.

Aztán el
kellett kísérnem míg beértünk 
az erdőbe, ahol már nem voltak fák, 

sem bokor, sem fű, 
de mindent el tudtunk képzelni.

Nem volt teteje,
nem tudtuk befedni, kérdezte is 
nagyanyám gyér szakálla fölött, 
meddig szándékozom még tartani, 

vagy hova cipelem, 
de nem akartam válaszolni, csak 
a nevét mondtam meg, ő azonban 

nem hitte el,
nevetett ártalmas nevetéssel.

Ezt többé nem 
akarom megismételni, 
inkább össze fogom törni, 
vagy lekaparni a festéket, 

álljon oda mellé 
valaki más, én már épp 
eleget őriztem.

[Itt csak kő]
Itt csak kő,
igaz, könnyen szétőrölhető, 
és akkor homok lesz belőle 
de most még kő,
és nem ajánlatos fejjel nekitámadni 
egy ilyen ártatlan csendes anyagnak.
*

Egy hely, ahol biztosan nem lehet elaludni,
nem csak azért, mert felettem valaki elszántan zongorázik,
de a harangok is egyfolytában szólnak, és van belőlük jó sok,
kellett nekem ilyen templomos vidékre jönni,
mindig van valami hang, ami jelzi, hogy más is van,
és nem hagy.

És ha már elfogytak a hangok, és már a fény is
mind elment valahová,

aztán jön más, a sötét,
akkor meg van bent,
vannak gépek
és termelik a jeleket,
alul és felül, míg csak végül valahogy
el nem alszom.

De ha elalszom is, az mit segít.
*

Sorba akasztva neoncsövek,
(és aztán még egyszer, vissza)
alattuk kék tonettszék, egy este itt akar elkezdődni.

A kéket valaki leöntötte, 
biztosan iszonyatosan magasról, 
leöntötte sárgával.
*

Hiába kérdezik, nincs órám, süt a nap, 
a lépcső túloldalán árnyék van, 
fölösleges vagyok, 
a lehető legjobb értelemben.
Ha sokáig itt állok, valószínűleg fel fognak ismerni, 
épp a lassúságomról, és hogy a fülem mögött 
hamarosan fagypont lesz.
Te épp ellenkezőleg,
hosszú meztelen lábaid sokaságáról
leszel felismerhető.

[Fekete tűz ágyúval]
Fekete tűzágyúval lenne jó felmosni a járdát, 
eltüntetni egy időszakosan kihányt esőerdő törmelékeit 
a méregzöld növényzettel és prémbundákkal együtt.
A  még erre ténfergő két-három elme hatálytalanításához 
már egy bőkezűbb összefogás szükséges, 
a külvárosok szüzei és a tűzoltófegyencek vérszövetségre 
lépnek a cerkófmajmok századosával -  mindössze tíz napra, 
addig bizonyára elmúlik ez a fanyalgó ősz 
(És ez rendben is lenne,
de a cerkófnak nagy a feneke és szőrtelen és vörös, 
ezek után talán kétségbe is kellene vonnunk a létét, 
ilyen rusnya állat ne is létezzen.)
Most, hogy már a jobb fülem is víz alatt van és 
nagyvonalúan fázik, most, hogy már a kisujjam 
három verset is megtanult könyv nélkül, 
most, hogy a lábszáramban bíbor vérerek.
Ha bárki kést döfne bele rögvest a tél előnye és 
hátránya válna még nyilvánvalóbbá.
Lehet, mindebből egy szó sem igaz?
Egy másik évszakban vagyunk?
Nem sok van hátra és a Boszporusz kiszárad!

- M i a M ö í I őwö! A » « « » K i l o me t r i K



HELIKON

BOÉR TAMÁS 
P a p r ik a s z e d é s
Paprikaszedésre érkezett a falu kemé

nyen dolgozó társadalma Kalapos Győző 
portájára. Magam is apámmal tartottam 
remélve néhány pengőnyi kiérdemelt jus- 
sot, de főként azért, hogy Raffai barátom
mal kitanulhassuk a munka szeretetét. A 
Győző Csurfai Gyulát emelte irányító po
zícióba, míg ő maga vissza nem tér sürgős 
ügyletének lebonyolításából. No, Csurfai 
hozzá is látott tevékenységéhez, először 
mindenkit a Kalapos által hozott borhoz 
irányított, majd miután megitták a kijáró 
fejadagot, korai früstököt rendelt el. Delet 
kongattak már, de a garabolyok még üre
sek voltak, és a jó nép mind a fűben heve- 
részett. Persze volt is acsarkodás, mikor a 
földes gazda visszatért közébünk. Közzé is 
tette, hogy maga vállalja föl a hajcsár sze
repét, oszt a nap hátralévő részében elvé
gezteti velünk a teljes munkafolyamatot.

Bogda Jenci nagy szónok hírében állt, a 
hátam mögé lett beosztva, oszt mondotta 
is a magáét, de a keze csak nem akarta 
megragadni a munka végét.

-  Kend mit jártatja annyit a száját — 
mordult rá Kalapos -  szödje már azt a 
paprikát!

-  Hát nem lássa, hogy már leszödtem. 
Már vagy tíz perce szorongatom itt. Hát 
hányszor szödjem le ugyanazt a paprikát?

-  A többit szödje, maga bitang! Mit kép
zel, egész nap azt az egyet szödi le, én mög 
számoljam le becsülettel a napszámát?

De nem csak a Jenci ódzkodott fáradé
kony testének megerőltetésétől, Pista bá
tyám karján a paprikával teli garabollyal 
már egy órája csodálta a vadludakat.

-  Maga mit áll ott? -  kérdezte Győző -  
Mért nem dolgozik?

-  Dolgoznák én, csak nem hagy az 
ámulat!

-  Majd adok én kendnek mindjárt olyan 
ámulatot, hogy oda csoportosulhat a libák 
közé, oszt röpülhet isten segedelmével!

Csurfai Gyula igyekezett bizonyságot 
adni munkaszeretetéről, ő bíz szorgosan 
járkált fel-alá a paprikák között, oszt hogy 
a Kalapos is tudomást szerezzen tevékeny
kedő életviteléről, nagyokat dörrentett 
maga körül.

-  Gyulám, te mért röcsögtetöd a seg- 
göd mindön egyes lépés után? Hát nem 
szégyöllöd magad, hogy itt eregetöd sza
badjára a fingásod szagát!

-  Kend csak ne vádaskodjon! A ma
ga bora csavargatja ennyire a bélömet! 
Kóstolás alá vöttem már az összes flaská- 
ját, de egyik se különb a másiknál.

-  Majd adok én neköd olyan kóstolga
tást, hogy bíz a flaskákat fogod kidurrog- 
tatni az ülepödből!

Apám volt megbízva, hogy a teli garabo
lyok tartalmát mind a szekérbe borogassa, 
de ő a porta túlfelén kódorgott magába.

-  Kend mit csellöng már ott letolt ga
tyával röggel óta? -  mordult rá a gazda.

-  Nem lássa, pisálok.
-  Ha röggel óta egyfolytában pisál- 

na, már saját magát is kifröcskölte volna! 
Ennyi pisa nem fér mög senkibe se!

— Tán maga már doktor is, hogy ilyen 
tudományos mögnyilvánulásokat ereszt 
szabadjára?

— Majd magát eresztöm szabadjára, oda 
trágyarakásra, ha nem fog máris hozzá az 
elvégzendőhöz!

Mivel apám csak nem akart a pisálás 
folyamatából kievickélni, a Kalapos ez
után Jánost, a falu bolondját bízta meg a 
feladattal.

— Akkor hordod János?
— Hordom.
A derék János azonban csak nem akart 

megmozdulni helyéről.
— Nem viszöd János?
— De, viszöm.
— Akkor mért nem indulsz már el?
— Indulnák én, csak félök, hogy elté- 

vedök.
— Mért tévednél el, mikor itt van öt mé

terrel előtted a kocsi?
— Mert tegnap óta béka vagyok, oszt 

olyan kicsire zsugorodtam, hogy nem lá
tom a kocsit.

— Nem lőttél béka János, a békák nem 
tudnak beszélni.

— Brekk!
Mivel a férfiakat nem tudta rábírni 

Győző a tisztességes munkára, Csüregi 
Ilonkánál próbált szerencsét, aki a rekety- 
tyésben guggolt.

— Ilonka drága, nem akarja hordani a 
paprikát a kocsira?

— Hordom én szívem, csak előtte bökd 
már mög a lábam közét, mert nem akar 
mögállapodni bennem a viszketés!

— Majd mindjárt odabökök egy husáng
gal, de olyat, hogy nem csak a viszketés 
fog mögállapodni magába, hanem a fur- 
kós nyele is!

A derék Ropszki Máté is beleszürcsöl
getett az itókába, de annyira, hogy ő még 
mindig a Csurfai által kihirdetett früstö
köt tartotta.

— Máté fiam, ébredjél már! — ordított 
Kalapos -  Vége a früstöknek! Majd akkor 
lehet lefeküdni, ha én is lefekszek!

Máté fóltápászkodott a földről, oszt egy 
sűrű hányástócsát teremtett lábai mellé.

— Maga mit riogat engömet! Nem lás
sa, úgy mögrémült a bor, amit benyeltem, 
hogy kimenekült belőlem!

— Majd adok én néköd az én boromat 
nyelögetni. Lássál azonnal munkához!

— Látnék én, de vizenyősek lőttek a 
szömeim ettől a mosléktól, amit velünk 
itatott!

— Itatott veletök az útszéli szajha, de 
nem én!

— Fú, azt a betyár mindönit, hát hogy 
merészöli kend az anyám nevét a szájára 
vonni -  majd egy akkor a sallert csavart 
le a gazdának, hogy az rögvest a paprikák 
közé hullott, oszt föl sem tudott onnan ká
szálódni.

No, amikor a Csurfai meglátta Kalapost 
a földön heverni, rögvest felordított:

— Früstök! A gazda lefeküdt, mi is lefek- 
hetünk!

Oszt mivel a Győző éjjelig nem tudott 
kikecmeregni a pofon súlya alól, mi sem 
akaróztunk föltápászkodni a früstökből. 
Aztán hazafelé meg is mondotta apám:

— Látod fiam, a munkát mindön
ki szereti, remélőm te is mögtanultad 
mögbecsülni!

N a p szá m b a n
Szép őszi időnk volt. Odakint a Nap még 

a nyarat idézte. Felhő nem volt az égen, 
pedig az éjjel esőtáncot jártam. Szidtam is 
a szellemeket, amiért nem voltak képesek 
egy kis záport kicsikarni az égből.

Szomorúságom abból fakadt, hogy teg
nap délután nálunk járt Jászabó Pali a fa
lut övező fekete földek gazdája és megkér
te apámat, menjünk ki ma és segítsünk 
felszedni a fűszerpaprikáját. Annyi viga
szom volt az egészből, hogy megtudtam, 
Raffaiék is kinn lesznek, és Zolival titkon 
megléphetünk a népszaporulatból.

Nem értettem apámat, mindig azt 
mondta, hogy utálja a földet túrni, most 
meg még fizetségről se lévén szó, máris 
kezet rázott a Jászabóval. Anyám aztán 
elmondta, hogy a Csurfai Gyula örökölt 
húsz hordó bort, és azóta apám mindig ott 
sürög a seggébe. Most is csak azért vállalta 
fel a munkát, mert a Csurfai is kinn lesz, 
és megígérte hogy kivisz néhány üveggel 
abból az örökölt borból. A legjobban még
is a Jászabó járt, mert miután hallották 
hírét az emberek Csurfai szerencséjének, 
minden szomjazó férfi jelentkezett a pap
rikaszedésre.

Felöltöztem, a kis sámlira telepedtem 
és vártam hogy apám visszajöjjön Beregi 
Pistával a Csabaki fogadóból. Már egy jó 
órája odavoltak, pedig azt mondta, csak 
beköszön a Csabaki Dezsőnek és már jön 
is. Hát jó hosszú köszöntőt írhatott az éj
jel, hogy még most se végzett vele. Aztán 
mégiscsak elindultam apám után, nehogy 
elfelejtse a mai munkát. Amint bandukol
tam a kis utcába Csatra Gézát pillantottam 
meg az egyik kuka tövében. Biztos voltam 
benne, hogy valami értékeset ejthetett bele, 
mert az egészet felforgatta és attól sem ri
adt vissza, hogy nyakig belemerüljön a bő
séges tartalomba. Amikor észrevet,t felha
gyott szorgos tevékenységével és enyhe bűz 
kíséretében a színem elé járult.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról
-  Valahun elhagytam két pöngőt -  ha

darta némi pálinkaszaggal -  Té nem lát
tad valahun véletlenül oszt tötted zsebre?

-  Nem én -  tágítottam el magamtól a meg- 
gyanúsítás vádját -  de ha pénzt akar keresni, 
jobban tenné, ha a Jászabó Pali földjére men
ne. Én magam is oda tartok, csak előbb be
megyek a Csabaki fogadóba, míg az apám be 
nem reked a nagy köszöntésbe. Ráadásul a 
Csurfai is ott lesz, és abban biztos lehet kend, 
hogy visz a borából is.

— Hát akkor... — gondolkozott el Géza, 
és úgy megdörzsölte a homlokát, hogy azt 
hittem ki akarja venni az esze tokját, hogy 
válasz után nézzen.

Krákogott, majd egy eró'teljeset a föld
re köpött.

-  Hát asszöm veled tartok én is -  közöl
te és a nyomomba szegó'dött.

Hát volt a hátam mögött olyan büdös, 
hogy egy darabig azt hittem, a Bábukásai 
szeméttelepen mentem keresztül.

A Csabaki fogadóba érve Géza sza
ga teljesen elvegyült a többiekével. Apám 
és Beregi eszmecserét folytatott Bujáki 
Tihamérral néhány korsó sör mellett. 
Csatra Géza vigyorogva csatlakozott a 
társasághoz és pár másodperc leforgása 
alatt már ki is könyörgött magának egy 
deci kocsisbort.

-  No apám, mikor indulnánk el? — lép
tem mellé.

— Üljél csak mög valahol, mindjárt 
mögyünk. Addig igyál mög egy szörpöt.

Leültem és lassan szürcsölgettem, amit 
a Csabaki elém rakott. Inkább szóda volt 
az, mint szörp némi piros színárnyalattal.

— Hat pöngó' — ordította a Ropszky Máté 
nyilván saját magának, mert csak egyedül 
ült az asztalnál -  Hát hogy voltál képes 
annyiért odaadni?

Aztán később kiderült, hogy a szomszé
dos asztalhoz beszélt. Lackó Sadi beleivott 
a borba, majd egy nagy levegővétel kísé
retében ki is köpte vissza az asztalra, bár 
ez jóval rucskósabb meg sűrűbb volt, mint 
amit megivott. Egy darabig ült a helyén 
vörös fejjel, és csak néhány perc elteltével 
tudott visszaszólni Máténak.

— Már hogy lőtt volna sok érte hat 
pöngó'? Tíz alatt sehol se lehet kapni.

— Induljunk apám — léptem öregem mel
lé, miután megittam Csabaki Dezső koty- 
valékát.

-  Mindjárt fiam, mindjárt. Addig üljél 
mög valahol, oszt igyál mög egy szörpöt.

Nem mintha hiányzott volna a napszám, 
meg a kemény munka, sokkal inkább azért 
voltam pánikba esve, hogy nem tudok majd 
a Raffaival megfelelő kommunikációba lép
ni. A negyedik szörpömet iszogattam, ami
kor a jóisten bebizonyította felém kimu
tatott szeretetét. Úgy tűnt, ma inkább a 
Csabaki fogadó hordóit fogjuk kiüríteni, 
mintsem a Jászabó paprikásföldjét, mert 
kisvártatva Raffai Zoli lépett be enyhén bil
legő apját segítve a lépésben.

Hogy mindenki örüljön valaminek, a 
háttérből Csurfai lépett elő ünneplős ru
hájában, meg viseletes garabolyával ke
zén. Na persze az se almával volt megtölt
ve. Egyik pillanatról a másikra mindenki 
a Csurfai legjobb barátja lett, ő meg olyan

nagylelkűen osztogatta örökségét, hogy 
a kosár tíz perc alatt ki is ürült. De hogy 
Csurfai is kapjon valamit, a Csabaki ezért 
a sok finom nedűért megvendégelte egy 
deci kocsisborra.

Aztán elszabadult a pokol, mindenki 
ivott valamit, de már annyira túlzásokba 
esve, hogy Csatra Géza vidáman felhör
pintette az általam és Raffai barátom ál
tal dédelgetett szörpöt.

Apámmal akár padlót is lehetett volna 
mosni, annyira elázott. Úgy tűnt, ma már 
nem fogunk elindulni a paprikaföldre, pe
dig a Nap már feljött, sőt lassan a lefelé 
utat fontolgatta.

Mintha tornádó csapott volna a Csabaki 
fogadóba, úgy vágódott be az ajtaja. A 
Jászabó Palit meg mintha a nagy ere
jű szél hajította volna be, meg sem állt a 
pultig. Arca vörös volt, talán még a szája 
is habzott. Reszkető kézzel nyúlt a pohá
rért, amit Csabaki pálinkával töltött tele. 
Lehajtotta, felsóhajtott, majd a Csurfaira 
förmedt.

-  Hát ilyen egy megbízhatatlan mocs
kos csürhét még sose láttam! Hát hogy 
volt képük engemet ennyire általverni?

Választ azonban nem kapott, mert 
valahogy senkinek sem akaródzott a 
Jászabóval kommunikációs viszonyba lép
ni. Az öreg gazda kénytelen volt újra be
jönni az ajtón, hasonló elszántsággal, mint 
korábban.

-  Hát ilyen egy megbízhatatlan mocs
kos csürhét még sose láttam! Hát hogy 
volt képük engemet ennyire általverni? -  
ismételte önmagát.

Apám, mint egy dicső pásztor, aki védi 
juhait, felállt és magához ragadta a szó jo
gát.

-  Már mögbocsásson Jászabó uram, de 
az élet nem mézesmadzag!

-  Na de ez már mégis több a soknál! 
Most mi lesz a földemmel? Mi lesz a pap
rikámmal? Mi lesz azzal a hordó borral, 
amit maguknak vitettem ki?

Hirtelen olyan csend lett a kocsmában, 
mintha egyperces gyászmegemlékezést 
tartottunk volna hősi halottainkért.

-  Miféle bor? -  jött egy rövid kérdés 
Beregi szájából.

-  Maguknak vitettem oda, gondoltam 
megszomjaznak majd a nagy munkában 
és nem utasítják vissza az innivalót.

-  Azt mondja, odakint a földnél van egy 
hordó bor? -  szólalt fel apám pillanatnyi 
kábulatából.

-  Azt.
-  Hát ezt már tegnap is közölhette vol

na! Már ott is vagyunk!
Úgy robogott ki a szomjazó emberiség a 

kocsmából, mintha a veszedelem jött vol
na be. Asztalok, székek borultak, poharak 
törtek, nehezen járók földre estek, meg is 
taposódtak. Én és Raffai néhány másod
perces késéssel futva iramodtunk a töb
biek után, nehogy minket kihagyjanak a 
délutáni pénzosztásból. A csoport azon
ban nem jutott messzire, egy utcával ar
rébb már be is értük őket. Ki hitte volna, 
hogy pont a Csurfai háza gátolja meg őket 
a továbbhaladásban. Álltak a kapu előtt 
és úgy nézték, mintha még sohasem lát
tak volna ahhoz foghatót.

A Csurfai rögtön rájött, mire megy ki a 
játék, zsebéből előhalászta a kulcsot és ki
nyitotta a nagykaput.

-  Nem bánom -  nyöszörgőit -  Igyunk 
egy keveset abból a borból.

Ahogy ezt kimondta, minden ember el 
is tűnt az utcáról. Sorra csapolták meg 
a hordókat, töltötték tele a poharakat és 
úgy ittak, mintha szomjhalál markolász- 
ná a nyakukat. Aztán volt ott dalolás, ki
abálás, versengés, még tánc is. A Csurfai 
hiába kérlelte őket, hogy ne pocsékolják 
el mindet, mert az az ő öröksége és télire 
akarja elraktározni, senki se foglalkozott 
vele, csak vedeltek, de azt rendesen.

Az idő is gyorsan elszáll, a plébánián a 
delet kongatták, miközben még a paprika
föld közelében sem jártunk. A bor pedig 
csak fogyott és fogyott, mindaddig míg a 
hordók ott kongtak az ürességtől.

— Mönjünk oszt igyuk mög a Jászabó 
pálinkáját! -  kiáltott Lackó Sadi.

-  A Jászabó bort vitt -  javította ki 
Ropszky Máté.

— Nem mindegy? Akkor azt isszuk mög, 
ami van!

Amikor kiértünk a földre, nem hittünk 
a szemünknek. A Jászabó asszonyokat 
csődített össze, akik már javában szed
ték a paprikát. A gazda mikor megpillan
totta a csürhénket mogorván felénk kiál
tott:

— Sajnálom, de magukat nem áll mó
domban foglalkoztatni. Már vannak bére
seim.

-  Mi nem is azért gyüttünk -  ujjongott 
fel Csatra Géza -  hanem a bort möginni!

— Úgy van -  ujjongtak a többiek, és nem 
kellett sok idő, hogy felkutassák azt a bi
zonyos hordót. A Jászabó hiába üvöltözött, 
csak annyit ért el vele, hogy a Ropszky 
Máté egy alapos pofont kevert le neki, 
amitől rögtön a földnek is esett. A bor be
takarítása után apám Jászabó mellé fe
küdt. Lackó Sadi azonban sokkal fondor
latosabb tervet eszelt ki.

-  Gyüvök asszonyok! Szeressetök! -  
majd úgy robogott be közéjük, mintha mu
száj lett volna.

Útközben levetette az ingjét és nadrág
ját, majd rávetette magát Rámsáki Rozira. 
Rozi ahelyett hogy ellenszegült volna a 
férfi akaratának, inkább saját maga no
szogatta cselekvésre. Félrerángatta a ga
zosba, és már csak arra lettem figyelmes, 
hogy a csicsás göncei röpködnek szét.

A Csatra Géza is követte Sadi példáját, 
csak ő valamilyen oknál kifolyólag nem 
volt tisztában azzal, hogy kit is ragad ma
gával a szerelem mezejére. Tévedésből, 
vagy csak a töménytelen alkohol hatá
sának következtében a rusnya Csüregi 
Ilonkát kezdte saját kedvére alakítani. Az 
Ilonka egy darabig ugyan kérette magát, 
majd beadta a derekát, és már ők is ott 
hemperegtek a bozótba. Az Ilonka olyan 
hangot adott ki magából, mint pulyka le
vágás előtt.

A maradék ember vagy álomba szende- 
rült, vagy nótára kapott és azzal múlatta 
a nap hátralévő óráit.

Azóta se minket, se a szomszédos faluk
ból a Jászabó senkit sem hívott a fűszerpap
rika leszedésére.
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L O V Á S Z  K R I S Z T I N A

Párhuzam Virgina Woolf 
utolsó regénye kapcsán
A tavasz egy patak kövén Ophelia dalát mossa.
Messziről hallod is a panaszt, átszűri az irodalmi moha. 
Aztán később, még valaki ugyanígy.
Aki a századok és felvonások között, saját 
Tündéres álmát írja meg, ahogy elnyeli őt is 
És dalát, aki belevetette magát, csak éppen egy folyóba, 
Hogy a sodrás, mint egy hangszóró, felerősítse 
Sorsát és nevét, egyetlen vontatott, hívó vonyításba.
Az egyik csak dalolt, szomorúságot és tébolyt.
És előhívta később valódi önmagát, a másikat, aki 
Átmosta a tébolyt és szomorúságot a látomásokban,
És visszatükröztette a halált még annak előtte.

Sanzon
Elengedlek, mint tovasikló őszi napsütést arcomon.
Kisimít egy ráncot, egyet pedig belevés.
Ugyanazon mozdulat. Ugyanabban a barázdában.
Magába forduló ellen-ölelés lett,
Ami az ürességbe taszít, a magaméba és a sajátodéba is. 
így érzem az űrt, duplázva mindkettőnkét.
Elengedlek, mint egy őszi napsütést,
Ami arcomba vájta esőálmát,
Hogy könnyezve idézzem vissza,
Amit egyszer, soha-többé 
Érintettél, sugaras ölelésben.
Idáig a sanzon.

Elengedlek, mert nem tudom, hogyan kell marasztalni.
S  te sem akarsz marasztalódni. így képzelem,
De nem kérdezlek meg, mert félek, ahogyan te is.
Ki-ki, a saját martalóc érzéseitől.
Aztán megkönnyebbülünk a kifosztás otthonosságában.

Háztartási versek 1.
Ablakok
Ablakot mosok, kapcsolódom a kitekintés valóságához, 
így most már magától homályos az ég,
Tompultak a csillagok.
Novemberi függönyön át 
Délutáni napsütés hatol be félszegen,
Elérkezik hozzám, az ablakon besüt
Versem parádéja. Belátok most már telkembe is,
Homálya magától való, nem foghatom piszkos ablakokra, fátyolra, 
Hogy színekben látszik minden jövőbeli elmúlt,
S múltbéli eljövendő.
Lepattogzott festékű ablakkeret az életem.

Tartalom: csírázott krumpli,
Levesbe szánt, de helyette megint csak 
Verset írtam. így hát unalmában kicsírázott,
Teljesítve krumplisorsát, s megmutatta:
Élni lehet, még egy ilyen hűtőszekrényben is.
Disznózsír, az örök, nem árt neki se szél, se fagy,
S a hűséges szalonna. Talán-tojások, rántottát álmodok, 
Kockás abroszra vágyók, retekkel.
Apáca-lekvárok, feloldozatlanul, önmaguk bűnébe zárva. 
Valamikor vissza kellene kapcsolni,
Magamat pedig szépen kivezetni 
A fridzsideres hasonlatból.

Háztartási versek 3.
Hogyan születik a vers, 
amikor krumplileves kéne
Amikor verset írok, általában egy konkrét élmény hat rám. 
Egy este szembe jött velem egy fekete burkás nő,
Mozdulatai körvonalai is voltak egyben.
Mint nagy fekete madár, de ez unott kép, lássunk valóim mást:
Mint egy negatív szellem mókás képregényből, ez sértő. 
Látomások leltárából kiszökött jelenség, eleven kép. 
Körüllengte őt a budapesti utcán a századok rendje, egy idegen, 
Szokatlan misztikum otthonossága, ami a versbe emelte őt, 
Egy érzés:
Burkája, leple ellenére, lelke talán mégis meztelenebb Istene előtt. 
És most vonatkoztassuk személyessé:
Hány leplet kell levetnem ahhoz,
Hogy eme feltételezett közelséget érezzem sorsomhoz,
Saját látomásommá válva, kinek jelenjek meg 
S belé verset oltsak, hogyan sugározzam egyszer 
Egy véltetlen találkozásba az önazonosság erejét, 
Magzatburokból kivont emlékek rendjét rendezve ismét,
Mit elveszítettem, azt az átitatott áhítatot,
Amivel krumplilevest is lehet főzni, ha éppen varázsolni kell.

Háztartási versek 2.
Hűtőszekrény
Leolvasztom a hűtőszekrényt.
Leválnak lassan a jégdarabok 
Lelkem mélyfagyasztott múltjáról,
Kidobom végre a csonttá sűrűsödött 
Magányt.
Minden úszik, de az ablakok már tiszták. 
Háztartási versek,
Ezek az életet mentő tervek s a felmosás.

A  körömlakk apoteózisa
Az örökkévalóság partján közhelyesen sétálsz.
Nézed a hullámokat, a nézésben nyugalom.
Olyan körömlakkozós. Vízhatlan, modern időket élünk. 
Amikor beleveted magad,
Szépnek kell lenni, a részletekben is.
Hogy amikor rád találnak, kifogástalan 
Hulla legyél: élve maradt.
A körömlakk felemel, minden örvényen 
Uralkodik.
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SZOCS ISTVÁN

Mitől hungarológus, 
aki annak neveztetik?
I.
„Magyarságkutató” -  ezt jelentené a 

szó; olyan tudós, aki a magyarok erede
tével foglalkozik, valamint sajátossága
ival, hogy miért, mikor nevezhető' vala
mi (és nem valaki) magyarnak. Eléggé 
új szó, nincs benne szótáraimban, még a 
Kiss Gábor-féle Szókincstár 2000-i kiadá
sában sem. Hiszen a hungár, hungárus 
szó sincs benne, még a Történelmi és 
Etimológiai Szótár 1970-es kiadásában, 
sőt elődjében, a Bárczi-féle Szófejtőben 
sem. Azért mondom, hogy sőt, mert eset
leg azért nincs benne, mert a szó a hun
garistára emlékeztet, márpedig a szél
sőjobboldali nyilaskeresztes, a háború 
elejétől németbérenc politikai irányzat 
neve Hungarista Mozgalom volt, a szó így 
eléggé össze van kenve, kompromittálva. 
Azonban a „Bárczi” — 1942-ben, a német 
„szupremácia” korszakában jelent meg, ő 
maga is német születésű volt, mégsem is
meri a hungárus szót.

Pedig a TESZ tücsköt-bogarat fel
vesz, ha egyszer idegen eredetű, még ki
halt rétegszavakat is, amilyen például a 
cugehör, 1942-ből adatolva, a pesti susz
terek szókincséből. A hungarista szó 
azonban nemcsak a csizmadia-politiku
sok és a többiek, valamint a sajtó szó- 
használatában hemzsegett, de előfordult 
írói szövegben is, a cugehört is megelőz
ve, lásd Szabó Dezső félelmetes tanulmá
nyát: Hungarizmus és halál (1939).

Tehát akkor belső, nyelv- és történet- 
tudományi szempontból „bibis” a szó! 
Ugyanis a hungar, ungur, venger stb. nép
neveket a türk onogur „tíz törzs” jelen
tésű átmeneti politikai formáció nevéből 
eredeztetnék; ez ellen pedig több érv szól, 
mint mellette. Nem szólva arról, hogy a 
hungar és változatai már Árpádék meg
jelenése előtt felbukkannak nyugati szö
vegekben, sőt elnevezésekben. Például a 
Nagy Károly anyjáról, Nagylábú Bertáról 
szóló monda, egy útvonal elnevezése a 
mai Szlovéniában (a Szávától Itália felé) 
stb. több mint száz, illetve 31 évvel a be
jövetel előtt.

Annyira, hogy egyes történészek már 
hajlandóságot mutatnak a hungar és 
magyar fogalmának szétválasztására. 
Lásd például az Illigék nyomán haladó 
Hunnivárit.

A hungár elnevezés ugyanis a hivata
los történetírás számára -  botrányos! Azt 
jelenti, hogy HUN SEREG. És ráadásul 
— magyarul is\ Mongóliától délre fekszik 
Dzsungária: dzsun gar mongol nyelven 
azt teszi, hogy „bal szárny” -  vagyis bal 
hadseregszárny, mert a törzsek letelepe
dési rendje a hadrendhez igazodott.

G-K hangcserével erről eszünkbe jut a 
karhatalom, meg a tisztikar, mérnökkar, 
sőt az ének kar, is; mind „sereg”, „had”, 
„csapat” értelmű! Valaha a magyar or
szággyűlés hivatalos megszólítása ez 
volt: Tisztelt Karok és Rendek! A hunokról 
viszont majd odébb kell szólanunk, mert 
történészek szerint korszakokon át hu
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noknak tartottak sokféle népet, akik nem 
voltak hunok, cserébe a hunokat nem ta r
tották hunoknak!

II.
Legegyszerűbben magyarság-ismeret

nek fordítható a hungarológia, mivel a ma
gyarságtudomány talán túl általános. Még 
mielőtt elnevezték volna, művelték ré
gi nyelvészek, sőt Czuczor-Fogarasiék so
kat és legtöbbször oktalanul bírált „gyök”- 
ös szótára előtt is az úgynevezett filológus 
vagy filologizáló őstörténeti iskola — mely 
végeredményben szóhalászat vagy szószi- 
tálás-szűrés formában működött, az óko
ri nyelvek szókincsében, többek közt hely
névanyagában kutatott, magyarul hangzó 
vagy magyarul értelmezhető szavak iránt, 
előbb az ősnyelvnek, illetve szentnek neve
zett (ó)héber, majd a káldeus, később a gö
rög-latin, majd a legkülönbözőbb nyelvek 
böngészői -  bezárólag a szumir, óelámi és 
óegyiptomi nyelvekig -  s manapság az et
ruszk mellett különösen a szkíta és hun 
nyelvek állanak a hungarológiai érdeklő
dés központjában, ami azért feltűnő, mert 
e két nyelvet nem ismerjük, csak közve
tett, bizonytalan hivatkozásokból! Egyik 
középkori krónikánk az ispán szót emle-

Vasiliy Scherbinin fotója

geti úgy, mint ami hun nyelven kapitányt 
jelent, ám ennek eredeti zsupán alakja kí
nai jövevény (szüipán -  eredetileg „pecsét
őr”, a mai kínaiban „könyvkiadó”, editor). 
(Ez borzasztó kevés, — más források sze
rint Attila királyi címe tenhu volt, ami vi
szont a japán császár tenno címét idézné.)

Ha már a kínaiakhoz értünk, érdemes 
megemlíteni, hogy -  tudtommal -  először 
Sajnovics a lapp-magyar nyelvrokonság 
első hazai hirdetője hozza szóba a Kínáig 
eljutó nyelvi kapcsolatokat, Észak- 
Eurázsián át. Igaz, ő is Max Hell („Hell 
Miksa”) csillagász kollégáját idézte. 
Érdekesnek tartom, hogy egy közismert 
finnugoros professzor milyen eltúlzott te
atralitással tárgyalta hallgatósága előtt, 
hogy „elképesztő”, vannak olyan zagyva 
őrültek, akik... „Kínát is ki merik ejteni 
szájukon!” -  holott más óráin Sajnovicsot 
-  Gyarmathival együtt -  szentként imád
ni buzdította!

Ekkoriban azonban a magyarságisme
retben — honnét jön? milyen? — a nyelvé

szet mellett vagy helyett egyre inkább a 
történetírás veszi -  vagy venné át -  az 
irányt és eszmei töltést adó szerepet, rész
ben még a néprajz, a kulúrantropológia 
és egy sajátságos, virtuális vallástörténet 
előtt.

Itt azonban, sajnos, előre kell bocsá
tanunk a legsúlyosabb és legszomorúbb 
ügyet. Amíg ugyanis a tudományos élet
ben, még az Akadémián belül is, nem a 
szakbarbárok adják meg a hangot, a XIX. 
század végén sem, majd az egész XX. szá
zadban sem, fizika, földrajz, matematika, 
jogtudományok, orvostudományok terén 
sok olyan vezéregyéniség lép fel, akiknek 
szellemi kisugárzása, holdudvara, köz
életi és társadalmi (sőt: „társasági”) sú
lya van, addig a nyelvészeti tanszékek, 
és folyóiratok rideg, elzárkózó, emberileg, 
társadalmilag súlytalan személyiségek 
doméniumai, sőt, akik manipulálni tud
nak más területeket is! Csak a XX. szá
zadról beszélve: Zolnai Gyula, Gombócz, 
Zsirai, Ligeti, Horger Antal, Bárczi, 
Lakó, Hajdú Péter „kincstári”, bürokra
tikus lelkületű tekintélyek, a legkevésbé 
sem „vonzó egyéniségek”.

Már a múltkoriban — ismertetve egy fi
atalabb nyelvész megállapításait az an
nak idején nagy gőzzel és csinnadrattával 
körülvett ugor-török nyelvészháború
ról, hogy tudniillik a végeredmény null
null, és különben sem nagy jelentőségű, 
mert lényegileg Vámbéry és Hunfalvy 
is ugyanazt mondta, hogy a magyarság 
vagy ugor-török vagy török-ugor keve
rék — el szerettem volna mondani vala
mit: függetlenül nyelvészeti, szakmabeli 
eredményei el nem ismerésétől, Vámbéry 
nyelvzseni volt és különleges személyi
ség, számunkra titokzatos tájakat fel
táró kalandhős, de leginkább: kitűnő 
író! Útirajzai ma is remek olvasmányok! 
Ezzel szemben Hunfalvy: katedra nélkül 
érdektelen figura! Valósággal megrázott, 
amikor felismertem, létezik egy újabb, 
sőt „még újabb” nemzedéke az egyetemi 
„szakkádereknek” akik még a saját tér
felükön játszó, de nem beidomított előd
jeiket, tulajdonképpen volt „kollégáikat” 
sem ismerik! Hogy Csengery Antal, Fáy 
Elek, Cholnoky Jenő, majd Stein Aurél, 
Bálint Gábor, Hevessy Vilmos, avagy 
éppenséggel Vikár Béla, Bán Aladár, 
Zempléni Árpád vagy Szabédi László szá
mukra ismeretlen nevek! Az ő szakterü
letüket érintő munkásságukról halvány 
fogalmuk sincs! (Ritka az olyan kivétel, 
mint pl. Domokos Pál Péter.)

Valaha mi, „a kalauzok, újságírók, déli
bábos szobrászok” és világgá ment kiber
netikusok, és nem is olyan részeges ag- 
ronómusok, abban reménykedtünk, hogy 
„az egész” már csak személyi kérdés, va
gyis idő kérdése, de lám, van utánpótlá
suk! így aztán valóban szervezetlenül 
partizánkodik, egymástól elszigetelődve, 
avagy éppen egymás ellenében, egy egy
re gyarapodó hungarológus had. Sajnos, 
nem egymás eredményeire építve.

(folytatása következő számunkban)

Hibaigazítás: a 12. lapszámban közölt 
Szőcs István-cikkben Czakó Ádám helyett 
Czakó Gábor értendő.
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XANTUS BORÓKA

Papa szem e  
m indent lát
Csabai László második Szindbádos kö

tete izgalmas folytatását képezi az elózó' 
könyvben útjára bocsátott nyárligeti detek
tív kalandjainak. Szindbádot a II. világhá
ború idején, éppen elhurcolása pillanatá
ban hagytuk el, most Szibériában találjuk, 
ahol a lágerből való szabadulása után a he
lyi rendőrségnek dolgozik. Nyomozásai so
rán azonban nemcsak bonyolult ügyeket 
old meg, hanem sajátos perspektíváján ke
resztül bepillantást enged a szovjet hatalom 
mindent behálózó, ellentmondásos jellegé
be, a Szibériában élő népek természetközeli 
kultúrájába, valamint a háborút megélt em
berek traumáiba.

A Szindbád, a detektív novellafüzéré
hez képest a Szindbád Szibériában igazi 
nagyregény. Az az olvasó, aki az eló'ző kö
tetben élvezte a történetek átjárhatóságát, 
a nyomozó alakja, az azonos helyszínek és 
a visszautalások révén megteremtett laza 
kapcsolódást, itt sem fog csalódni, hiszen 
nem egy lineáris, egységes történetalakí- 
tású, hanem érdekfeszítő szövésű regényt 
vehet a kezébe.

Már maga az emlékezés -  amely épp
úgy alapvető jellegzetessége a Csabai
féle Szindbádnak, akárcsak a Krúdy ál
tal létrehozott elődjének — folyamatosan 
megszakítja az elbeszélés előrehaladását, 
felfüggeszti egy időre a nyomozások kibon
takozását, és a zord Szibériából a békeidó'k 
Nyárligetébe vagy a mesés Bagdadba visz. 
Három idősík, és három térben egymás
tól igencsak távol eső helyszín kerül ilyen
kor párhuzamosan egymás mellé, melyek 
között Szindbád képzelete teremt hidat: 
„Anajev a favágók gyakori eledelét, a sár
ga hódszalonnát veszi elő. Szindbádék nem 
kérnek belőle. A nyírfavizet viszont elfo
gadják. Kellemes, édeskés íze van a nyírfa
víznek, mint Nyárligeten volt az akácvirá
gos frissítőnek, vagy Bagdadban a mézes 
kútvíznek.”

A beékelt rövid nyárligeti, bagdadi em
lékeken túlmenően Grecki lágerparancs
nok különálló, két nagy egységben elbe
szélt története is megbontja a narráció 
linearitását, „regény a regényben” hatást 
keltve.

A megszakítások szándékoltan ellehe
tetlenítik a hagyományos detektívregényt 
annak érdekében, hogy egy komplexebb 
olvasmány élményét nyújtsák. A bűn
ügyek megfejtését amúgy sem adja köny- 
nyen Szindbád, ahogy az első kötetben is 
megszokhattuk, a legérdekesebb fejlemé
nyeknél hagyja magára az olvasót, hadd 
rekonstruálja egyedül, mi is történhetett. 
A krimivonal állandó nyitva hagyása jó 
csali: a folyamatos feszültségben tartás 
révén a regény csak úgy olvastatja magát. 
A cselekmény vége felé azonban az elbe
szélő elvarrja a szálakat, és minden ren
deződik. Az apró kérdésekre magyará
zatot kapunk, de a könyvet alapvetően a 
bizonytalanság és tisztázatlanság érzésé
vel csukjuk be.

Ez az elbeszéléstechnika és nyomozá
si technika kiválóan illeszkedik ahhoz a vi
lághoz, amelyben a regény cselekménye ját
szódik: a Szovjet Birodalomhoz. A legkisebb 
részleteket is behálózó hatalom kegyetlen és

kiszámíthatatlan, betegessé növeli az embe
rekben a gyanakvást, hiszen bármit tesz
nek, ha a rendszer útjában állnak, „ugyan
annyi az esély a lágerbe kerülésre”. Semmi 
sem az, aminek látszik, pontosabban sosem 
lehet tudni, ki kicsoda, és milyen szándék 
áll a tettei mögött, a hatalom jóindulatát pe
dig könnyebb elveszíteni, mint megszerezni. 
Ebben a feszültséggel és félelemmel teli vi
lágban mit is kezdhetne egy tévedhetetlen 
detektív, főleg ha lágernyikmúltat tudhat 
maga mögött?

A rendszer humortalansága, sivársá
ga ellenére az elbeszélő megtalálja azokat 
a réseket, ahol iróniát lehet csepegtetni a 
történetbe, s ezáltal enyhíteni a bizonyta
lanság érzését. A szovjet rendszer fantá
ziája grandiózus terveket és értelmetlen 
elképzeléseket szül: százmilliókkal bete
lepíteni Szibériát, felmelegíteni a Jeges
tengerbe ömlő folyók vizét, oázist vará
zsolni a sivatagba, új tengereket létesíteni 
— a regény néhány elvakult szereplője elő
szeretettel hangoztatja ezeket, ilyenkor a 
lelkesedést Szindbád ehhez hasonló meg
jegyzésekkel hűti le: „Fel kellene ásni. (...) 
Konyhakertnek. Megteremne benne a ré
pa, a cékla, a káposzta, a borscsba való.”

Az, hogy Sztálint Papaként emlege
tik az alattvalók, már önmagában hordoz 
némi iróniát, de a 8. fejezetben a biroda
lom fölé emelkedő, és annak minden zeg- 
zugába belátó vezető képe igazi telitalálat: 
„Már látja maga alatt elterülni a Kremlt, 
a Vörös teret, Moszkvát. Már érzékeli a 
földfelszín görbületét. Már az egész biro
dalmát átfogja tekintete, Kamcsatkától 
(az 1100 évnyi magyar »megszállás« 
után „újra” a Birodalomhoz tartozó) 
Kárpátaljáig. »Pervijplán, Pervijplán, hol 
vagy, Pervijplán?« Hallott már a városról. 
Tekintete ide-oda ugrál. A Bajkálnál ál
lapodik meg. A város mint egy tengerbe 
igyekvő nagy hal fekszik a sztyeppe és az 
erdőrengeteg határán.”

A Bagdadban felnövő, Nyárligeten 
detektíveskedő Szindbád, aki mindig fo
gékony a különböző ízekre, illatokra, a 
látványra, Szibériában is észreveszi az 
ott élő népek kulturális érdekességeit, a 
szovjet uralom homogenizáló törekvése 
ellenére is fennmaradt értékeket. A ter
mészettel szoros kapcsolatban élő bur
játok kényszerű alkalmazkodását az új 
rendszerhez, ugyanakkor hagyománya
ikhoz való ragaszkodásukat jól jellemzi 
Sojdarbajev apjának esete, aki a hétköz
napi foglalkozása, kalauz, de igazából ő 
a közösség sámánja: gyógyít, varázsol és 
tanácsot ad a fontos ügyekben. Pedig a 
sámánokat reakciósnak minősítik, tiltott 
tevékenységet űznek, ahogy a torokének
lők is, mert „a nemzeti dolgokat nem sze
reti a birodalom”.

Alapos dokumentálódást igényelhettek 
a regényben a Szibéria viszonyaira, az ott 
élő népek szokásaira, kultúrájára vonat
kozó részek. Szindbád kumiszt kóstol, va
jas teát iszik, megtudja, hogy a tarbagán 
húst sosem lehet elég puhára elkészíteni, 
„hogy a sztyeppéi szélben és khömiben a 
tabákfüst visszanyeri eredeti mivoltát”, 
vagy azt, hogy a burjátoknál a jurta kele
ti fele a nőké, a nyugati pedig a férfiaké. 
És az is kiderül, hogy Irkutszk „Szibéria 
Párizsa” -  bár ezt a „kozmopolita” nagyvá
rost Szindbád végül nem látogatja meg.

A már elmúlt, de következményeit még 
mindig éreztető háború gyakran előbuk
kan az elbeszélésben, sokszor a nyomo-
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zásra váró bűnügyekkel kapcsolatban is. 
Szinte nincs a regénynek olyan szerep
lője, akit ne ért volna fizikai vagy lelki 
veszteség a világháború lefolyása alatt. A 
háború mindent kifordító, az emberi jelle
met lecsupaszító jellegére azonban Grecki 
lágerparancsnok történetével tapint rá az 
elbeszélés. Grecki germanista, egyetemi 
tanársegéd volt a békeidőben, egyik nap
ról a másikra változott meg az élete és a 
foglalkozása is: „Az nem lehet, vagy va
lami fatális félreértés, hogy valaki egyik 
nap még szakdolgozati témákat oszt a fi
ataloknak, másik nap meg golyót a fejük
be.” Paradox módon áldozatai beszédében 
fedezi fel az egy életre elegendő kutatá
si anyag lehetőségét, amelyet sosem dol
gozhat fel: „Grecki jegyzetel és jegyzetel. 
Megállapítja, hogy a domináns sziléziai 
dialektus mellett a kiejtésben, a szóhasz
nálatban több, a bányabeli munkalehető
ség miatt ideköltözött családnál felismer
ni a rank, felsőszász, sőt bajor nyelvjárást, 
mindezt lengyel jövevényszavakkal fű
szerezve.” A háború körülményei között 
gyilkológéppé válik az elhivatott kutató, 
ahogy minden más kifordul magából: egy
más mellett jelenik meg a segítség és az 
öldöklés, s már azt sem lehet tudni, ki a 
bűnös és ki az áldozat.

A regény végén Szindbád nagy útra in
dul: engedélyt kap, hogy hazatérhessen 
Szibériából, de a Papa tekintete közvet
ve kíséri: figyelik a pervijpláni vonaton, 
Moszkvában követik minden lépését, és 
egy beépített emberrel utazik a szovjet
magyar határig. Ekkor leszállítják a vo
natról, és azt már nem tudjuk meg, meg
érkezhet-e Nyárligetre, vagy továbbra is a 
szovjet hatalom markában marad.

Igazi csabais zárlatnak tekinthető ez a 
befejezés, talán még a Szindbád, a detektív 
végénél is nyugtalanítóbb hatású, ezenkí
vül úgy tűnik, a szerző a továbbírás lehe
tőségét is felveti. Ha így van, akkor két jó 
kötet után nagy kihívás lesz egy harmadi
kat is írni ebben a témában.

Csabai László: Szindbád Szibéri
ában. Magvető Kiadó, Budapest, 2013.
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Minőség és gagyi háborúja
E rdélyi szem m el a POSzT-ról <T 0í<E Á ‘T(R U 9v[
Az önreflexió és az egészséges énkép 

hiánya komoly lélektani gondokat fel
tételez. Ezért szükségesek a különbö
ző színházi szemlék, melyek teret adnak 
a szakmának, hogy egy évben legalább 
egyszer önmagára tekintsen és érdemi 
vitákat folytasson a legutóbbi évad ered
ményeiről és sikertelenségeiről. Milyen 
jó lenne elmondani, hogy a XIII. Pécsi 
Országos Színházi Találkozó (POSzT), 
mely a legismertebb színházi szemle 
Magyarországon, megfelel ezen kritériu
moknak és hiteles képet ad a magyar te
átrumok jelenlegi állapotáról! Ha nem 
tudnánk, hogy ez nincs így, teljes joggal 
rémüldözhetnénk, hiszen az idei POSzT 
egy gyengélkedő színházi rendszer és egy 
haldokló színházi szakma képét mutatta.

Az egyéb anyaországi fesztiválokkal 
ellentétben a POSzT erőssége, hogy ver
senyprogram áll a szemle középpontjá
ban, tizenkét olyan előadás, melyet az 
évről-évre változó két válogató hív el 
Pécsre, így adva keresztmetszetet az ak
tuális év legjobb előadásaiból. Persze 
(vagy sajnos) ez sem így működik, és köz
beszólnak azok a bizonyos „magasabb 
szempontok”, vagyis az épp aktuális kul
túrpolitikai kurzus, aktuálpolitikai szim
pátiaharc, melyek -  ahogy azt láttuk 
-  a minőség rovására mennek. A meghí
vott tizenkét színházi előadást mintegy 
130 produkcióból válogatta ki a Magyar 
Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi 
Társaság egy-egy képviselője, neveze
tesen Solténszky Tibor és Dr. Szigethy 
Gábor. Azt azonban, hogy milyen szem
pontok szerint kerültek a programkíná
latba bizonyos előadások, nem tudhattuk 
meg a szemle végéig. A produkciók egy
másutánisága nem rajzolt ki követhető 
logikát, a megkérdőjelezhető esztétikai 
értékű előadásokról folytatott beszélgeté
seken pedig sok esetben nem vettek részt 
a válogatók. A fesztiválozók így vidéki és 
budapesti, határon túli és magyarorszá
gi, de független és kőszínházi produkciók 
közül is szemezgethettek. (A sokszínűség 
tehát mindenképpen szervezőeleme volt 
az előválogatásnak, a gond csak annyi, 
hogy ez a többféleség nem csak az anya
színházak sokféleségére és az előadáso
kat működtető színházi struktúrákra 
volt érvényes, hanem a minőségre is. Ez 
pedig, a legjobb tizenkettesek mezőnyé
ben nem megengedhető.) A magyar politi
kai élet kettéosztottsága érzékelhető volt 
azokon a beszélgetéseken is, melyeket a 
látott előadásokról folytattak, meghívott 
szakértők részvételével. Bár a műsorfü
zetben ezeket a találkozásokat „szakmai 
beszélgetésekéként határozták meg, sok
kal találóbb lett volna egyszerűen csak 
„beszélgetésekének nevezni az egy-más- 
fél órás együttlétet, hiszen a szakmai
ság helyét átvette a műkedvelő csevej, a 
lényeges kérdések tudatos megkerülése, 
vagy épp a politikai ideológiák miatt ke
letkezett puskaporos hangulat.

Ha nem követjük napi szinten az anya
országi eseményeket, erdélyiként köny- 
nyen érezhettük elveszettnek magun
kat a POSzT-on. Az igazodási kényszer 
-  szerencsére -  számunkra értelmezhe
tetlen, így lehetőségünk van, mintegy kí
vülről nézve, elemezni és megérteni a ki
alakult helyzetet. Persze nem csak ez a 
dolgunk határon túliként: nyomon kö
vethetjük például Székely Csaba erdélyi 
drámaíró magyarországi sikertörténe
tét is, melyből az idei POSzT-on sem volt 
hiány. A Yorick Stúdió, Marosvásárhely

és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata által játszott 
Bányavakság egyértelműen az egyik 
közönségkedvencnek számított Pécsett, 
olyannyira, hogy az előadásban ját
szó Nagy Dorottya a legjobb női mellék- 
szereplőnek járó díjat vihette haza, míg 
Bányai Kelemen Barna a legjobb férfi 
mellékszereplőnek bizonyult. Ezenkívül 
-  felolvasószínházi keretek között -  be
mutatásra került a Székely-trilógia har
madik része, a Bányavíz is, melynek 
színpadi változatával nagy eséllyel ta
lálkozhatunk még a POSzT-on. Székely 
Csaba sikere jó néhány kérdést felvethet 
bennünk, mint például: milyen hatással 
van a Bányavirágban, megszületett for
manyelv egyéb kortárs erdélyi alkotókra, 
jelent-e bármiféle igazodási pontot a há
rom dráma a létező (vagy újjászületőben 
lévő) erdélyi drámaírásban? Ugyanakkor 
felmerül a kérdés: míg a Bányavirág egy
értelműen megpróbált lerombolni egy té
ves Erdély-képet, addig az azt követő két 
darab mennyire tud hitelesen beszélni a 
mai erdélyiségről, és mennyire rendelő
dik alá egy kitalált (és működő) nyelvi for
mának? Megtörténhet-e, hogy a Székely 
Csaba által megteremtett világ sikere 
annak is betudható, hogy Erdélyben (de 
akár Magyarországon is) szokatlanul hat

egy létező probléma kendőzetlen kibeszé- 
lése? Ha így van, akkor ez nem magyar 
közösségünk énképének deformálódását 
jelzi, a sorskérdéseink fölötti őszinte pár
beszéd teljes hiányát? A kérdések sorát 
-  természetesen -  még hosszan folytat
hatnánk, egy azonban biztos: az erdélyi 
színházra és drámaírásra jó ideje foko
zottan figyel a magyarországi szakma.

A határon túliság azonban önmagában 
nem lehet szakmai érték. Ha mégis így 
tekintünk rá, olyan csapdákba esünk,

mint az idei POSzT válogatói, akik meg
hívták a Komáromi Jókai Színház III. 
Richárdját. A Martin Huba rendezte elő
adás a rutinosabb fesztiválozókat elbor- 
zasztotta, különösen annak fényében, 
hogy a címszerepet játszó Mokos Attila 
egyébként remek színész. A viszonylag 
egyszerű térben (három oldalról rácsok
kal határolt, lépcsőszerű pódium) szám
talan fémhordót találunk. Ezekből lesz 
a későbbiekben trón, vérpad vagy asz
tal, de ezeken dobolnak (indokolatlanul 
sokszor) a mellékszereplők, akik sokkal 
inkább saját karaktereik paródiái, a te- 
átrális gesztusok tömkelegé pedig már- 
már kínossá teszi a bő két órát. A hang
zó szöveg legtöbbször érthetetlen, vagy 
azért, mert Mokos Attila vagy a Lady 
Annát játszó Tar Renáta végigkiabálja 
az előadást, vagy azért, mert a színészek 
beszédtechnikája hagy kívánni valót ma
ga után. Martin Huba mintha nem akart 
volna többet, mint Shakespeare szöve
gét a lehető legkevesebb energia-befekte
tésből megúszni. Az előadás kétségtele
nül hatásvadász kívánt lenni, a kiváltott 
nézői reakciók azonban mást igazolnak: 
az este legkínosabb mozzanatai azok vol
tak, mikor egy-egy gyengébb pillanatban 
— melyeket egyébként vérre menő drá- 
maisággal próbáltak eljátszani -  a né-
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zők egy része nem csak szörnyülködött, 
de hangosan fel is nevetett. A tapsrend 
után senki nem értette, hogyan kerül
hetett a komáromiak előadása a POSzT 
versenyprogramjába. A rejtély máig meg
oldatlan.

Ezzel ellentétben a budapesti Örkény 
István Színház Peer Gyntje (rendező: 
Ascher Tamás) valóságos felüdülésként 
hatott. Polgár Csaba Peerje nem hiába 
kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek 
járó díjat, hiszen az a színészi bravúr, 
melyet játéka során megtapasztalhat
tunk, életre szóló élmény volt. Az egysze
rű térben csak néhány fekete oszlop és 
hangfal szolgált igazodási pontként. Az 
egymás után következő helyszíneket (va
gyis azokat a világokat, melyeket Peer 
Gynt bejár) a színészi játék és tehetség 
változtatta át erdővé vagy épp sivataggá. 
Ascher pontosan átgondolt kottát köve
tett, így az előadás soha nem esett ki rit
musából, az egyébként nehezen emészt
hető, filozofikus szöveg végig érthető és 
értelmezhető maradt, az erős képiség pe
dig soha nem gátolta az előadás gördülé- 
kenységét. A budapesti színház előadása 
talán csak azért nem kapta meg a legjobb 
rendezés díját, mert az utolsó napon já t
szott Szégyen — Mundruczó Kornél ren
dezésében — sok tekintetben fölülmúl
ta azt. A Proton Színház és a budapesti 
Trafó Kortárs Művészetek Házának kop
rodukciója John Maxwell Coetzee azonos 
című regényéből építkezik. Az afrikai kö
zegben fehérek és feketék együtt élnek, 
utóbbiak lassacskán visszahódítják a fe
hérektől földjeiket. Az átrendeződésben 
felborulnak az erőviszonyok, mely helyzet 
kellő táptalajt biztosít az erőszakosság
nak és kegyetlenségnek. A Mundruczóra 
jellemző nyers formanyelv (az erőszak és

szexualitás nyíltszíni ábrázolása) telje
sen áthatja az előadást. Az első negyed
órában kénytelenek vagyunk végignézni, 
hogy férfiak egy csoportja miként erősza
kol meg egy fiatal (egyébként leszbikus) 
lányt. Az előadásnak ez a kezdeti felüté

se meghatározza a hátralévő két órát, 
ugyanakkor a produkció filmszerűsége (a 
szövegeket és apró zörejeket is mikrofo
nokkal hangosítják ki, valamint dalbeté
tek választanak el egyes jeleneteket egy
mástól) eltávolítja a nyers valóságtól az 
eseményeket. Zsótér Sándor, Monori Lili 
vagy Tóth Orsi alakításai mind hozzájá
rultak az előadás sikeréhez, hiszen a ne
hezen emészthető produkció nemegyszer 
játszik a kortárs színháztól idegenke
dő nézők tűrőképességével. Úgy Ascher, 
mint Mundruczó rendezése valamennyi
re ellensúlyozta az olcsó gagyiktól sem 
mentes POSzT-versenyprogramot.

A fesztivál másik nagy érdeme (an
nak ellenére, hogy az OFF-programokra 
alig jutott anyagi támogatás) a színi
növendékek jelenléte volt. A budapesti 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, va
lamint a Kaposvári Egyetem Művészeti 
Karának növendékei bebizonyították, 
hogy az egyetemi közeg a lehető legjobb 
hely a kísérletezésre. Zsótér Sándor két 
rendezésével is jelen volt: a harmadéve
sekkel egy Hamletet mutattak be, míg a 
negyedéves budapesti osztály egy Peer 
Gyntöt  játszott, mely előadás egyébként 
(az eredeti bemutató idején) az előbb em
lített Ascher-féle Peer Gyntre reagált. 
Mindkét produkció stúdiókörnyezetben 
született, melyeket aztán a POSzT ide
je alatt Zsótér újraformált a megválto
zott környezetben: Shakespeare és Ibsen 
darabját is kivitte a klasszikus értelem
ben vett színházi térből, és a pécsi Kő- és 
Dante-kert tereit játszatta be diákjaival. 
Ettől aztán végtelenül izgalmas és dina
mikus lett mindkét előadás. A remek fizi
kai kondícióban lévő színisek könnyedén 
másztak fára, ugrottak a mélybe, rend
kívüli energiákkal alakították (felváltva)

Hamletet vagy éppen Peert, közben pedig 
láthatóvá tették, hogy mindkét előadás 
mögött ott van egy egységes, koherens 
olvasat és értelmezés. Sokan vallottuk, 
hogy az idei POSzT legnagyobb nyerte
sei a diákok voltak, hiszen a gyenge ver

senyprogram miatt inkább rájuk figyelt a 
résztvevők jelentős része.

Érdekes volt megfigyelni, miként szü
lettek újjá a 80-as évekre jellemző né
zői mechanizmusok: újjáéledt a sorok 
közti olvasás képessége, a színészek és 
nézők közti összekacsintás. (A feszti- 
válozók láthatóan jól szórakoztak ak
kor, amikor a Vígszínház Jóembert kere
sünk című produkciójában egyszer csak 
szóba kerül — hiszen az eredeti Brecht- 
szövegben is szerepel -  egy dohánybolt 
lehetséges megnyitása. A magyarországi 
aktuálpolitikai helyzet [trafikmutyi] úgy 
tűnik, új értelmezési lehetőségeket adott 
az előadásoknak.) De ugyancsak beszé
des a Vígszínház POSzT-os díjazása: a 
Nemzeti Színház Alföldi-korszakának 
lezárása után olyan hangokat is halla
ni, hogy a Víg az elmúlt öt év nemzetis 
műsorpolitikáját kívánja majd folytatni, 
így gyarapítva a nézőszámot és a szak
mai elismeréseket egyaránt. Erre en
gednek következtetni Eszenyi Enikő 
legutóbbi döntései is: nemcsak Alföldi 
Róbert fog rendezni a következő évad
ban, de az igazgatónő néhány, korábban 
a Nemzeti Színházban dolgozó művészt 
is leszerződtetett a Vígbe. Egy biztos: er
délyiként örülhetünk, hogy kimaradunk 
a szakmai belháborúkból és a kultúr- 
kampfokból, és sajnálni valónk mindösz- 
sze annyi lehet, hogy a távolságok miatt 
lemaradunk néhány igazán jelentős be
mutatóról.

Végezetül pedig álljon itt a XIII. 
Pécsi Országos Színházi Találkozó — ed
dig nem említett — díjazottainak listá
ja: a legjobb előadás díját a budapesti 
Vígszínház Bertolt Brecht: Jóembert ke
resünk című előadása kapta (rendező: 
Michal Docekal). A legjobb női főszerep
lőnek járó díjat Eszenyi Enikő vihette ha
za a Jóembert keresünk ben nyújtott játé
káért, és szintén ő kapta a közönségzsűri 
díját is. A már említett Szégyen című elő
adás kapta a legjobb díszletért járó elis
merést (tervező: Ágh Márton), míg a leg
jobb jelmez díját Nagy Fruzsina kapta az 
Örkény István Színház Peer Gyntjéért. 
A legjobb dramaturgnak járó díj Gáspár 
Ildikót illette a budapesti Nemzeti 
Színház Heinrich von Kleist: Amphitryon 
című előadásának szövegváltozatá
ért, valamint az Örkény István Színház 
Henrik Ibsen: Peer Gynt című előadásá
nak dramaturgiai munkájáért. Matkó 
András különdíját a Peer Gynt zenéjéért 
kapta, míg a színészzsűri Hunyadkürti 
Györgyöt választotta a legjobb férfiszí
nésznek (Martin McDonagh: Vaknyugat
— Csiky Gergely Színház, Kaposvár), 
Ecsedi Erzsébetet pedig a legjobb szí
nésznőnek (April de Angelis: Színésznők
-  Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg). 
A Legjobb 30 év alatti színész díját a 
színészzsűri az idei évben két színész
nőnek ítélte: Lovas Rozinak (Tennessee 
Williams: A vágy villamosa -  Miskolci 
Nemzeti Színház) és Tenki Rékának 
(Heinrich von Kleist: Amphitryon -  
Nemzeti Színház, Budapest).

LOVASSY CSEH TAMÁS
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Beszámoló a 12. TIFF-ről
Sok hűhó, sok mindenért
Újdonságok talán voltak az idei 

Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon, 
de meglepetések nem nagyon. A fesztivál 
a pár évvel ezelőtti FIAPF-akkreditálás 
(igen, ez az, ami a köztudatban tévesen 
„A-kategóriásként” terjedt el) és az azzal 
járó duzzadás után lassacskán visszatért 
medrébe, egy picit normálisabb mennyi
ségű filmtermést szemlézve (190 film a 
tavalyi 242-höz képest). Igaz, hogy ez az 
apadás az alaposan megkopott költség- 
vetésnek is köszönhető: amint az lépten- 
nyomon, sajtótájékoztatótól díjkiosztó gá
láig elhangzott, az idén sokkal kevesebb 
pénzből szervezték meg a TIFF-et, de ez 
a szűkösség nemcsak Kolozsváron volt 
érezhető, hanem magukon a filmeken is. 
A válság most már alaposan beette ma
gát nemcsak a produkciós fázisba (keve
sebb pénzből ugyanazt a filmet), hanem a 
forgatókönyvekbe is — de erről később.

Ugyancsak ennek köszönhető az is, 
hogy az idén elmaradtak a nagyon hang
zatos nevek -  avagy a sztárok. Volt eddig 
ugye Claudia Cardinale, Jeanne Moreau, 
Catherine Deneuve meg hasonlók, az idén 
viszont „be kellett érni” Jirí Menzellel, a 
cseh rendezőlegendával. Természetesen 
a „beérni” rossz poén, hiszen Menzel je
lenléte a szó szoros értelmében felvilla
nyozta a fesztivált (jelen sorok szerzője 
számára a tíz nap fénypontját a mester
rel való kézfogás jelentette). Irigylésre

méltó fiatal(os)sággal és jókedvvel su
hant a székek meg az őt kísérgető cica
babák között: mint kiderült, 75 éve el
lenére új filmje készül, ráadásul saját 
forgatókönyvből, kétszeresen ráadásul 
pedig szoknyavadászokról, donjuanokról 
fog szólni. Sajnos, Menzel életműdíjához 
nem csatoltak retrospektív programot

(mint például tavaly a Kubrick-összes le- 
vetítése), csak egyetlen filmet, az 1985-ös 
Az én kis falumat vetítették le a szerző je
lenlétében. Nem is lehetett volna aktuá
lisabb a film: igaz, hogy az ottani kom
munizmusban játszódik és ott csak egy 
házat fenyeget a város(iak) jelenléte, de 
valamiféleképp rezonál a mai -  akár er
délyi — falusi létre, létezésre, ahol egyes 
települések elöregednek és városiak ví- 
kendházainak vitrinjeként funkcionál
va próbálgatják megőrizni identitásukat, 
mások valamiféle erőltetett urbanizáció
nak vannak kitéve, megint másokat pe
dig akár el is lehet törölni a térképről, ha 
netalán aranylelőhely van a környéken. 
Menzel amúgy láthatóan meghatódott at
tól, hogy a közönség (amelynek egy része 
fiatalabb a filmnél) végigülte és végigka
cagta vígjátékát. Valójában a nyugodt, 
derűs és nagyon „cseh” narratíva a mai 
napig nagyszerűen működik, főleg kont
rasztban egy-két friss filmmel, amelyek 
láthatólag kínlódnak, hogy kevés pénzből 
és kevés ötlettel kitöltsék a minimumnak 
számító másfél órás játékidőt.

Említettem a válságot és a filmeket -  
az idén Mihai Chirilov, a fesztivál mű
vészeti igazgatója egész szekciót szen
telt apokaliptikus hangulatú filmeknek. 
A This is the End {Ez itt a vég) című so
rozatba olyan filmeket próbáltak válogat
ni, amelyek témájukban vagy legalább

formájukban az elmúlást idézik. És nem 
feltétlenül csak az egyén elmúlásáról be
szélünk, hanem lehet szó egy érzelem, 
egy nemzet, de leginkább egy egész civi
lizáció kihalása. Az egyik legszebb dol
gozat a témában Az ötödik évszak című 
belga produkció volt, amelynek rendezői 
(Peter Brosens, Jessica Woodworth) pár

XI^EOrfATOQdtÁT
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Lumini^a Gheorghiu, az idei TIFF „arca”

éve már bizonyítottak a Peruban forga
tott Altiplano című filmmel. Hasonlóan 
minimalista, látványcentrikus rendezői 
elv mentén forgott friss filmjük is, amely
ben egy kis belga falu mindhiába várja 
a tavaszt, az nem jön el. A tehenek töb
bé nem tejelnek, a magok nem kelnek ki, 
s a nap sem akar kisütni. Ijesztően idő
szerű ez a film is, hiszen a globális felme
legedés (vagy éppen új jégkorszak) már 
régóta a közbeszéd tárgya, de az átlag
ember csak egész konkrét példákon ke
resztül -  a legújabb dunai árvízrekord 
— tapasztalja meg, hogy mennyire világ
végi hangulatú az, amikor egy kezel
hetetlen, előreláthatatlan természettől 
függünk. A film még csak nem is a las
san klasszikus környezetszennyezős- 
kipufogógázas-ózonréteges ökodiskurzus 
része, nem állít bűnbakokat, csak egy fa
lu mikrotársadalmán keresztül mutatja 
be a kikerülhetetlen világvégét.

Az apokaliptikus filmek nem csak a 
fent említett szekcióban taroltak, igazá
ból a hagyományos Árnyak vagy Határok 
nélkül elnevezésű válogatás is ilyesmik
kel volt tele. A norvég 90 perc című alko
tás például három család utolsó kilencven 
percét vázolja fel meglehetősen könyörte
lenül, mindhárom történetben a férfi az 
erőszak, a halál hordozója. A női rende
ző által készített film ilyen értelemben 
Lars von Trier Antikrisztusának párfilm
je is lehetne. Szintén nehezen emészthe
tő filmélmény volt a sikeresen Haneke 
lábnyomaiba eredő Ulrich Seidl osztrák 
rendező trilógiája, a Paradicsom. A há
rom filmet egyszerre forgatták, aztán vá
gás közben lett belőlük három végtelenül 
kortárs és végtelenül gyomorszorító film. 
A három rész {Szerelem, Hit, Remény) egy 
család három nőtagjának viszontagsága-

J iíí Menzel bohóckodik a fesztivál zárógáláján — a szerző' felvétele
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it követi. Az anyuka szexuális beteljesü
lést keres Kenyában, a testvére Jézusban 
próbálja meglelni a boldogságot, a lány 
pedig egy fogyókúratáborban keresi a 
megváltást. A három nősors nagyszerű 
körképet ad korunk elkorcsosult értékei
ről. És megint vissza a férfiakra: az utób
bi évek egyik legsokkolóbb dokumentum
filmjét is el láthattuk az idei TIFF-en. Az 
öles aktusa indonéz gengszterekről szól, 
akik azonban nem a hatalom ellen vagy 
mellett, hanem azzal teljes összhang
ban működnek és működtek: egy félka
tonai ifjúsági szervezetről van szó, ami 
annak idején kizárólag állítólagos kom
munisták kiirtására jött létre. A felénk 
keveset mediatizált muzulmán ország 
mindennapjaiba is be-bekukkinthatunk 
a film által, a hangsúly azonban a meg
öregedett, megkérgesedett lelkű bérgyil
kosokon van, akiket a film készítői fel
kérnek, hogy játsszák újra 
fiatalkoruk legvéresebb tetteit.
És ők ezt örömmel vállalják...

Nemcsak kiábrándulás és 
végvárás volt az idei TIFF-en.
Az izlandi rendező, Baltasar 
Kormákur új filmje (The Deep) 
például épp egy túlélőről szól.
Az igaz történetben egy halász- 
szal ismerkedünk meg, amint 
télen hajótörést szenved az 
Északi-tenger nem túl barát
ságos hőmérsékletű vizeiben.
Amíg mások rövidesen halál
ra fagynak, hősünk eltölt pár 
órát, partra lubickol, ott még 
gyalogol pár kilométert mezít
láb és hazaér. Az elképedt or
vosok jobb híján a tetemes mé
retű háj számlájára írják a 
csodát. Teljesen másféle túl 
élésről szól a versenyprogram 
legnépszerűbb filmje, a Wadjda. A cím
szereplő kislánynak a nők-lányok számá
ra kíméletlen szaúd-arábiai légkört kell 
túlélnie, és sikerrel teszi. A történet nem 
a legeredetibb, viszont a kultúrsokk, amit 
a néző kap, végig fenntartja a figyelmet: 
hihetetlen állapotok uralkodnak arrafe
lé. Már csak a film rendezőnője (!) szá
mára is: mivel nem mutatkozhat utcán 
idegen férfiak között, a film nagyrészét 
egy autóból rendezte, rádión, a színésze
ket pedig kontrollmonitoron figyelte. A 
végeredmény pedig jogosan lett a legked
veltebb versenyfilm: Wadjda kiskamasz 
lány és egyetlen álma egy bicikli, hogy a 
szomszéd fiúval versenyezhessen. A dolog 
hallatlan, ugyanis lányok nem bicikliz
hetnek Szaúd-Arábiában. Ennek ellenére 
megpróbálja összeszedni a pénzt, mégpe
dig egy Korán-magoló versenyen.

A fesztivál elmaradhatatlan Magyar 
Napja talán sohasem sikerült még ennyi
re haloványra. Nem azért, mintha nem 
lettek volna jók a filmek -  hanem mert 
csupa olyasmit láthattunk, ami már ko
rábban lefutott a kolozsvári vásznakon 
(netán épp ezeken a hasábokon volt szó 
róluk): A vizsgát már senkinek sem kell 
bemutatni, a szépelgő Szabó Magda- 
adaptáció, Az ajtó szintén (le)futott már,

az Aglaja is volt moziban, a Balkán baj
nokkal ismertséget szerző Kincses Réka 
első nagyjátékfilmje, a Szülőföld, szex és 
más kellemetlenségek ugyancsak volt a 
Filmtettfeszten — viszont nagyon jó, hogy 
eljutott a román közönséghez is Zágoni 
Bálint dokumentumfilmje Janovics 
Jenőről (Janovics Jenó', a magyar Pathé). 
Janovics jelentőségét amúgy érezhetően 
kezdik felismerni a TIFF-szervezők és ál
talában a kolozsvári román, filmközeli ér
telmiség: a tervezett beruházás (hogy ti. 
Kolozsváron nemzetközi kihasználtságú 
filmstúdiót építenének a közeljövőben) 
vagy az elég jól életben tartott mozis kul
túra előképének tekintik, amint az egyér
telműen kiderült a fesztivál nyitóünnep
ségén. Tudor Giurgiu pozitív példának 
hozta fel, követendő elődnek, hangsúlyoz
va, hogy a kultúrára áldozni kell, és eh
hez fajsúlyos személyiségek is kellenek.

vák film Jancsójának, Jakubiskónak az 
1969-es Madarak, árvák, bolondok % cí
mű klasszikusát), de volt egy nagyon 
kellemes meglepetés is: Prikler Mátyás 
debütfilmje, a Köszönöm, jól vagyok er
délyiek számára ismerős helyzeteket (is) 
felmutat -  a film nagyrésze kevert nyelvi 
környezetben játszódik, s ha a film nem 
is tematizálja túl a nyelvvesztést (a nagy
papával magyarul beszélnek, de a vegyes 
házasság „gyümölcseivel”, a gyerekek
kel már szlovákul), az erre érzékeny né
ző számára mindenképpen többletjelen
téssel bír.

A szegénység ellenére a TIFF egyre in
kább „korporatista” mentalitással terjesz
kedik — ami nem feltétlenül baj, csak egy 
idő után feltevődik a kérdés, hogy a sok 
koncert (most már nemcsak a fesztivál 
idején, hanem azon kívül is), meg kocs
ma, meg kiállítás, meg összművészeti he-

Peter Brosens, Jessica Woodworth: Az ötödik évszak (La cinquiéme saison)

Minden évben van egy-két ország, 
amelynek filmtermésére különös fi
gyelmet fordít a TIFF. Az idei orszá
gok Görögország, illetve Szlovákia vol
tak. Előbbiről nehéz jókat mondani, 
úgy tűnik, a filmgyártás az ország gaz
daságához hasonlóan romokban hever. 
Szlovákiávan kapcsolatban már felemás 
az élmény: a Fókusz egy része ugyan ré
gi filmekből állt (levetítették pl. a szlo

paj mögött nem veszlődik-e el a lényeg, 
azaz a filmek? Az idénre túlnyomórészt 
digitálisra váltott vetítések nem kecseg
tetnek sok jóval a régimódi, celluloidot is
tenítő filmrajongók számára, de hát ez 
van. Bele kell törődni. A vörös szőnyeg 
mögött ma már csak pixelek vannak.

JAKAB-BENKE NÁNDOR

A TIFF díjai:

Transilvania Trófea -  a legjobb film: Anand Gandhi: Ship of Theseus 
(Thészeusz hajója)-, A  legjobb rendezés díja: Rikiya Imaizumi (Koppidoi neko / 
I  Catch a Terrible Cat)-, A zsűri különdíja: Ana Guevara, Letícia Jorge: Tanta 
agua (So Much Water)-, A legjobb operatőr: Pankaj Kumar (Thészeusz hajója)-, 
A legjobb színészi alakítás: Gustav Dyekjaer Giese (Nordvest); FIPRESCI-díj: 
Adrian Saba: El limpiador; Közönségdíj: Haifaa Al-Mansour: Wadjda; Életmű- 
és kiválósági díjak: Jirí Menzel, Luminifa Gheorghiu, Adrian Enescu, Stephen 
Frears (nem volt jelen); A legjobb román nagyjátékfilm: Laura Cápáfáná Juller: 
Aici... adicá acolo (Itt... azaz ott); A legjobb román kisjátékfilm: Radu Jude: O 
umbrá de nor (Egy felhó' árnyéka)-, A legjobb román kisjátékfilm -  dicséret: 
Felméri Cecília: Pastila fericirii (Boldogságpasztilla) és Andrei Tänase: Claudiu §i 
crapii (Claudiu és a halak); A legjobb román debütfilm: Paul Negoescu: O luná 
in Thailanda (Egy hónap Thaiföldön); Árnyak -  a legjobb horror/fantasy kis
játékfilm: Tom van Avermaet: Death of a Shadow; A  helyi alkotások versenyé
nek legjobb filmje: Visky Ábel: Édes otthon, valamint Bántó Csaba-Iszlai József: 
Eleven töredék.
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Klasszikus művek újszerű feldolgozásai

TIFF 2013: A király új ruhája
Az irodalmi adaptáció kényes műfaj: 

a filmeseknek mindig is kihívást jelen
tett egy-egy klasszikus, kanonizált iro
dalmi mű vászonra vitele. A tét az, hogy 
sikerül-e megőrizni az alapmű szellemi
ségéből valamit, oly módon, hogy a vég
eredmény mégse egy irodalmi mű ké
peskönyvi illusztrációja legyen, hanem 
valódi, filmszerű film, amely az irodalmi 
alkotástól függetlenül is megállja a he
lyét. Vagyis egyszerre emlékeztessen az 
illető irodalmi műre és távolítson is el tő
le -  majdhogynem lehetetlen feladat, vi
szont legalább olyan izgalmas, mint a 
mesebeli királylány esete, azé, akinek 
hoznia is kell valamit, meg nem is. Az 
sem árt, ha a mozgóképes feldolgozás ha
sonló színvonalú a maga közegében, mint 
az adaptált regény, novella, dráma az iro
dalomtörténetben: nincs kiábrándítóbb, 
mint egy remekműből készült csapniva
ló film (bizonyára Hitchcocknak volt iga
za, aki szerint középszerű irodalmi mű
vekből lehet a legjobb filmeket készíteni). 
Az igazán jó adaptáció megteremti a ma
ga formanyelvét, és képes arra, hogy új
szerűén tálalja az ismert történetet, 
anélkül, hogy tiszteletlen lenne az alap
anyaggal szemben. Nos, az idei TIFF- 
en több irodalmi adaptációt is láthatott

a nagyérdemű (elég, ha az Aglaja című 
Deák Krisztina-filmre gondolunk, amely 
Aglaja Veteranyi A gyermek a forró pu
liszkába esett című könyvének adaptá
lása), mégis kiemelnék két olyan filmet, 
amely leginkább eleget te tt a „megőrizve- 
eltávolodás” kívánalmának; nem melléke
sen mindkettő alapjául jól ismert klasszi
kus művek szolgáltak, amelyeknek nem 
ez az első filmváltozatuk.

Talán kissé meghökkentő „újszerű
ségről” beszélni egy olyan film kapcsán, 
amely a mozi kezdeteinek formanyelvi sa
játosságaihoz nyúl vissza: Pablo Berger

Blancanieves (vagyis Hófehérke) című al
kotása ugyanis a Grimm-fivérek klasz- 
szikus meséjét a fekete-fehér némafilm 
eszközeivel meséli újra. Aki azonban fi
gyelte az elmúlt évek filmművészeti irá
nyait, láthatta, hogy a némafilm rene
szánszát éljük: a TIFF-en például szinte 
minden évben bemutatnak egy ilyen al
kotást, tavaly a portugál Miguel Gomes 
Tabu című filmje volt a soros, néhány 
éve az argentin La Antena keltett feltű
nést; a „műfaj” nemzetközi térnyerése pe
dig leginkább az Oscar-díjjal jutalmazott 
A némafilmes (The Artist) című opuszhoz 
kötődik. Amilyen meglepő a spanyol ren
dező formaválasztása, ugyanolyan sajá
tos kulturális közegben értelmezi újra a 
Grimm-klasszikust: a germán rémmese 
a napfényes Sevillába költözik, a 20. szá
zad elejére (vagyis a némafilmek termé
szetes korszakába), és az egész már-már 
harsányan és sztereotipikusan hispán 
hangulatot áraszt. Carmen, azaz a film
beli „Hófehérke” egy ünnepelt torreá
dor lánya, akinek egy apját megbénító 
„szakmai” baleset után szembe kell néz
nie nárcisztikus, bizarr szexuális és élet
módbeli szokásokat kultiváló mostoha
anyja irracionális rosszindulatával. A 
lánynak menekülnie kell, és -  nem fogják

elhinni -  törpe vándorcirkuszosok köré
ben lel otthonra, akik maguk is gyakorol
ják a corrida nemes sportját — bikabor
jakkal... A mese tehát a régi, csak más 
köntösben. A történet meglehetősen for
dulatos, és szellemesen értelmezi újra az 
alapmű bizonyos toposzait (a „herceg” he
lyére az egyik jóvágású törpe pályázik, 
Hófehérke üvegkoporsója cirkuszi lát
ványossággá válik stb.), ám helyenként 
csak a rég halottnak hitt filmtörténeti el
beszélésmód használata révén kerüli el a 
banalitás csapdáját. A Hófehérke jó példá
ja annak, hogy egy ezerszer hallott régi

Pablo Berger: Hófehérke (Blancanieves)

történetet a lehető legklasszikusabb for
manyelv használatával lehet újra átélhe- 
tővé varázsolni.

Egészen más a helyzet a Sok hűhó sem
miért című Shakespeare-vígjáték újabb 
filmes adaptációjával. Joss Whedon ame
rikai rendezőnek nem volt könnyű dol
ga, a stratfordi mester művének ugyanis 
már van egy jól ismert -  és a maga so
rán szintén merészen modern -  feldolgo
zása, a Shakespeare-szakértőnek számító 
Kenneth Branagh rendezésében. Whedon 
kísérlete azonban nem előzmény nélkü
li: Baz Luhrmann 1996-os filmje hason
ló szellemben értelmezte újra a Rómeó és 
Júliát, csak jóval extravagánsabb kivitel
ben. A tűzijáték ezúttal elmarad: az ame
rikai rendező viszonylag egyszerű dísz
letek között (saját házában forgatott), 
fekete-fehérben (ő is!) meséli újra a csapo- 
dár padovai nemesifjú és a csípős nyelvű 

|. messinai úrilány történetét. A feldolgozás 
attól válik problematikussá, hogy a ren
dező megtartja ugyan az eredeti szöveg
könyvet, az elbeszélést azonban átemeli a 
mai amerikai felső-középosztály világába. 
Ezért aztán teljesen értelmetlennek tű
nik, legalábbis az elején, az egész vállal
kozás, elvégre a nonszensz határát súrolja 
az olyan mérvű történelmi anakronizmus, 
amikor sötét öltönyben és napszemüveg
ben feszítő üzletemberek ilyeneket mon
danak, pezsgővel a kezükben: „A gyászra 
nász jön, s szebb jövőbe lát/A szem, mely 
eddig könnytől gyöngyözött”. Bevallom, 
az első negyedóra után minden akaraterő
met össze kellett szednem, hogy ne hagy
jam el a mozitermet — mígnem, a történet 
előrehaladtával, a film működni kezdett. 
Mégpedig azért, mert világossá vált, a 
rendező tudatosan épít az archaikus szö
veg és a modern környezet közti kont
rasztra, s -  vígjátékról lévén szó -  humor
forrásnak használja. Az ebből származó 
feszültség szórakoztató, a film mégsem 
csúszik át egyértelműen paródiába, bár 
bizonyára akad olyan néző, aki ezt más
ként gondolja, és szentségtörésnek veszi 
az ilyetén átértelmezést. Úgy tűnik azon
ban, a Shakespeare-i alapszöveg (maga a 
textus) mai napig érinthetetlen: a király 
számtalanszor kaphat új ruhát, alatta a 
test, a korpusz viszont a régi.

PAPP ATTILA ZSOLT
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Joss Whedon: Sok hűhó semmiért (Much Ado about Nothing)
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KISS LÁSZLÓ ANDRÁS

Eszak-Oroszország
Az itt kiállító művészek: Egri András, 

Komáromi Tünde, Vasiliy Scherbinin, 
valamint Anastasia Vdovkina a kolozs
vári Orosz Kulturális Központ segítsé
gével megkísérelték szélesebb körök
ben megismertetni a Belomorie néven 
ismert észak-oroszországi területet, 
amelynek nevezetességei között a leg
kimagaslóbb a Ladoga-tó, valamint az 
Onyega-tó, illetve a Szoloveck-, Kizsi- 
és Valaam-szigetek. A többnemzetisé
gű lakosság -  élnek itt karjalaiak, fin
nek, vepszék -  egyedi kultúrát alakított 
ki magának, ami az építészetben, epo
szokban, népi hagyományokban, rituá
lékban is tetten érhető.

Az ábrázolt kultúra változatosságá
nak bemutatását elősegíti, hogy a kiál
lított alkotások különböző műfajokban 
készültek. Más-más elemekkel dolgoz
va és megragadva mindenben a helyit, 
a jellegzetest, sikerült ennek az egyedi 
helynek, kultúrának a hangulatát egy
séges képben megjeleníteni.

Anastasia Vdovkina moszkvai szü
letésű, szülővárosában, illetve Pja- 
tyigorszkban végezte tanulmányait. 
Számos díj kitüntetettje Kecskeméten 
(2003, 2004), Szentpéterváron (2010), 
Budafokon (2004), illetve Kijevben (2009). 
2003 óta tagja az Orosz Képzőművészek 
Egyesületének, 2005 óta a romániainak 
is. Munkái megtalálhatóak magángyűj
teményekben Oroszországban, Hollan
diában, Németországban, Svédországban 
és Indiában.

Tűzzománc-technikával készített 
alkotásai lenyűgözőek. A réz, fa, illet
ve vas felhasználásával készült művek 
egytól-egyig értékes és érdekes művé
szeti eljárások. Mesteri módon emeli ki 
a különböző anyagok tulajdonságait, 
valamint olyan tág színskálával dolgo
zik, amely már-már mesebeli hatással 
bír. Megfigyelhető a helyi népművészet 
és mondavilág hatása is. A megjelení
tett motívumok (hajók, halak stb.), va
lamint az orientális ornamentikára tu
datosan emlékeztető vonalvezetés is a 
helyi jellegzetességekre utalnak.

A következő művész, aki említe
ni szeretnék: Egri András, aki Tordán 
született, majd a kolozsvári Ion 
Andreescu Művészeti Akadémián ta
nulta mesterségét. Számos belföldi és 
külföldi kiállításon vett részt, munká
it Németországban, Oroszországban, 
Ukrajnában és Magyarországon is 
megtalálhatjuk múzeumokban, illetve 
magángyűjteményekben.

Képei egységes művészi elképzelés
ről árulkodnak. A hullámzó, állandó 
mozgásban lévő hátterek nagyon dina
mikus hatással bírnak. A színek tuda
tos használata, valamint a kompozíció 
logikus felépítése és a motívumok éssze
rű válogatása pontos elképzelést mutat, 
még akkor is, ha a konkrétan megfes
tett kép majdnem szürreális. Mintha a 
művészet története válna követhetővé

képein. A barlangfestészettől a keresz
tény romanikán és az orientalizmuson 
át minden jelen van, és mindez egy 
majdnem absztrakt világképbe helyez
ve. Ennek ellenére nem beszélhettünk 
túlzsúfoltságról. Festményein minden
nek helye van.

A kiállított fényképeket Komáromi 
Tünde és Vasiliy Scherbinin készítet
te. Előbbi a kolozsvári Babe§-Bolyai 
Tudományegyetemen, illetve a buda
pesti Eötvös Loránd Tudományegyete
men végezte tanulmányait. 2006-2009 
között, míg Halle/Saale-ban egy poszt- 
doktori ösztöndíjjal a kortárs orosz or
todoxvallásosságot tanulmányozta, le
hetősége nyílt megismerni Oroszország 
számos nagyobb városát, kolostora
it, valamint a Szoloveck-szigeteket. 
Ami Vasiliy Scherbinint illeti: szak
képzett designer, illetve fényképész. 
Szentpéterváron él és részt vesz a nem
zeti fényképészeti archívum összeállítá
sában. 2007 óta számos kiállítása nyílt 
Oroszországban és külföldön is.

Anastasia Vdovkina: Hal

Itt látható alkotásaik mintha egy időt
len tájat mutatnának be. Tökéletesen 
megfigyelhetőek az építészeti jellegze
tességek és a terület földrajzi adottsá
gai. Talán a legjobban a harmónia szó 
jellemzi őket, viszont ugyanezt elmond
hatjuk a lefényképezett elemekről is. A 
részletekre való odafigyelés, a tökéletes 
kompozíció, valamint a megragadott 
pillanat által keltett hangulat jellem
zi ezeket a képeket. Ugyanakkor van
nak lényeges különbségek a két mű
vész munkái között. Komáromi Tünde 
az ember világát ábrázolja, míg Vasiliy 
sokkal inkább a természetet és ennek 
változatosságát figyeli különböző pil
lanatokban. A színek sokasága, a Nap 
kapcsolata a tájjal, a minden pillanat
ban változó világ az, amit ő megörökít. 
Összességükben viszont azt is láthat
juk, hogy az eddig megjelenített motí
vumok, ábrázolások erről a területről 
nem csak művészi, mesebeli fantáziák, 
hanem valóságosak is. A festmények
hez hasonlóan, valódi tükrök, átjárók 
egy számunkra távoli világba.

Elhangzott az E sza k -O ro szo rszá g  
című kiállítás május 24-i megnyitó
ján, a kolozsvári Reményik Sándor 
Galériában.
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[...] Petőfi, Ady és Radnóti az újkori magyar 
történelem három legsúlyosabb összeomlásakor 
halt meg -  1849-ben, 1919-ben és 1944-ben -, 
együtt éltek és haltak az országgal, valamikép
pen magukra vették a sorsát, és talán minden
kinél mélyebben, már-már misztikusan élték át 
a közös tragédiát, hosszú évekkel előbb tudták 
a bukást. (Ady is, akit nem öltek meg.) A nyolc
vanas éveket nem lehet összevetni ezekkel a ko
rokkal, a rendszerváltás pedig minden hibája el
lenére egy reményteli és boldog pillanat volt a 
magyar történelemben. Az én nemzedékemnek 
nem jutott ki ilyen tragédia, és remélem, nem is 
fog. De azt is remélem, hogy valaki felnőne közü
lünk a feladathoz, ha -  ne adj’ Isten -  kéne. Én 
a nyolcvanas években végig egyetemista voltam, 
olvasgattam és tiszteltem a nagy írókat-költő- 
ket, jártam alternatív koncertekre, és nem hit
tem volna el senkinek, hogy az én életemben ki 
fognak menni az oroszok (de nem is mondta sen
ki). Ellenzéki tevékenységet nem folytattam, ír
tam a verseimet. Abban, hogy tulajdonképpen 
szabad és kívülálló tudtam maradni ’89-ig, a 
legtöbbet a mi közös „Irókörünk” segített, ami 
’81-tól működött Mezey Katalin (és eleinte Papp 
Márió) vezetésével. Minden csütörtökön össze
jöttünk, elolvastuk egymás új verseit, beszél
gettünk. Vörös István, Kun Árpád, később Tóth 
Krisztina, András László, Bódi László (Cipő né
ven a Republic vezetője lett), még később oly
kor Wirth Imre, Galántai Zoltán, Bartis Attila, 
Poós Zoltán, (innen már kilencvenes évek:) Térey 
János, Peer Krisztián és még sokan egy olyan 
közösséget alkottunk együtt, amiből nem is na
gyon vágytunk az „igazi” irodalmi életbe. Volt 
nekünk egy sajátunk! Mezey Kati elvitt minket 
Weöres Sándorékhoz, meghívta a Körbe Mándy 
Ivánt. Persze azért eljártam az Örley Körbe is, és 
büszke voltam, hogy meghívtak maguk közé, de 
az igazi közegem az írókor volt. Amit a „klasszi
kus költőszerepről” kérdezel: nekem a kétezres 
évek közepéig úgy tűnt, hogy Magyarországon 
alapvetően jó felé tart a történelem: Európai 
Unió, lassú, de biztos gazdasági felemelkedés, 
távlati jólét... A kétezres évek közepe óta érzem 
egyre inkább, hogy baj van ezzel a jövőképpel, 
pontosabban: omlik össze. Az emberek csalódot
tak, én is csalódott vagyok, a politikai elit, a ma
gyar értelmiség, és mi magyarok, egymás földbe 
döngölésével foglalkozunk, és nálam tízszer oko
sabb, százszor műveltebb emberek sem látnak 
ki ebből a csapdából, sőt, még a csapdát se lát
ják (vagy nem hajlandók látni). Mi tesszük tönk
re saját magunkat, mert egy beteg, és önmagát 
gyengítő szisztémát működtetünk egyszerűen 
azáltal, hogy ugyanazt csináljuk, mint eddig. 
Szóval alapjaiban kéne kijavítanunk a társadal
munkat, közösen. [...]

Elek Tibor: a z  a k a r a t  é s  a  s z e r e te t
e g y ü tt  o t th o n o s a b b á  t e h e t i” — B eszélgetés  
K em ény Istvánnal. BÁRKA, XXI. 2013/3.
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H ibaigazítás
Kedves olvasóink! A Helikon 2013-as falinap

tárába júliustól kezdődően sajnálatos hiba csú
szott. A figyelmetlenségért elnézést kérünk, és 
július 10-i lapszámunk mellékleteként olvasó
ink rendelkezésére bocsátjuk naptárunk javí
tott változatát. A szerk.
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A  Helikon-estek irodalmi rendezvény- 

sorozat első állomásaként került sor a 
Helikon „fióklapja” A nagy Kilometrik 
200. lapszámának bemutatójára június 
4-én a kolozsvári Bulgakov kávéház iro
dalmi szalonjában. Az est vendégei voltak: 
Szilágyi István, Balázs Imre József, Bréda 
Ferenc, Csuszner Ferencz, Fischer Botond, 
Győrfi Kata, Lovassy Cseh Tamás, Pethő 
Lorand és Varga László Edgár. A sorozat 
második rendezvényét június 18-án tar
tották: ezúttal Király László Készülődés 
Pazsgába című új verseskönyve volt teríté
ken. A költővel Karácsonyi Zsolt, a Helikon 
főszerkesztője beszélgetett.

Balázs Imre József Hadikórház a város 
szélén című publicisztika-kötetét mutatták 
be június 6-án, a kolozsvári Klausen ká
véházban. A könyvet Demény Péter, vala
mint Simon Judit, a Riport Kiadó igazga
tója méltatta.

A  3. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét égisze 
alatt tartották Márton Evelin Papírszív cí
mű kötetének bemutatóját június 7-én, a 
kolozsvári Klausen kávéházban. A szerző
vel Fekete Vince beszélgetett.

Molnár Vilmos Az ördög megint Csíkban 
című kötetét mutatták be június 8-án, a 
kolozsvári Bulgakov kávéházban. Az est
re a 3. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét kere
tében került sor. A szerzővel Lövétei Lázár 
László, a Székelyföld folyóirat főszerkesz
tője beszélgetett. Molnár Vilmos könyvét 
június 12-én a Csíkszeredái Kájoni János 
Megyei Könyvtárban is bemutatták.

Lackfí János szerzői estjével jelentke
zett júniusban a Látó Irodalmi Játékok. A 
lassan egy éve induló rendezvénysorozat
ra június 13-án 24. alkalommal kerül sor 
a marosvásárhelyi G. Caféban. A József 
Attila-díjas költővel Demény Péter beszél
getett.

Az I. Erdélyi Siam Bajnokság nagyvá
radi fordulójára került sor június 13-án 
a Moszkva kávézóban. A váradi fordu
lót Magics Csaba nyerte, őt követte Kiss 
Gyula és Kudelász Levente. A marosvá
sárhelyi fordulót a G. Caféban tartották 
június 14-én. Itt Bartha Lóránd vitte el a 
pálmát, a második helyen Gábos Dezső, a 
harmadik helyen Benedek Szabolcs vég
zett.

Kinde Annamária Húzódhatsz köze
lebb című új verseskötetét mutatták be jú

nius 15-én a nagyváradi Bábszínházban. 
A szerzővel Szűcs László, a Várad folyó
irat főszerkesztője beszélgetett. A találko
zó első részében értékelték és díjazták a 
Várad folyóirat tavaszi diák-versíró pályá
zatát, melynek kezdeményezője Kinde An
namária volt.

A Korunk Akadémia meghívására jú
nius 19-én a kolozsvári Café Bulgakovban 
tartott estet Szkárosi Endre József Attila- 
díjas költő, performer, az Egy másik ember 
(2011) és a Verboterror (2013) című köte
tek szerzője. A házigazda és beszélgetőtárs 
Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztő
helyettese volt.

Rejtőzködnöm nem lehet címmel em
lékezett meg a 100 éve született Weöres 
Sándorról a Magyar Művészeti Akadémia 
június 20-án, a budapesti Duna Pa
lotában. A vers- és zenei előadást Dr. 
Kucsera Tamás Gergely, az MMA fő
titkára nyitotta meg, bevezetőt mon
dott Mezey Katalin, az MMA Irodalmi 
Tagozatának vezetője. Az est házigaz
dája Török Máté volt.
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K in csek
VÍZSZINTES
1. Latin mondás első része. 14. 

Hócsalán. 15. Afrikai országban lakik. 
16. Törekszik. 17. Utcai bankautoma
ta. 18. Zeusz kedvese. 19. Nyílászáró. 
21. Betűt, jelet vés. 22. Személyes név
más. 23. A titán vegyjele. 25. Helyben. 
26. Tagadószó. 27. Soha, németül. 
29. Sylvester Stallone beceneve 31. 
Férfinév. 34. Végső formájához köze
lítő. 37. Gépkocsivezető. 39. Gyakori 
igevégződés. 41. Gátba ütköző. 43. 
Házasság. 44. Biológiai fajcsoport. 46. 
Behatás! 47. Becézett Adél. 49. Szlovén 
sportjel. 50. Árut értékesít. 52. Esni 
kezdő. 55. Szibériai folyam. 56. A hosz- 
szabb úton megy. 58. Azzal a céllal ha
lad. 60. Fundamentum. 62. Őszi hó
nap rövidítése. 63. Régi rádiómárka. 
65. Vietnami holdújév. 67. Mekegni 
kezd! 69. Határrag. 70. A szabadba. 
72. Azonos betűk. 73. Lótakarmány. 
75. Vagy, angolul. 76. Bírósági ügy. 77. 
Nógrád megyei község. 79. A budapes
ti agglomerációhoz tartozó község. 81. 
Újezüst.

FÜGGŐLEGES
1. Vezetékben kering. 2. Holt nyelv. 

3. Római 3000. 4. Kaik belseje! 5.

Lamartine költeménye. 6. Indul a vo
nat! 7. Török tiszti rang. 8. Becézett 
Róbert. 9. Meg nem engedő. 10. -..., 
-nek. 11. Nemzetközi, röviden. 12. 
Svájci folyó. 13. A sejteknek az örökle
tes tulajdonságokat hordozó anyaga. 
18. Azonos betűk. 20. ... Troli (Heine). 
23. Csordultig. 24. Szundikáló (kis
baba). 26. Dalos (kedvű). 28. Príma 
áru jelzése. 29. Korcsolya, ango
lul. 30. Az ittrium és a lantán vegy
jele. 32. Tunikában van! 33. Latin 
mondás második, befejező része. 35. 
Légióegység. 36. Melletted elhelye
ző. 38. Norvégia fővárosa. 40. Fekete 
István gólyája. 42. Szórványos női 
név. 45. Felületet savval kezel. 48. 
Hegy Kréta szigetén. 51. Borul (né
pies). 53. Tokió régi neve. 54. Hajlott 
korú. 57. Bárány, angolul. 59. Tankör, 
röviden. 61. Péksütemény. 64. Kipling 
szürke farkasa. 66. Angol iskolavá
ros. 68. Kapaszkodó növényi hajtás. 
69. Jegyzetel. 71. Bagdad a fővárosa. 
73. Becézett Attila. 74. A kálium és a 
szelén vegyjele. 75. Gálád, alattomos. 
76. Hannibál népe. 78. Két jenki! 80. 
Tojás, németül. 81. Tallinn határai!

R . T.

A H elikon 12. számá
ban megjelent Golding 
című rejtvény megfej
tése: A torony, Ripacs 
Martin 948410 000065
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