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Deák Zsuzsa: Tánc 1.

Lapszámunk 1., 5., 7. és 13. oldalát Deák Zsuzsa samott szobraival illuszt
ráltuk.

• Csire Gabriella írónővel beszélget 
Székely Ferenc

• Bogdán László: A katona és a démon
• Sigmond István:

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 17.
• Bréda Ferenc Szőcs Istvánról
• Borcsa János és Vallasek Júlia 

Görömbei Andrásra emlékezik
• A NAGY KILOMETRIK

PAPP ATTILA ZSOLT

A kultúra ára
Az idei Transilvania filmfesztivál bemutatói előtt vetítettek 

egy reklámfilmet: ismert román színész mondja el, hogy azért 
támogat egy kulturális alapítványt, mert „a művészet minden
kinek jár”. A kijelentéssel, eszmei szinten legalábbis, aligha 
lehetne vitatkozni -  de a művészeti alkotásokhoz való hozzá
férés módozatai igencsak változtak a történelem folyamán. A 
kultúra, amely korábbi korszakokban egy hierarchikus-arisz
tokratikus közegben „termelődött újra” (kolostorok, nemesi 
udvarok világában), a modernitásban a magaskulturális eli
tek terrénumává vált, s mint ilyen, megőrizte exkluzivitását. 
Más kérdés, hogy -  gondoljunk bármit is e folyamatról -  az 
elit kultúrája és a tömegkultúra fokozatosan levált egymásról 
-  hogy aztán később, az utóbbi évtizedekben ismét képlékeny- 
nyé váljanak a határvonalak. A kulturális-művészeti javak
hoz való hozzáférés legfőbb akadályozója ma már önmagában 
nem a társadalmi pozíció és a kultúrateremtés „piramisának” 
szintjeihez való viszony, hanem egy nagyon is gyakorlati té
nyező: a pénz. A politikához és a társadalmi élet különböző 
vetületeihez hasonlóan a kultúrában is végbement egy töme
gesedési folyamat: soha nem volt olyan könnyű hozzájutni a 
magasművészet termékeihez, mint manapság — és soha nem 
igényelt ekkora anyagi ráfordítást.

Nincs miért siránkozni efölött: tetszik vagy sem, tudomásul 
kell vennünk, hogy a kultúra létrehozásának előfeltételei és 
értékesítésének módjai nem függetleníthetek a piaci folyama
toktól. Ugyanakkor nem lehet elmenni szó nélkül a piacosodás 
veszélyei mellett sem, hiszen félő, hogy a materiális feltételek 
megléte egyfajta privilégiummá, vasár- és ünnepnapok luxus
cikkévé teszi a kultúrát. Nem tartozunk azok közé, akik egy
fajta parttalan demokratizmus jegyében a szellemi szféra tel
jes ingyenességét hirdetik: abszurdnak tűnik ugyanis, hogy 
míg az ember napi fizikai szükségleteinek nagy részéért fizet
ni kell, a szellem javai mindenkinek eleve „járnak”; hogy a ke
nyér pénzbe kerül, a Shakespeare-összes megszerzése viszont 
„emberi jog”. (Arról nem beszélve, hogy a kulturális termé
kek -  könyvek, filmek, zeneművek, színieló'adások -  előállítá
sa és népszerűsítése is ellehetetlenül erőforrások hiányában.) 
Számot kell vetni azonban az információrobbanás teremtette 
radikálisan új helyzettel — azzal, hogy az internetes áruházak 
és letöltőoldalak, az alternatív terjesztési csatornák révén a 
kultúraterjesztés és -fogyasztás feletti mindennemű ellenőr
zés gyakorlatilag lehetetlenné vált. Nem kétséges, hogy ez a 
fordulat gyökeresen átformálja nemcsak a Gutenberg-galaxis 
belső működési „kódexét”, hanem a kultúra összes rétegét. Az 
új állapot teremtette sürgető kihívások azonban, implicit mó
don, azt is jelzik, hogy a kultúra nem „lejárt szavatosságú” 
ügy -  és nem kell tartani attól, hogy a szent feleslegességből 
végül csak a feleslegesség marad.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F o ly ó ira tu n k ra  a szerkesztőségben  is elő leh e t fize tn i 10 és 14 ó ra  között. 
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Beszélgetés a 75 éves Csire Gabriella írónővel
Aranykapcsos szeretet
-  Marosújváron született, de két éves 

korában Kolozsvárra költözik a család, 
ott éltek, ott járt iskolába és egyetemre. 
Milyen volt a város a második világhábo
rú után és az ötvenes években?

-  Szüleim a Maros menti Felvincről 
származtak, bár apai részről felmenőim 
kolozsváriak voltak. Édesapám néhány 
évig a marosújvári Solvay Társaság szó
dagyárában dolgozott, ide költözött új há
zasként édesanyámmal. így történt, hogy 
a Felvinccel szemközti bányavároskában 
láttam meg a napvilágot. Marosújvárt ti
zenhat évesen láthattam újra, de ekkor
ra már a be-beomló sóbánya teljesen el
nyelte azt a városrészt, ahol születtem. 
Gyerekkorom élményvilága, eszmélésem, 
diákkorom mind-mind Kolozsvárhoz fű
ződik, ahova negyvenben jött át a család. 
A háborút egy Donát utcai boltíves, több 
termes borpincében vészeltük át, a Róza 
néni óvóhelyén, több szomszédos család
dal együtt. Nagy szerencsénk volt, hogy 
mire édesapám megkapta a behívót, már 
súlyos gyomorbajos volt, és otthon ma
radhatott a Villamos Művek alkalma
zottjaként. Valahányszor mennydörgés- 
szerű robbanások rázták meg a várost és 
vérvörös fények nyillaltak át a boltíves 
pincén, mindig arra gondoltam, hogy leg
alább együtt halunk meg. De megmene
kültünk! A háború utáni időszakra kis
gyerekként úgy emlékszem vissza, hogy 
megélhetési gondokkal, élelemhiánnyal 
és fázással kellett megküzdeni. Az ele
mi iskolában egy kis dobkályha próbál
ta befűteni az osztálytermet. A fahasá
bokat mi, gyerekek hoztuk magunkkal 
otthonról. Szívesen gondolok vissza népes 
iskolámra és a kis színpadra, ahol elő
ször mondtam verset, és ahol bemutatták 
színpadi jeleneteimet. Persze én voltam 
a szerző meg a főszereplő is egy személy
ben. Ötödiktől érettségiig a Király utcai 
volt Református Kollégiumba jártam, az 
akkori 3-as számú Leánylíceumba. A bel
városi iskola a 89-es rendszerváltás óta 
Apáczai Csere János Eméleti Líceumként 
ismert. A szürkére festett épület, a jórészt 
nőkből álló tanári kar távolságtartó ma
gatartása riasztóan hatott rám. De ha
marosan hozzáedződtem új iskolámhoz.

-  Térjünk át az egyetemi évekre. 1959- 
ben egyesül a Babe§ és a nagyhírű Bolyai 
egyetem, sorsok törnek össze, akkor kerül 
vonat alá Szabédi László. Hogyan emlék
szik vissza az akkor történtekre, szemta
núként?

-  Érettségi után, 1954-ben felvételi
zem a Bolyai Tudományegyetem magyar 
nyelv és irodalom szakára. Az itt töl
tött öt évet diákkorom, szellemi fejlődé
sem meghatározó jelentőségű időszaká
nak tekintem. Jó nevű tudósok, szív-lélek 
egyetemi oktatók tágították szellemi ho
rizontunkat, vezettek be a műveltségszer
zésben oly fontos szerepet játszó könyvtá
rak világába. Pezsgő diákéletet éltünk: 
bolyaistákkal -  „Bolyai-bérletesekkel” 
-  telt meg zsúfolásig a magyar színház 
és opera, akárcsak a román opera. De 
mi magunk is szabad időnkben az egye
tem kórusában, táncegyüttesében vagy 
színjátszókörében tevékenykedtünk. Én 
az Égressy Gábor Színjátszó Kör alapí
tó tagjai közé tartoztam. Felléptem szín
darabban és szavalóesteken. Turnéztunk 
Kolozsvár környéki falvakba és Tordára, 
felléptünk a sepsiszentgyörgyi és a ma
rosvásárhelyi színházban. Egyetemi ok
tatóink — Antal Árpád és Pataki Bálint 
-, valamint a magyar színház két rende
zője meg díszlet- és jelmeztervezője vet
tek bennünket pártfogásba. A kör lelke 
Banner Zoltán volt -  akkoriban tanárse
géd a történelem szakon —, aki, szerencsé
re, kiváló szavalóként azóta sem szakadt 
el a színpadtól. Előadásainkon nemcsak 
az egyetemi diákság jelent meg, hanem a 
nagyközönség meg a helyi sajtó is.

Kitűnő egyetemi oktatóink, a neves 
irodalomtörténészek, nyelvészek és tör
ténészek közül hadd említsem meg né- 
hányuk nevét: Szigeti József, Jancsó 
Elemér, Csehi Gyula, Székely Erzsébet, 
Szabó György, Csetri Elek, Márton 
Gyula, Gállfy Mózes. A lerövidített sort 
a mártírhalált halt költő-professzorral 
zárnám, Szabédi Lászlóval, a stiliszti
ka feledhetetlen professzorával. Az öt
venhatos időket, a nagy sorsfordulatot 
az egyetemen éltem át. Évfolyamunkkal 
november elsején, több más egyetemis
ta csoporttal együtt, kimentünk világí
tani nagyjaink sírjaihoz, a Házsongárdi 
temetőbe. Amikor Reményik Sándor 
nyughelyéhez értünk, már körülvettek 
bennünket a bikacsökös egyenruhások. 
Innen kezdve, a megtorlás időszakában 
már sosem lehetett tudni, hogy kit miért 
visznek el. A színjátszókörben is elhara
pózott a nyugtalanság. Betiltották a már 
előkészített szavalóestünket: az Áprily- 
estet. Sepsiszentgyörgyi turnénkon csak 
az utolsó percben engedélyezték az árta t
lan Moliére-darab előadását, a Tudós nő
ket. Bennünket pedig úgy őriztek a Mikó 
Kollégium internátusában, ahol meg

szálltunk, hogy este már nem mehettünk 
ki a városba sem. És rendre megkezdőd
tek a letartóztatások. Az irodalmi tan
szék fiatal reménységeit: Dávid Gyulát, 
Lakó Elemért és Varró Jánost súlyos 
börtönévekre ítélték. Évfolyamunkról 
Páskándi Gézát szólították ki közülünk, 
más évfolyamokról Koczka Györgyöt és 
Bartis Ferencet. Egy ilyen koncepciós 
pert előkészítő nagy gyűlésen a kiállított 
vádlott frappáns válasza hallatára feltö
rő taps miatt egy fél évfolyamnyi magyar 
szakos hallgatót csaptak ki az egyetem
ről. Csak most, a kilenecvenes években 
kezdtek nyilvánosság elé kerülni a tra
gikus események és következményeik, és 
kezd fény derülni az ügynökök és besú
gók jól leplezett szerepére is. A két egye
tem egyesülésének évében államvizsgáz
tam: magyar nyelv és irodalom szakos 
diplomámat már a BBTE állította ki.

-  Míg mások a katedrát választják, és 
tanárként dolgoznak valamelyik község
ben vagy kisvárosban, Ön az ország fő
városában vállal szerkesztői munkát. Mi 
késztette erre?

-  Abban az időben minden frissen vég
zett diplomás megkapta a kinevezését. A 
repartíciót vissza lehetett utasítani, eb
ben az esetben viszont magunknak kellett 
állást szerezni. Több kollégám helyezke
dett el a sajtóban, lapoknál és könyvki
adóknál. Én ötödéves voltam, amikor férj
hez mentem Csire Józsefhez, aki akkor a 
bukaresti operaház tagja volt. így kerül
tem a fővárosba. Néhány hónapi veszteg- 
lés után megtudtam, hogy filológusokat 
keresnek a kibővített magyar szerkesztő
ségbe, és jelentkeztem az Állami Irodalmi 
és Művelődési Könyvkiadónál, a későbbi 
Irodalmi Könyvkiadónál. A véletlen úgy 
hozta, hogy volt évfolyamtársnőmmel egy 
napon vettek fel, aki szintén házasság út
ján költözött Bukarestbe. Közel tíz évig 
dolgoztam itt szerkesztőként. Ebben az 
időszakban foglalta el a főszerkesztői szé
ket Méliusz József, majd Domokos Géza, 
végül Bodor Pál.

-  30 évig szerkeszti az Irodalmi 
Könyvkiadó könyveit, a Tanügyi Újságoí, 
az Előréí és a Jóbarátoí. Ez a gyakori vál
tás nem volt negatív hatással a munkájá
ra?

-  Az Irodalmi Könyvkiadónál töltött 
évek alatt szerkesztettem magyar klasz- 
szikus és világirodalmi kiadványokat, 
kortárs írók színműveit, de azt tartom

Csire Gabriella
1938. április 21-én született Marosújváron. Kétéves korában szüleivel együtt 

Kolozsvárra költözött. Itt érettségizett a (volt református) leánygimnáziumban, 
majd a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett dip
lomát. 1959 őszétől Bukarestben él: az Irodalmi Könyvkiadó, majd az Ifjúsági 
Kiadó szerkesztőjeként működött. A Tanügyi Újság, az Előre és a Jóbarát újság- 
írója-szerkesztője, 1990-92 között a Cimbora című gyermeklap főszerkesztője volt. 
Szerkesztői, újságírói tevékenysége mellett karcolatokat, novellákat, meséket és 
szabadverseket közölt. Publikál az Erdélyi Toll gyermekrovatában (2010).
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igazi eredménynek, hogy a két világhá
ború közötti korszakból kezdeményezé
semre sikerült megjelentetni két kötet
ben egy Benedek Elek műveiből készült 
válogatást, a sok előítélettel terhelt 
Kuncz Aladár Fekete kolostorát, Tabéry 
Géza regényét, a Bolyai Jánosról szó
ló Szarvasbikát és Karácsony Benő öt 
kötetbe foglalt életművét. Bár az én vi
lágom volt a kiadó is, újságírói pályá
ra vágytam igazán. Első lépésem ezen a 
pályán a Tanügyi Újság volt. Ezután az 
Eló'réhez kerültem, de a nyolcvanas évek
ben fölerősödött pártideológia teljesen el
mosta a művelődési rovat nyújtotta addi
gi lehetőségeket. Ezért váltottam megint: 
a Jóbarát irodalmi rovatát szerkesztet
tem, majd a ’89-es fordulat után a pio
nírlap jogutódának, a Cimborának let
tem a választott főszerkesztője. A lap 
megszűnése után már csak az íróaszta
lom maradt meg. Végleg búcsút mond
tam az újságírásnak. Mindvégig úgy 
éreztem, hogy sok mindent köszönhetek 
a kiadói éveknek éppúgy, mint az újság
írásnak. Rengeteg értékes emberrel is
merkedtem meg: tanárokkal, diákokkal, 
hivatásos alkotókkal, népművészekkel és 
műkedvelőkkel. Járhattam régi nagy is
koláink falai között, megfordulhattam 
festők, szobrászok műtermeiben, képző- 
művészeti és alkotói táborokban, gyer
mekkönyvtárakban, múzeumokban, 
egyetemeken, részt vehettem megyekö
zi, illetőleg országos irodalmi szimpó
ziumokon és tantárgyversenyeken, be
járhattam a magyarlakta vidékeket, 
városokat Csíkszeredától Besztercéig, 
Nagyenyedtől Kézdivásárhelyig, Dévától 
Költőig. Természetesen ezek az élmé
nyek mind lecsapódtak újságcikkeim
ben. Az említett szerkesztőségekben vég
zett munkám és a rendszeres terepjárás 
mellett folyamatosan közöltem hazai la
pokban és antológiákban novellákat, 
karcolatokat, meséket, miután 1962- 
ben az Utunk, majd a Dolgozó Nő novel
lapályázatán debütáltam. Férjem, Csire 
József zeneszerző számára pedig több 
librettót és dalszöveget írtam. Két ki
adást megért kötetünk, a Bűvös dalnok 
hangszermitológia: a szimfonikus zene
kar hangszereit bemutató mesék és szak
szerű magyarázatok ötvözete. Első kö
tetem a középiskolákban és főiskolákon 
egyaránt forgatott irodalomelméleti kézi
könyv volt, az 1969-ben kiadott Pandára 
szelencéi. Mindezt csak előzménynek te
kintem, hiszen amióta 1971-ben megje
lent első, gyermekeknek írt könyvem, a 
Turpi meséi, teljes szívvel-lélekkel a gyer
mek- és ifjúsági irodalomnak élek.

— 1990-92 között, a hamvaiból fölélesz
tett, Elek apó egykori gyermeklapját köve
tő Cimborát szerkeszti. Meséljen a lap új
raindításáról és az új arcéiról.

-  A 90-ben történt fordulatnak köszön
hetem, hogy fölvettek a Romániai írók 
Szövetségébe és megadatott a Cimbora 
feltámasztása. A gimnazista gyermekek, 
akikhez a lap szólt, örömmel vették kéz
be, és az első számtól a magukénak val
lották a megváltozott profilú lapot. A

politikai szövegek, véget nem érő beszé
dek helyett szóhoz jutott végre az iroda
lom és a művészet. Az erdélyi gyermek- 
és ifjúsági irodalom legjobbjai, prózaírók 
(Marton Lili, Méhes György, Péterffy 
Emília, Bajor Andor, Bölöni Domokos) és 
költők (Horváth Imre, Anavi Ádám, Tóth 
István, Lászlóffy Aladár, Markó Béla, 
Lászlóffy Csaba, Lendvay Éva, Páll Lajos, 
Jancsik Pál, Ferenczes István) ajándékoz
ták meg gyermekolvasóinkat nekik szóló 
alkotásaiakkal. Az eredeti Cimborához 
híven hangsúlyt fektettünk a tanulók
kal folytatott levelezésre, és közlési teret 
biztosítottunk a tanulók irodalmi, nyelvi, 
matematikai, valamint rajzversenyekre 
beküldött munkáinak. Az óvatos félszeg- 
ség lassan fölengedett a tanulókban is, 
őszinte véleménynyilvánításukra mindig 
lehetett alapozni. Állandó rovatainkban 
mindenki megtalálhatta az érdeklődé
si körének megfelelőt, erdélyi műemlé
keink bemutatásától az egyetemes sport- 
történetig. A játszva tanító, gyakorlati 
jellegű sorozatokból sem a gyerekkonyha, 
sem a divat nem hiányzott. Egymást csi
szoltuk, alakítgattuk: szerkesztők és ol
vasók, vagy ahogyan Benedek Elek írta 
szerkesztői üzenetében: „Aranykapocs a 
szeretet: ez kösse össze az én öreg szíve
met a ti ifjúi szívetekkel!”

A lap anyagi támogatás híján meg
szűnt. És ekkor tizenhatezer előfizetőnk 
volt... Később újraindult Sepsiszent- 
györgyön, nyilván más felfogásban. Én 
közben áttanulmányoztam az Akadémiai 
Könyvtárban az 1922 és 1929 között 
megjelent Cimbora teljes kollekcióját, és 
elkészítettem a gyermeklap irodalmi an
tológiáját. A gyermekeknek és pedagó
gusoknak szánt kötet célja a köztudat- 
ba vinni a csak hírből ismert század eleji 
gyermeklapunk irodalmi anyagának leg
javát. Az Elek apó Cimborája két kiadást 
ért meg, de a visszajelzések szerint így 
sem jutott el mindenüvé.

-  Első gyermekeknek írt kötete óta szin
te egytől-egyig gyermekeknek írt alkotás 
következett. Mivel magyarázza ezt a „hű
séges kitartást” a gyermekek és a gyermek- 
irodalom iránt?

-  Óvodáskorú kisfiam naponta föltett 
kérdései, meseszomja, élményvilága a 
megvilágosodás erejével hatott rám, de 
az a felismerés is munkált bennem, hogy 
mennyi mindent nem tudunk mi, felnőt
tek a gyermekeinkről. Kisfiam ihlet
te mesehősöm, Turpi első ízben a Turpi 
meséi című kötetemben jelenik meg. 
Főszerepet kap egyik mesejátékomban, a 
Szavak Házában, majd kisiskolásként két 
meseregényemben, a Turpi és Világjáró 
Kópé ban és a székely mondavilágban 
gyökerező Turpi Lak ban. Amíg ki nem 
nőtt az iskolás évekből, nemcsak kisfiam, 
hanem osztálytársai és barátai is lehető
vé tették számomra, hogy az ő szemükkel 
lássak és velük érezzék. Jó pár év eltelté
vel, a Jóbarát, majd a Cimbora szerkesz
tőségében ismét beleláthattam a gyerme
kek világába. Ez az időszak csiholta elő a 
nyelves, minden lében kanál Kinga alak
ját. A kislány monológjai Kingától hallot
tam... címmel láttak napvilágot a gyer

meklap hasábjain, majd a Kaktusztövis 
című karcolatfüzért tartalmazó kötetem
ben. Gyermekeknek és gyermekekről írt 
karcolataim, novelláim és meseregénye
im mellett két zenés mesejátékot írtam, a 
már említett Szavak Házát és A varázsló 
kosarát. Mindkettőhöz férjem komponált 
zenét. Utóbbit Bukarestben mutatták 
be a magyar iskola kisdiákjai a nagy- 
közönség előtt is. A darabot Sebestyén 
Klára zenetanárnő, a jeles folklorista ta 
nította be. Nagyváradon Thurzó Sándor 
József brácsaművész együttese, a mai 
Varadinum szólaltatta meg több alka
lommal, és turnézott vele Bihar megyei 
iskolákban.

-  Nagy sikert arattak eposz- és mítosz
feldolgozásai. Melyek voltak ezek?

-  Először a világirodalom nagy eposza
inak szépsége ragadott meg, de mesékbe 
kívánkozott több magyar széphistória is. 
Átdolgozásaim első ízben a Ion Creangá 
Könyvkiadó népszerű sorozatában, a 
Nagyapó mesefájában jelentek meg, majd 
A forrás titka címmel önálló kötetben is. 
Bár vannak, akik vitatják az átülteté
sek jogosultságát, azt tapasztaltam, hogy 
a nehezen emészthető vagy hozzáférhe
tetlen, olykor feledésbe merült nagy mű
vek korszerű átdolgozását nemcsak a ta
nulók, hanem a felnőttek is igénylik. 
Bátorítóan hatott rám, hogy a Lamb test
vérek Shakespeare-meséi, Erich Kästner 
vagy Benedek Elek eposzátdolgozásai 
megbecsült irodalmi alkotásoknak szá
mítanak ma is. Meseregénybe tömörí
tettem az ősi sumér eposzt (Gilgames 
álmai), az ókori görögök híres monda
körét {Trója) és Homérosznak tulajdo
nított eposzát (Odüsszeusz, a vándor), a 
szanszkritok fantasztikus Rámajánáját 
[Ráma és Szítá csodálatos történeté), va
lamint nyelvrokonaink, a finnek nemze
ti eposzát (Kalevala messze földjén). Az 
Ótestamentum igazgyöngyei pedig héber 
mítoszok füzére.

Megemlíteném még mesét és tudo
mányt ötvöző munkáimat is. Fiammal, 
dr. Csire Gáborral együtt írtam az állat
övi csillagképek mitológiai és tudomá
nyos magyarázatára épülő Csillagregéket, 
akárcsak a 9 bolygó meg 1 Nap című köte
tet, amely a mítoszok nyelvén és korszerű 
csillagászati ismeretek alapján mutatja 
be naprendszerünket. Allatregék alcím
mel ellátott kötetünk, a Bambuszka a 
szárazföldi ragadozók világába nyújt be
tekintést, a népek regéiben és meséiben 
őrzött megfigyelések és a mai biológiai is
meretek segítségével.

-  Idén 75 éves, mivel ünnepelte ezt a je
les évfordulót?

-  Nem tudom elhinni, hogy a jeles év
forduló rám is vonatkozhatik. De abban 
reménykedem, hogy naptári életkoro
mat meghazudtolja még egy ideig biológi
ai életkorom. Családomnak éppúgy, mint 
magamnak egészséget kívánnék és mun
kabírást. Akkor minden nap ünnep lehet. 
A többit a sorsra bízom!

SZÉKELY FERENC
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A  k a t o n a  é s  a  d é m o n
63. A félreértések tisztázása
részlet egy készülő regényből

A fedélzeten a verőfényben döbbenünk 
rá, hogy már megy a hajó és valószínűleg 
elszalasztottuk a Márvány-tengert.

Kriszti egy sarokasztalnál ül, előt
te kávé, vodka, sör, ásványvíz. Lehajtott 
fejjel jegyez valamit noteszébe. Észre se 
vesz.

„Nem kellene megzavarnunk” — súgom 
Carmennak.

„Ha nem ülünk oda, megsértődik.”
Odasétálunk, mindketten megpuszil

juk, abbahagyja az írást. -  „Rendeltem 
vodkát, sört, ásványvizet. -  Feláll. — 
Megyek, hozok nektek két forró kávét. 
Mit reggeliznétek?”

„Sonkás omlettet” -  mondjuk szinte 
egyszerre, és ezen már lehet nevetni.

„Hagyd, én rendelek -  nyomja vissza 
Carmen -, te addig fejezd be, amit írtál, 
s miután reggeliztünk, add elő védőbe
szédedet, nagyon szeretnék már túllenni 
rajta. Tudjátok, mennyire gyűlölöm az el
lenségeskedést! Azt akarom, hogy azok, 
akiket én jelenleg a legjobban szeretek a 
világon, szeressék egymást!”

Bemegy a konyhába.
Töltök magamnak egy pohárba vodkát, 

biccentek Krisz felé, de nyelvét kinyújtva, 
buzgón ír, nem figyel rám.

Visszajön Carmen, mögötte a csitri hoz
za a két kávét, de most nem riszálja ma
gát, nem is pillant ránk, láthatólag meg
sértődött, folyamatos visszautasításaink 
az agyára mentek, s lemondott rólunk.

Carmennak is töltök vodkát, koccin
tunk, iszunk, a kávé még forró lehet, vár
ni kell.

A kislány visszajön, hozza a sonkás 
omletteket, paradicsomot, paprikát, ubor
kát.

„Jó étvágyat” —, mosolygok Carmenra, 
és mohón enni kezdek.

Kriszti befejezi az írást, kérdőn pillant 
ránk. -  „Elkezdhetem?”

„És Strigoi? -  kérdezem kíváncsian. -  
Kirakták?”

„Igen — bólint Kriszti — Utolsó pilla
natban csempésztem a csomagjába a hat
lövetűjét. Nagyon hálás volt. Azt üzeni 
neked, még maradt benne egy történet 
Drakuláról és Nicolskiról, magnóra ve
szi és utánunk küldi a szigetre, . Tudja, 
mondottam nektek, hogy nagyon jól tud
ja, hova megyünk, hol van Carmen szi
gete. Néztem utána, ahogy távolodott a 
kikötőben, s megsajnáltam. Hátha a kö
vetkező orosz rulettet, hiába babonás, és 
hiába bízik régi jó pisztolyában, nem éli 
túl!”

Befejezzük az evést, teletöltöm a vod- 
kás poharakat, koccintunk, iszunk, s ma
gunk elé húzzuk Carmennal a kávét.

„Igyál, Krisz -  mosolygok rá kedvesen 
és megpuszilom az arcát. -  Utol kell ér
jél bennünket. Neked lesz rossz, ha nem

érsz utol. Mi már, láthatod, hogy fel va
gyunk dobva!”

Mohón iszik.
„Na, kezdjed — monda türelmetlenül 

Carmen. -  Még nincs olyan hőség, azt 
hiszem, jobb, ha itt maradunk. A kajüt 
olyan fülledt.”

Kriszti feláll, sört tölt a poharakba, és 
velünk szemben helyezi el a székét, leül, 
és feljegyzéseit pörgetve, kipirult arccal 
kezdi el.

„Csak arra kérlek, ne szóljatok közbe, 
mert akkor összezavarodok. Hagyjátok, 
hogy folyamatosan adhassam elő védőbe
szédemet. Ha majd kérdésetek lesz, a vé
gén kérdezhettek. Oké?”

Újra felragadja feljegyzéseit, pörge
ti, mint a kártyalapokat, arca kipirul, és 
szinte hadarva kezdi el.

„Kezdjük ezzel a kihívóan viselkedő 
görög csitrivel, nem is képzelitek, hogy 
hívják? Elektra a neve. Nos, ő nagyon ha
mar megérezte bennem a rokon vért, ő is 
így szocializálódhatott, ahogyan én, lá
nyokkal ismerte meg a testét és a kéjt, 
ahogyan elmesélte, tucat történet. De a 
fiúkat is szereti persze, félig meleg, félig 
biszexuális, akárcsak mi Carmennal. S 
láttam a szemében a rajongást, hogy tet
szem neki, s ezért is gondoltam, hogy fel
doblak téged -  néz áhítattal rám -, most 
már látom, hogy butaság volt, de akkor 
is, egy igazi nő szereti, ha rajonganak ér
te, a csitri kimondottan oda volt értem, 
simogatott, csókolt akkor éjjel, amikor ti 
a városban aludtatok! Nagyon a kedvem
re tett, együtt is aludtunk, fiatal kora el
lenére rafinált kis dög, de őszintén, nagy 
átéléssel csinálja, és szerettem volna ve
led megajándékozni, ha csak egy aktus 
idejére is. Bevallom, itt is tévedtem, elő
zőleg meg kellett volna kérdeznem: uram 
és parancsolom, egyáltalán óhajtja-e? 
Strigoi persze azonnal óhajtotta, mikor 
reggel levittem, fizetett is érte. Szagol
gatott engem, felizgult, a kis csitri úgy 
ült bele, mintha mindég is benne ült vol
na, riszálta a kicsi seggét, s az öreg, aki 
nagyapja lehetett volna, több mint egy 
félórát ringatta. Már a végén úgy sikolto
zott, hogy be kellett tömnünk a száját, 
nehogy meghallják a hajótérben dolgozó 
tengerészek. Ez volt egyik hibám, a csitri 
felajánlása. A másik, hogy ideges voltam, 
nem figyeltem oda, s félreértettem az if
júság kék madarát. Nézzétek el nekem, 
időnként bolond az embernek lánya, s na
gyon idegesített, hogy így egymásra ta
láltatok, éreztem: megint, s lehet, végér
vényesen kimaradok valamiből. S amikor 
Carmen rám szólt, hogy mi bajod, és me
sélte imádkozásaitokat a Hagia Szophi- 
ában, nagyon bepöccentem. Én nem va
gyok vallásos, de attól ti még persze 
lehettek, nem volt szép, hogy gúnyolód
tam, mea culpa, de akkor már nagyon ki 
voltam akadva, el is voltam fáradva, az 
állapotom is oka lehet ennek, de a fáradt

ság is, egész éjszaka a kis csitrivel ölel
keztünk, az eszméletvesztésig izgatva és 
hergelve egymást. Ami a jelentéseket il
leti, azokról majd akkor beszélünk, aho
gyan megegyeztünk, amikor végre haza
jutunk, és elolvashatod, hogy miket is 
jelentettem rólad, a másolatokat előrelá
tóan megőriztem. Akkor majd véleményt 
formálhatsz! Ami a hazudozásaimat ille
ti, ez az egyik legélesebb és igen találó bí
rálatod. Hogy mikor kezdődött? Azt hi
szem, a szüleim tragikus halála után. 
Mert természetesen nem az általad szel
lemesen ponyvaregénynek nevezett válto
zat volt az igazi, hanem a baleset. De ezt, 
ami után kiszedtél a szekrényből, annak 
is mindjárt egy hete, el is meséltem ne
ked. Hirtelen, én, az elkényeztetett csit
ri, nagyon egyedül maradtam, elbizony
talanodtam, úgy éreztem, nagyanyámon 
és Nellin, a barátnőmön kívül nem sze
ret senki. És érdekesnek szerettem volna 
látszani, s erre csak egy mód volt, ha gát
lástalanul hazudozok. Azt hiszem, eleve 
rosszul mértem fel a képességeimet. 
Először azért hazudoztam, színeztem ki a 
dolgokat, hogy elbűvöljem barátnőimet, 
de már akkor rádöbbentem, hogy ez ön
magában nem elég, csak ha valamifajta 
szexuális vonzóerővel párosul. Ezért min
den eszement ötletüknek azonnal kihívó
an az odaadást mímelve tettem eleget, 
önfeledten játszadoztam velük. Anélkül 
azonban, hogy különösebb örömet leltem 
volna az egészben. Ezért számomra soká
ig, nagyon sokáig a lányokkal folytatott 
játékok, majd a férfiakkal a mímelt, majd 
egy idő után hősiesen végig is vitt aktu
sok, munkát jelentettek. Szexuális szol
gáltatásaim, mert így fogtam fel őket, 
eleve munkát, sokszor terhes, fárasztó 
munkát jelentettek számomra, főként mi
után megjelentek életemben a fiúk, majd 
a férfiak is. Ezért dolgoztam ki a kis árva 
szerepét, amelyet, minden túlzás nélkül 
állíthatom, hitelesen alakítottam. 
Azonosulni tudtam a szereppel, amely
nek volt némi valóságalapja is, sajnáltat- 
hattam magam. Összefügg ez azzal is, 
amit te önképnek nevezel. Az én önké
pem, pontosan az erkölcsi érzék teljes hi
ánya miatt, meglehetősen egyoldalú és 
sematikus volt. Képtelen voltam végig
gondolni a helyzetemet, képtelen voltam 
reális önértékelésre, hiszen ez egész ad
digi életstratégiámat veszélyeztethette 
volna, s valami radikális szakítást jelent
hetett volna egész addigi életemmel. 
Ettől a radikális szakítástól azonban ret
tegtem. És halogattam, egyre halogat
tam a szembenézést önmagámmal. Az 
egyetemen párhuzamosan végeztem ösz
töndíjjal a rendőrakadémiát és a jogot, 
váratlanul lettek másfajta sikerélménye
im is, jól tanultam, s képességeimet kezd
ték tanáraim kollégáim, kolléganőim is 
méltányolni! Nelli után az első komolyabb 
szerelmi kapcsolatom egy híres, nálam 
két évtizeddel öregebb, bukaresti szob
rásszal alakítottam ki, akitől sokat ta
nultam, akit sok szempontból vonzónak 
találtam, bár a kielégülés még mindig 
ábránd maradt számomra, s alapvetően 
őt is bujaságommal, önfeledt odaadásom
mal ejtettem meg, ő is a kis árvát látta 
bennem, akit meg kell védeni a rossz vi-
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lágtól, a megaláztatástól. Ót is megcsal
tam, ez az én akkori életfelfogásomból 
egyszerűen és logikusan következett, hi
szen nem alakult ki bennem a birtoklási 
ösztön, nem is ismerhettem a hűség fo
galmát. Kihez lettem volna hűséges, és 
miért? Mint a pillangó, szálltam egyik 
férfiról a másikra, s közben ott volt Vlad, 
a szobrász, aki mégiscsak egyfajta biz
tonságot nyújtott, s védelmet is jelentett, 
és akihez mindég visszatértem. De ami
kor elvégeztem az egyetemet, voltak bi
zarr kalandjaim is, megjátszottam a szaj
hát, telefonhívásokra jelentkeztem, 
nyomorult, beteg embereket ismertem 
meg, akik az én munkámért, szexuális 
szolgáltatásaimért még fizettek is. Nem 
sajnáltam őket, akkor még csak és kizá
rólag magam sajnáltam, amikor életraj
zom állandóan színezve, vonzóan és elve
temülten sajnáltattam magam. így 
kerültem az egyetem elvégzése után jo
gászként a konstancai rendőrséghez. 
Piros diplomával végeztem, a tengerpart 
mindég is vonzott, bár az első ősz hihetet
lenül nehéz volt, magányos voltam, kép
telen élvhajhász kollégáimmal bármifaj
ta kapcsolatot kialakítani, Románia 
akkor a kóros unalom országa volt, fil
mek se nagyon voltak, én kollégáimmal a 
vámosok által elkobzott videókat néztem 
estéről estére, nyugati, főként amerikai 
filmeket, és utasítottam vissza a beger
jedt, középkorú rendőrtisztek ajánlatait. 
Éreztem, ki kell próbálnom magam, ha 
nem, menthetetlenül megőrülök, elsüllye
dek a konstancai posványbán. Elkezdtem 
szexuálpszichológusokat olvasni, valami 
felismerés gomolyogni is kezdett bennem. 
Lehet, nem bennem van a hiba, 
hanem a partnereimben, rosszul 
választom meg őket. Kihasználva, 
hogy a tengerparti városban még 
kevesen ismernek, egy őszi estén -  
Carmennal való megismerkedé
sem előtt egy héttel, melegen öl
tözve, merthűvös és esős volt az 
ősz, ami csak elmélyítette depresz- 
sziómat, napszemüveget biggyeszt
ve orromra, elmentem a kikötőbe 
és beálltam az utcán sétáló, magu
kat riszáló örömlányok közé. 
Láttam, hogy hogyan működik a 
dolog, időnként lelassít, majd meg
áll egy kocsi, a vezető beszélgetni 
kezd a köréje gyűlő lányokkal, 
egyet kiválaszt, beülteti maga 
mellé és elhajt. Vagy tétova járó
kelők tűnnek fel, hosszú alkudo
zás után egy boldog, mert kivá
lasztott leányzóval távoznak. 
Kíváncsi voltam, hogy milyen az, 
amikor nem én választok, hanem engem 
választanak? A szajhák kíváncsian mére
gettek, de egyelőre senki sem kötött be
lém, néha megállt egy-egy rendőrautó is, 
ilyenkor megborzongtam, mi lesz, ha fel
ismernek, és rájöttem, ez a játék iszonya
tos kockázatokat is rejt, hiszen bármikor 
leleplezhetnek, s nagyon nehezen fogom 
tudni megmagyarázni, mit is keresek én 
itt a szerelmi piacon, a strichelő, testü
ket, szolgáltatásaikat áruló kurvák kö
zött? De akkor már nem visszakozhat
tam. Ne értsetek félre, nem féltem és 
gátlástalan is voltam! Épp azelőtt való

este olvashattam arról egy szakkönyv
ben, hogy a gátlástalanság gyakran a fel- 
szabadultság és az önbizalom illúzióját 
kelti, s a gátlástalan viselkedés, ezt saját 
praxisomban is, saját élethelyzeteimben 
is, kamaszkorom óta számtalanszor meg
tapasztalhattam, pillanatnyilag imponá
ló is lehet, s ami még fontosabb, meghök
kentő jellege miatt, megejtő 
váratlanságaival, elbűvölheti, mind lány, 
mind fiú vagy férfi partnereimet. De azt 
is olvashattam sajnos, s ha magamba 
néztem, igazat adtam a szikár, szakszerű 
definíciónak, hogy a gátlástalanság mö
gött legtöbb esetben az általad is emlege
tett erkölcsi érzék fejletlensége, vagy 
mint az én esetemben is, teljes hiánya áll, 
amit csak nehezít esetemben a fokozott 
egocentrizmus! Magam körül forogtam 
állandóan, felhevülve, tébolyodottan, no
ha fogalmam sem volt arról, hogy ki is 
vagyok én valójában. Az önismeret zava
rait a szakkönyvek a személyiség éretlen
ségével is magyaráztak. Hát alaposan 
benne voltam a pácban. De akkor az ut
cán, a feltámadó szélben, ami sajtos- és 
cigarettásdobozokat, csokoládé- és újság
papírokat sodort magával s váratlanul 
ébresztette fel a félelmet a szívemben, 
amit addig kevésszer éreztem, talán so
ha, s már azon voltam, hogy hagyom az 
egészet és beülök egy bárba és iszom va
lamit, hogy felmelegítsen, mert egyre job
ban fáztam, váratlanul feltűnt egy ma
gas, sovány, viharkabátos alak! Úgy 
méregette eléje penderülő társnőimet, 
mint ahogyan kupecek vizsgálhatják ló
vásártéren a lovakat, s amikor tekinte
tünk először találkozott, hirtelen muta
tott rám, hozzám lépett, megfogta a

karomat és megindultunk egy sikátor fe
lé. Az áramról érdeklődött. Ötszáz, mon
dottam én. És ebbe mi fér bele, érdeklő
dött. Úgyszólván minden, mosolyogtam 
rá, bementünk egy négyemeletes bérház
ba, a mocskos macskapisi szagú lépcső
kön felmentünk a harmadik emeletre, 
egy ajtó előtt megállóit, előhalászta kul
csát, kinyitotta az ajtót és beengedett. A 
szobában rézágy állott, egy asztal, két 
szék, egy szekrény, az ablakon nem 
száthúzott függönyök, egyből arra gon
doltam, be kellene húzni őket, hiszen be
láthatnak a szembe lévő lakásokból, de őt

ez láthatólag nem foglalkoztatta, villanyt 
gyújtott, mert már sötétedett. A légysza
ros huszonötös égő fényében sápadtnak, 
kimerültnek tűnt az arca. Leült az ágyra 
s rám szólt, hogy vetkőzzek le. Oda
mentem az ablakhoz, elhúztam a mocs
kos sárga kartonfüggönyöket, leültem a 
székre, kifűztem és lehúztam a bakan
csom, levetettem a síanorákom, a pulóve
rem, a trikóm, és kibújtam vastag sínad
rágomból is, meglepte, hogy nem viselek 
fehérneműt. A bakancsot húzd vissza, 
kislány, mondotta valamivel melegebben, 
ezt nem értettem akkor, csak később fog
tam fel a jelentőségét, és segíts lehúzni a 
csizmámat. Odaléptem hozzá, két mezte
len combom közé szorítva nagy nehezen 
lehúztam a csizmáit. Levetette nadrág
ját, ingét, alsónadrágját, és hátradőlve az 
ágyon megkért, hogy a táskájából vegyem 
ki a köteleket és a kezét és a lábát kötöz
zem jó erősen a rézágyhoz. Ez meghök
kentett, de megtettem. Van ott egy mag
nó is, utasított, vegyem ki és kapcsoljam 
be, hamarosan felhangzott Csajkovszkij 
engem akkoriban egyenesen elbűvölő, 
mélakóros zongoraversenye. Odamentem 
hozzá, kuporodjál fölém, nyögte, hogy 
szagoljalak meg. Föléje térdeltem, orrát 
fanszőrzetembe dugva szagolt, és remeg
ni kezdett. Nincs kedved maszturbálni, 
kérdezte, noha már meredt a dákója. 
Nincs, mondottam durcásan, én inkább... 
Itt most én diktálom a feltételeket, 
mondotta, én vagyok a megrendelő, én fi
zetek. Ha nem, akkor nem! Nyisd ki a 
táskám, találsz ott egy ostort is, vedd ki 
és verjél meg. Hogy mit csináljak, 
képedtem el, az ostorral a kezemben. 
Verjél csak meg, kisasszony, mert nyomo

rult, bűnös lélek vagyok. Álltam 
fölötte, hát ezért kellett a ba
kancs, kapcsoltam azonnal, 
hogy megvethessem a lábam és 
néztem sovány, de izmos és seb
helyekkel teli testét, s megbor
zongtam. Futólag arra gondol
tam, hogy kapkodva felöltözök, 
úgyse tud magától kiszabadul
ni, jól lekötöztem, és elfutok, de 
aztán másként döntöttem. Ha 
belementem ebbe az egészbe, 
akkor végig kell játszani. 
Infantilis gátlástalansággal, 
ami amúgy is jellemez, nem ma
gam dicsérem, de ti igazán is
mertek, felemeltem az ostort és 
verni kezdtem a férfit. Szokatlan 
izgalom fogott el, s valami me
legség áradt szét bennem, ami 
furcsa módon az alhasamból in
dult, de nem gyomorgörcs volt, 

ó, nem. Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy ilyesmit karatézás közben már nem 
éreztem. De igen, csakhogy ott egy velem 
körülbelül egyenlő képességekkel rendel
kező versenyzővel állottam szemben és az 
ütések kivédése, az egész karate engem 
mindég is táncra emlékeztető koreográfi
ája bűvölt el, s az, hogy leüthetem le el
lenfelemet, ha egy pillanatra ellazul a fi
gyelme. Egyik edzőm egyszer, amikor 
kielemzett óvott a kegyetlenkedéstől, ami 
különben benne van a küzdősportokban. 
Ha bennem nem lenne, vágtam azonnal

> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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vissza, valószínű apácának állok, és nem 
karatézni kezdek. Ütöttem, és utólag be 
kell ismernem, egyre nagyobb élvezettel 
ütöttem a nyögó' férfit, aki közben szag
gatottan vallott, hogy ő bűnös lélek, sok 
rosszat tett életében, nó'ket is bántott, 
gyerekeket is, szűzlányokat becstelení- 
tett meg, lopott, rabolt, még gyilkolt is. 
Megérdemli. Verjél csak, verjél, kisasz- 
szonyka. Amikor belefáradtam, ráültem 
a hasára és simogatni kezdtem szenvedő' 
arcát. Elmondta, azzal is bünteti magát, 
hogy fizetett lányokat fogad fel a feladat
ra, a büntetésére, akikkel azonban soha 
nem szeretkezik, mert ezt 8, felfogása sze
rint, nem érdemli meg. Hátranyúltam, 
remegett a dárdája, s minden gondolko
dás nélkül nyársaltam fel magam. 
Igyekezett meggátolni, de nem tudott. 
Hörögve szedte a levegó't, nyögött és me
redten figyelt, én pedig éreztem, hogy va
lami eddig nem ismert folyamat indult 
meg bennem. Élvezni kezdtem, s akkor 
jöttem rá, hogy ez az, amit én eddig nem 
éreztem soha, s azt hittem csak az írók 
hazugsága, fantáziálása az egész. Amikor 
leváltam a férfiról és felöltöztem, kért, 
még ötszázat fizet, ha még egyszer meg
verem, nadrágban voltam már, a trikóm 
még nem vettem fel, megragadtam az os
tort és ütni kezdtem, sokkal eró'sebben, 
mint eló'ször, de hamar belefáradtam, ab
bahagytam és kibogoztam. Én nem is ér
demiem meg azt, amit nekem tettél, 
mondta ő, megint rám nézett, végigsimo
gatott durva tenyerével, érintését még 
ma is érzem, letolta nadrágomat, és meg
kért, álljak terpeszbe, támaszkodjak az 
ágynak a tenyeremmel, és másodszor 
már önként tett magáévá, rájött bűnös lé
lekként, önmagát büntetve, mit is vesz
tett. Ekkor már nyögtem, sikoltoztam, 
nem bírtam magammal. Utána felöltö
zött, elrakta kellékeit, a köteleket, az os
tort, a magnót, ideadta az ezer dollárt. 
Én is felöltöztem, kértem, menjünk el, 
igyunk még valamit, addig is ittunk a ná
la lévó' vodkásüvegbó'l, de 8 visszautasí
tott, biccentett, még egyszer megköszön
te, amit érte, bűnös lélekért tettem, és 
kirohant az ajtón. Lenn a bejárati ajtónál 
várt, tényleg megihatnánk valamit, mo
solygott rám, de én hirtelen megijedtem, 
magam sem tudom, mitől, tőle biztosan 
nem, és azt mondtam, vár a lányom, egye
dül van és leintettem egy taxit. Még lát
tam, ahogy fejét válla közé húzva, biceg
ve indul el egy kocsma felé, s azonnal 
megsajnáltam, már bántam, hogy nem 
mentem el vele, de nem volt visszaút. A 
lakásomtól nem messze állítottam meg a 
taxit, fizettem, bementem az üzletbe, vet
tem egy üveg vodkát, négy sört, két üveg 
ásványvizet, nápolyit, kekszet, almát. 
Otthon levetkőztem, a ruháimat berak
tam kicsi mosógépembe, beálltam a kád
ba, hideg vízzel tusoltam, akkor éppen 
nem volt meleg víz, később megittam egy 
sört, a konyhában feltettem egy nagy fa
zék vizet, s a forró vízzel még egyszer le
mostam magam, hogy lehetőleg ne érez- 
zem testemen a bűnös lélek szagát, de
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változatlanul jártam, egyre jártam, ott 
belül. Lefeküdtem az ágyamra, meztele
nül, és inni kezdtem a vodkát. Tudtam, 
megtörtént az, ami, ha nem vagyok ilyen 
felületes és ilyen önmagámmal eltelt kis 
tyúk, már hamarabb is megtörténhetett 
volna. Akkor éreztem eló'ször azt, hogy a 
szexuális együttlét nemcsak munka, nem 
csak szolgáltatás. És rá egy hétre megis
mertem Carment, és más irányt vett az 
életem. Erről már mindketten mesél
tünk, nem részletezem. Kapcsolatunk 
furcsa volt, vad, szenvedélyes és mindket
tőnket elsodort. Megjelentek a fruskák, a 
lányok, a fiúcskák, kamaszok mellett éle
tünkben a férfiak is. Először életemben, 
amikor megismertem Ionéit, úgy érez
tem, szerelmes leszek, noha Carmen igye
kezett őszintén lebeszélni róla, azt hittem 
féltékeny, és elkövettem életem talán leg
nagyobb hibáját, átmentem a Ionéi által 
irányított Román Információs Szolgálat 
helyi irodájához. Carmen nem értette, 
dühös lett, te nem tudod, hogy kik ezek, 
tajtékzott, naiv vagy, egy ártatlan kis
lány, de nekem a szerelem, legalábbis ak
kor azt hittem, hogy szerelem, amit főnö
köm iránt érzek, elvette a csöpp eszem is. 
Nagyon hamar rájöhettem, Carmennak, 
mint szinte mindég, most is igaza van. 
Ionéi szadista volt, az elején kettőnk, 
majd hármunk együttlétei során gondo
san titkolta ezt, de egyszer nagyon berú
gott, nem bírt magával, és megvert. 
Védekezni se tudtam a döbbenettől, ezért 
ütöttem csak későre le és elrohantam 
Carmenhoz, aki megdöbbent, megsajnált, 
ellátta sebeimet, orvost is hívott, nyugtá
tokat kaptam, és barátnőm kifejtette, 
hogy ő egy ilyen Ionel-szerű bájgúnárral 
soha nem feküdt volna össze, értem tette, 
de már meg is bánta, ahogy gondolom én 
is. Megsajnált, s én megint gátlástalanul 
játszhattam a kis, védtelen, a rosszaknak 
kiszolgáltatott árvát. Azután ismerhet
tem meg Dóréit, ő is megsajnált, s vártat - 
lanul vele megint jó lett. Ionéi nem tudott 
kielégíteni soha, ahhoz túlságosan önző 
volt, túlságosan magával volt elfoglalva. 
Dorel, amikor elmeséltem neki, rábeszélt, 
azonnal lépjek le azoktól, barmok, min
dig is azok voltak, mocskos, szadista álla
tok. Pénzt is adott, hogy ne függjek sen
kitől, és örökbe is fogadtak Carmennal. 
Na, a nagy kérdés az, hogy miért nem 
léptem azonnal le, amikor már minden 
különösebb kockázat nélkül megtehettem 
volna? Ionéi, miután Carmen egy edzőte
remben kihívta karate párbajra és na
gyon megverte, a fél város ezen röhögött, 
azzal zsarolt, ha azonnal lelépek, és nem 
vállalok egy utolsó feladatot, a rólunk ti
tokban készített fotókat nyilvánosságra 
hozza. De te is rajta leszel, nagyokos. 
Ezeken nem, röhögött durván, s akkor 
döbbentem rá, hogy ezek a munkatársaik 
intim szexuális életét is megfigyelik, 
hogy alkalomadtán zsarolhassák őket. 
Itt volt a soha vissza nem térő Nagy 
Alkalom. Milyen feladatot? -  kérdeztem, 
miután írásba adta, hogy ez lesz az utol
só. Ezt a papírt, minden ellenkezése és 
felháborodása dacára, bevittem a cégjog
tanácsosához. Meg akarta gátolni, meg

szorította a karom, akkor az arcába vág
tam, ha még egyszer leütöm, nem éli túl, 
erre elengedett, én feketeöves voltam, ő 
pedig még ebben is pancser. Az öreg jo
gász megbökkenve olvasta el, de iktatta, 
aláírta ő is, s egy példányt a jelentéseim
mel együtt őrzök, majd megmutatom. 
Visszamentem, a dühtől paprikavörösen 
várt, és én érdeklődni kezdtem, hogy 
mégis miféle feladatról van szó, s hogy
hogy csak én tudom végrehajtani. Mert 
te tudsz itt nálunk egyedül magyarul, 
mondotta kedvetlenül Ionéi. És egy ma
gyar írót kell megfigyelni. Először hallot
tam rólad. Miért kell megfigyelni, bűnö
ző, ő is szadista vagy kábítószerről van 
szó, mert hogy magyarként tervezzen ösz- 
szeesküvést eredeti demokráciánk ellen, 
Konstancán, ezt azért nem hiszem, túlsá
gosan is bornírtul hangzik. Fontos doku
mentumok vannak a birtokában, magya
rázta kedvetlenül Ionéi, amelyekkel 
kifejezetten árthat a Cégnek. Kapcsolatba 
kell lépnem vele, nagy nőfaló hírében áll, 
nem lesz nehéz az én tapasztalatommal 
elcsábítani. Ki kell szedni belőle, hogy 
mit is akar kezdeni a dokumentumokkal, 
és hol őrzi őket és mik a szándékai, tény
leg pert akar-e indítani a volt szekuritáté 
ellen, mert ez a per sok, a Cégnél ma is 
felelős beosztásban dolgozó tisztet is 
érint, s nem hagyhatjuk. Az ország sin
csen még felkészülve rá. Ezt hosszan fej
tegette, untam, nem figyeltem oda, na
gyon sajnálom. De valami ilyesmiket a 
nea Badea kocsmájában, s később része
gen Carmen ebédlőjében is elmondott, 
így kerültem fedőállásba, küldöncként 
Lenuca lapjához, és ismertelek meg. S na
gyon hamar rájöttem, hogy ki is vagy te 
és miért is foglalkoztatod a Céget. Lassan 
kibontakozott előttem mindaz, amiről 
nem tudtam, mert soha semmire nem fi
gyeltem oda, felületes voltam, felszínes, 
lebegtem a világban, mint egy mongoloid 
idióta. Közben összecsúsztunk, beléd sze
rettem, s rádöbbentem, hogy rossz olda
lon állok. Két lehetőségem maradt: lelé
pek a cégtől, és mindent elmondok 
őszintén neked, vagy folytatom, legalább 
a Strigoi elkapásáig, s csak azután szál
lók ki, akkor már mind állíthatnak rád 
valaki mást, töprengtem, késő lesz, leg
feljebb elhúzunk innen, más tájakra. De 
hirtelen fel gyorsultak az események, 
akár hiszitek, akár nem, engem sem 
avattak be Strigoi megrendezett meggyil
kolásába, azt hittem, tényleg érdekükben 
áll elkapni, nem sejtettem, hogy egy ideig 
legalábbis összedolgoznak vele. Ekkor kö
vettem el a legnagyobb hibát, magadra 
hagytalak a szállodaszobában, mert Ionéi 
beadta nekem, hogy figyelik a szobádat, 
élő csalétek vagy, s ahogy Strigoi megje
lenik, azonnal lépnek. A többit tudjátok. 
Még annyit: soha többé nem fogok hazud
ni. Nektek, akiket a legjobban szeretek a 
világon, semmiképpen. Még egy: az ajzó
szert azért kevertem a vodkába, mert ret
tegtem, hogy elveszítelek, azt akartam, 
sokáig tartson a békülésünk. Örökké 
tartson.”

Elhallgat, elvesz az asztalról egy üveg 
sört, mohón iszik.
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A tetszhalott
Szemfedőben szaladt a kápolna kö

rül. Mellette ott aprított egy gyász- 
ruhás nő, ta lán  a szeretője, vagy 
csak egy kokott, aki estétől reggelig 
végzi a dolgát, déleló'tt meg teme
tésekre jár, ismerőshöz, ismeretle
nekhez, mindegy neki, csak temetés 
legyen. Most kifogott egy tetszha
lottat, ennél nagyobb örömet semmi 
sem szerezhetett volna neki. Csak 
nem értette, hogy a pasi miért sza
lad, s ha m ár muszáj szaladnia, mi
ért nem ta rtja  be a kezdeti ritmust? 
Ugyanis minél többször köröznek 
a kápolna körül, m intha versenyt 
futnának valakivel, egyre gyorsab
ban teszik meg körbe-körbe a tá 
vot. A nő m ár alig bírja, a nyelve 
kilóg, mellei látványosan lötyögnek 
az inge alatt, az elején még mosoly
gott, az eredeti élményt élete kivé
teles eseményének tarto tta , vala
miféle ajándéknak, amit az élet, ki 
tudja, miért, szerencséjére neki ju t
tatott, úgyhogy nem állt volna meg 
semmi pénzért sem, ha egy félha
lott bírja, gondolta, nekem is ki kell 
tartanom .

-  Ilyeneknek csaptam a szelet? -  
tette fel magában a kérdést a szem- 
fedős tetszhalott. -  Ilyeneknek, 
akik az állatoktól ellesett altes
ti öklendezés mámorában sorozato
san tenyésztik a halálra  született, 
torzarcú, nyomorult csecsemőket, 
akiknek Isten lelket sem adott ta 
lán, rothadó testük van, más sem
mi egyéb?! Ezek elől menekülök? És 
miért szalad itt mellettem ez a lógó 
csöcsű némber, és tulajdonképpen 
mit akar? Némber? Inkább ringyó, 
riherongy, céda, cemende és ribanc, 
és hogy mit akar? Az ilyeneknek 
mindenre vásik a foguk, még a ha
lál u tán  újraszületettekre is kive
tik  a hálójukat. Az ilyenekhez vi
szonyítva nekem nincsenek bűneim, 
nem kellett megtagadnom önma
gamat soha, m ár többször kiálltam  
mindennek az ellenkezője mellett, 
csakhogy a béke magvai kihajtsa
nak bennem és a környezetemben, 
számtalanszor visszavontam rend
kívül fontos dolgokat, ami megha
tározta bűntelen énemet, és akkor 
miért és ki elől menekülök? Meg 
kellene állnom végre, de nem tudok, 
lábaim m intha külön életet élnének, 
valakitől parancsot kaphattak  a me
nekülésre, lehet, a tudatalattim m al 
vannak  kapcsolatban, vagy csak a r
ról van szó, hogy a lábaknak sajátos 
életszemléletük van, m ár a kezde

tekkor berendezkedtek a menekü
lésre. Amíg nem tudtak egyenesen 
állni, addig csak rúgtak, kétségbe
esetten rúgkapáloztak a bölcsőben, 
aztán amikor elkezdték cipelni ma
gukkal a testet, a testnek nevezett 
rondaságot, a világ szégyenét, ezt a 
sztereotipikus förmedvényt, idővel 
megváltozott a helyzet. Most azon
ban a lábak sem bírhatják a végte
lenségig, egyszer csak leállnak, és 
állva várják a végzetet, és előbb- 
utóbb megérkeznek az üdvrivalgó 
üldözők. A múltban elkövetett gyil
kolások mámorától áthatva érkez
nek, behunyom a szemem, várom, 
mikor szorulnak a torkomra a ke
zek, hogyan tépik szét a testemet, 
de m intha megszelídültek volna a 
hangok, itt-ott kacajokat is hallani 
lehet, ütemes lépések zaja vergődik 
körülöttem, te nem táncolsz, kérde
zi valaki tőlem, táncverseny van, 
nem szóltak neked? Beállók én is 
közéjük, kinyitom a szemem, ütem
re mozog a lábam nekem is, min-
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denki táncol, csodálatos, gyönyörű 
lányok, asszonyok kéjes mosolya te 
szi tarta lm assá a látványt, s ezek a 
férfiak, ezek a szilaj, délceg férfiak, 
hogy tudják, hej, hogy tudják, m in
dent lehet, testvéreim, kiáltja egyi
kük, nyitott terek felett kitisztítot

tuk  az eget, miénk a világ! Aztán a 
fáradtság leteper. Nem mertem lefe
küdni, csak állok bambán közöttük, 
ezek a vadak így is lehúzták rólam a 
szemfedőt, aztán ledöntöttek a föld
re, s hiába fontam össze a lábam, a 
halottak, félhalottak megerőszako
lása számukra nem probléma.

És a kegyelet és a kegyelem? — 
kérdezem kiáltva.

Az mi? — kérdez vissza az egyik 
támadó, és elsuhan mellettem.

Az ilyenek mosollyal suhannak a 
végtelen felé, nekik is kijár az örök 
élet, a földi gravitáció törvényére 
fittyet hánynak a lelkek, a gyönyö
rű  nők s a szilaj férfiak most hórát 
táncolnak, reng alattuk  a fold, jer 
velünk, jertek  mindannyian, k iált
ják  felém és mindenfelé, a kurva 
anyátokat, mondanám, ha m aradt 
volna bennem egy cseppnyi bátor
ság, de ez a csoda az élőket ta rtja  
úgy-ahogy életben, a félhalott azt 
sem tudja, hogy micsoda. Nem me
gyek veletek, ez nem az én táncom, 
és sosem lesz az, sohasem!

A hangok egyre közelebb jönnek, a 
trappolás is egyre áthatóbb, a köte
lező sorrendre gondolok, de nem lesz 
kihez rimánkodni, szam aritánus 
egy sincs közöttük bizonyára, szó
val a sorrend, nagyon fontos a sor
rend, hogy először a nyakam at tép
jék szét, s csak u tána m atarásszák 
a seggemet, de ezekkel nem lehet 
szót érteni, a barbár csőcselék nem 
az én iskolámban tanulta  az egy
szeregyet, a hordalékok nyelve nem 
az én Istenemtől ered, kutyáik nyü
szítését sem szeretem. Csak a vi
rágjaik hangját hallani m indunta
lan, a virágok nyelve nemzetközi, 
ta lán  eszperántó nyelv, amit köny- 
nyű megérteni, nos, a virágjaikkal 
beszélgetni lehet.

Aztán mégis csak kénytelen va
gyok lefeküdni, nem bírom tovább 
állva várni a végzetet, a táncoló lo- 
tyó közben eltűnt a közelemből, 
egy másik halottat temet bizonyá
ra, újabb és újabb élményeket gyűjt, 
hogy ebből hogyan lehet megélni, 
elképzelni sem tudom, legyen ez az 
ő gondja, nem az enyém, van nekem 
elég bajom, most például a szemfe
dőt letépték rólam, s rám  másznak 
többen is, a sorrend m ár nem érde
kel, a lelkem elhagyott, az őrzőan
gyalom velem m arad még egy ide
ig, aztán egy újabb újszülött mellett 
teljesít majd szolgálatot, én pedig 
mit tehetek most már, hogy vége 
van? A halottaknak semmi dolguk 
sincs a föld alatt, egy idő u tán  trá 
gyázni fogják az anyaföldet, m ert
hogy ötszázezer év múlva a mostani 
temetők szántófölddé változnak bi
zonyára, s akkor a szétfoszló halot
taknak  trágyaként fogják hasznu
kat venni az akkori emberek.
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MURÁNYI SÁNDOR OLIVER
Medveölelo
-  H a v a lah ára  láthatnám ! -  sóhaj

to tt fel. Vaksötétben lépett ki a les
ből. Ekkor h irte len  h a ta lm asa t recs- 
csent előtte egy száraz ág ...

Hónapok óta e te tte  a b a rn a  bun- 
dásokat, de azok csak nem a k a r tak  
napvilágnál előjönni. Olyan átéléssel 
végezte ezt a nem m indennapi műve
letet, ak ár a csíksomlyói ferences pa
pok a pünkösdi sze rta rtá s t. Óvatosan 
lépett a vadnyomokba, amelyek felől 
kalapjával arrébb húzta  a leveleket, 
hogy a karm ok helyei jól kivehetőek 
legyenek szám ára. Finom mozdula
tokkal szórni kezdte körbe a török
búzát, majd húsokat akaszto tt ki a 
közeli fákra , m agas törzsüket csoko
ládékrém m el kente be, hogy kinyúl
jon a mackó gerince kóstolás közben, 
s így szebb filmfelvételeket készít
hessen a nagyvadról.

A százharm inc kilós Sirokai 
Jak ab  egy őrzővédő cégnél dolgozott. 
M inden h arm ad ik  éjjel m ent m un
kába, u tán a  három  szabad nap kö
vetkezett. A szolgálati időben is a 
lest tervezte, külön füzetet vezetett 
az időjárásról, egy m ásikba pedig 
m ackókat rajzolt, am int élelem u tán  
ágaskodnak a törzseken. Valóságos 
haditervet készített, hogy kam e
rája elé csalja a vadat. H atalm as 
term etével m aga is medvére emlé
keztete tt, fehér haján  és bajuszán, 
valam int széles arcán  meg-megcsil- 
lan t a havasokban lemenő nap fénye. 
Puskája nem volt, elvből nem vadá
szott. Túlságosan nem esnek ta r to tta  
a vadakat ahhoz, hogy egy felszolgá
ló tálon végezzék. A vadászok hóbor
tosnak, amolyan szelíd bolondnak is
m erték, aki tizenhét órát is képes 
ülni a lesben anélkül, hogy kilőné 
az állatot. Meg is jelölték neki, hova 
ü lhet be, hogy ne zavarja a hajtást. 
A legnevetségesebb helyekre kapott 
engedélyt, hol egy szerelm espár, hol 
egy lovas k irándulócsapat sétá lt el a 
m agaslese a la tt, amely körül herin-

geket szórt szét a fűben. Meg is je 
gyezte a lovász: — H alaka t ta lá ltam  
az erdőn ott, ahol pa tak  sose folyt! 
Valami nincs rendben! Vagy én őrül
tem  meg, vagy a világ!

Sirokai Jakab  rendületlenül hitte, 
hogy egyszer az anyamedve is bebal
lag bocsaival. M iért pont anyam ed
ve? M aga sem tudta . -  Legalább a 
bocsok ne nőjenek fel á rván  -  fohász
kodott nem egyszer. Anyját nem is
m erte, gyerekkorában az árvaházból 
vették  ki nevelőszülei. A teliholdas 
éjszakákon próbálta m aga elé idéz
ni az asszonyt, akitő l életét kapta. 
-  Ha v a lah ára  láthatnám ! -  v illan t 
á t agyán -  Találkoznom kell vele! 
Legalább egyszer az életben!

A ropogó gallyakon m in tha most 
széles fejét ide-oda forgatva két láb
ra  á llt volna a nagy medve. Sirokai 
Jakab  ideges m orgást vélt ha llan i az 
enyhe szellőben. A következő pilla
natban  egy fekete árny  tű n h e te tt fel 
szemei előtt, m ert ajkai összerándul- 
tak.

Egy kedves asszony alakja libe
gett előtte, a rcát nem tu d ta  kiven
ni a kompletóriumot susogó fenyők 
közül. — Igen, én szültelek. Nem 
ak artam  gyereket, és nem is tu 
dom, ki az apád. Gyorsan szabadul
tam  tőled. A ztán mégis családom 
lett, és m ár azért nem volt szüksé
gem rád. Legszívesebben a szemetes- 
kukába dobtalak volna, de a szom
szédok meggyőztek; hogy adjalak 
be az árvaházba. Evek m últak  el. 
Egyre gyakrabban gondoltam rád. 
Lelkiism eretfurdalással.

— M intha ölelésre tá rn á  m an
csait a medve. M intha egyre dühö
sebben fújna. M intha beleremegne 
hangjába az erdő -  v illan t á t a kő
vé derm edt Sirokai Jakab  agyán. 
P illanattöredékek a la tt tö rtén t m in
den.

Anyja ölelő k a rja it h itte  lá tn i azon 
a nyári estén. A hold még nem jö tt 
fel, messze a ha talm as sziklák felett 
aranykövekként ragyogtak a csil
lagok. Időtlen csend ülte meg az e r
dőt. A férfi szeme könnybe lábadt. A 
m eghatottságtól? N etán a  félelemtől? 
Vagy csupán a széltől?

M ár kisfiúként erre  az ölelésre vá
gyott. A végső ölelésre, am itől meg
szűnik az élet m inden terhe. Amitől 
elveszítik fontosságukat az á lláske
reső hirdetések, a karrierép ítő  ta 
lálkozások, a szerelmi ígéretek. 
Nem ak aru n k  közzétenni sem m it a 
facebookon és nem válaszolunk többé 
az sms-ekre. Nem gondolkodunk se 
múlton, se jelenen, se a jövőn, csak 
szé ttá rt karokkal lebegve v á ru n k  az 
időtlenségben.

A fekete messzeségben a két 
a lak  egym ásba fonódni látszott. 
Medvemorgás? Asszonyi suttogás? 
Sirokai Jakab  ezt m ár nem hallotta. 
Egyre erősebben szorította magához 
az árnyat, amely a változást, a meg
ú ju lást je len tette  szám ára. Élet és 
h a lá l között kapaszkodva utolsó ere
jé t is beleadta az ölelésbe. A követ
kező másodpercben a sötét fenyve
sek mélyéről megszólalt egy éjszakai 
m adár...
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teaszörny
Játsszuk azt, hogy víz leszek 
és zöld bögre a körülmény.
Az arc a konyha, az erezet, 
a tett körüli falfehér.
Test a testben. A körülmények hője.
Ahogy a szörny lemérte a tömeget, 
a porcelánt, mint lapot összegyűrte, 
halott a csésze, szállnak kis gőzlegyek.
Megolvadt cukor mélyén az ütés.
Ahogy kanál koccan a hengerhez, 
kocognak betűk a nyelvhez, az ernyedés 
a mondatban, a megfeszült szövegtest.
Belül az ütem, két láb nyugtalansága, 
két lusta üteg, torzója nemlétező.
Az ujjperceket belelógatja az anyagba 
körömágyba fut a szükséges hő.
Az asztalon a vasalt textil, 
ételmaradék, kenyér bele kitépve, 
az elmúlás vázlata, de meddig.
Fazékba kérgesedéit története.
A szörny feltépi az olvadékot, 
a pillanat belefagy a cselekménybe.
A behorpadt világba függőleges víz csorog, 
a test kezdőpontjából gőz a tenyérre.
Te belémhullsz, mint egy marék teafű.
Átjár a hőtan kontextusa.
Tömeg a tömeggel összebomlik, 
felhasad a tükörprés. A tea?

2 szál Lucky
(gyújtóláng)

Leülsz. Becsapódsz, mint egy fémgolyó.
Csigolyák között motoz a nap.
Összébb húzod magadon a múltad, 
mégis fázol. Hideg vagy, mint egy elvonó.

(első szál)

Feszülő ínszalag a délután.
„Talán majd ketten, talán majd ketten”, 
gondolom. Dohány lettél szál cigimben.
Begörcsöl két tüdőszárny.

(második szál)

Sós térdhajlatok, széklábak. Semmi más.
Ma sem talállak téged itt meg.
Szemeim elnyomott, vöröslő csikkek.
Nem jössz. Slukkok. Hamuzó. Merő banalitás.

Először a reggeli kávék maradtak el.
„Ülj le, gyújts rá”-  motyogom-kérem.
Nyomj egy el csikket gyorsan bennem.
Persze, tudom. Már nem cigizel.

csókszörny
A mellkasra hirtelen kráter nő, 
mintha valaki egy kanállal betörne 
egy tojáshéjat. A nyíláson 
kifordul a szív, lehuppan, 
majd egy helyben gurul, 
súlyosodik és dagad, 
kivonva magát az ittésmost 
egyvelegéből. Mindaddig, 
amíg valaki fel nem veszi, 
és oda nem dobja a ketrec

túloldalán heverő lénynek, 
ami nem más, mint a két 
anyag, két atom, két elemi 
részecske között 
lévő áthidalhatatlan 
tér. A tiltó tábla ellenére.

múlik
testbe ejtett horog, 
szájszéli csend virít, 
csontokon rozsdafoltok 
ahogy megszitálom arcomat, 
és válogatom, mint a lencsét, 
talán még marad belőlem, 
de lehetnék ez is akár, 
átírt vers, éber penge, 
torokban halszálka vagy 
öklendezés, képkeretben 
szétrugdosott valóság, 
egy lenyelt hajszál vagy 
testben bujkáló horog.

lágy depresszió csupán, 
amíg vállat cserélek 
és ráköszönök borozgató 
halászokra.

pollock
Athasad az immanencia, mint egy vékony hártya, 
a csigavonal precizitására gondolok, az idő 
tömény testében végigfutó spirálra, 
magára a csigára is, ahogy nyálkát húz maga után, 
a megtett utak bonyolult jelrendszere és mértana, 
az összevissza ívek és vektorok, ahogy metszi 
egymást a tér, be-beszakad a koherencia, mint 
egy köröm, felsérti a szövegtest vékony bőrét, 
az én életútja szétkent test, vékony csíkokban, 
hurkokban jönnek a színek az emberből, a szemek 
színe szétmázolva a horizont szigorú palánkján, 
az ég kéke olvad, csorog az arc mögül az idő

nyelvtan
Ma is megpróbálom. A hússal kezdem.
Az eleven izomzattal, a puha részekkel, 
de a mozdulatsor ügyetlen, nem releváns.
Aztán a nyelv, mögötte a robbanó gránátok.
Ahogy folyton, következetlenül 
megfogalmazlak téged. Nézd, ezek a betűk 
csupa rácsok, és ide vagy bezárva, 
itt vannak a szöveteid és a csontjaid és 
a csontvelőid, de mi tartja össze 
a test és az emlékezés egyvelegét?
Az anatómia, a szervek működése, 
a csontozat precizitása, ez vagy.
Széklet, vizelet benned, amikor megölellek.
Ez vagy. Erről lehet tudni, beszélni, de 
van valami a nyelv előtt, illetve után, 
ami több mint megfogalmazás geometriája, 
a felület már tudja, hogy kocka vagy gömb 
vagy hexaéder alakú szavak fognak belecsapódni 
már azelőtt reagál az ütközésre, mielőtt megtörténne, 
a „van” lesz az elkezdett és a be nem fejezett 
metszéspontja, mint ahogy a hús is érzi, megfeszül, 
mielőtt feltépik, a sejtésből kifakadnak a reflexek, 
a kiejtés erotikája. A többi már csak olyan, 
mint amikor összetörik egy szóban a csont, 
felkel a nap, a kék csíkok az ég súlyos hámrétegén, 
elütnek egy madarat, nem az ütközés dinamikája, 
hanem a szétrepülő tollak, ahogy telekarcolják 
a levegőt.
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ADORJÁNI PANNA
Ma egyszer és
mindenkorra
kiderült
Ma egyszer és m indenkorra kide

rült, hogy fordított háromszög alakú 
az arcom. Ugyancsak ma régi fotókat 
néztem abból az időből, amikor befe
jeztem a sulit és beiratkoztam egye
temre. Igaz, ez annyira régen nem 
volt, de mégis, valahogy régi fotók 
ezek, m agam ra sem ismerek bennük. 
Sőt, m intha ezeken a régi fotókon nem 
is volna olyan háromszög alakú a fe
jem. De nem ez a fontos. Hanem vala
mi más, am it nem tudok pontosan és 
jól elmondani, csak olyan bután, hogy 
például a felejtés m iatt k ialakult kép
zet a múlt fesztelenségéről, de ez sem
mit nem jelent, semmit nem ad vissza 
abból, am it gondolok a sajátmagamról 
készült régi fotókról. Mindegy tulaj
donképpen, ugyanezt fogom mondani 
pár év múlva a mostani magamról, le
gyint a problémára mama, akit h irte 
len lerohanok a nagy dilemmámmal. 
Mama nem érti pontosan, hogy mit ér
tek ezen a fesztelenségen, hanem azt 
sejti, hogy m enstruálok vagy vala
mi hűlés fog rám  jönni, és azért van 
mindenféle bajom, úgyhogy inkább 
csak tölt még egy kis teát, és megpró
bál meggyőzni arról, hogy semmi baj 
nincs velem. A fotók az egy dolog, az 
élet pedig egy másik, mondja ki végül 
a bölcsességet. Olyan egyszerű, hogy 
azonnal elfelejtem, csak később, ami
kor m ár az ágyban fekszem, és nem 
bírok elaludni, ju t eszembe, hogy va
lam it mondott, de nem tudom felidéz
ni, csak azt, hogy nem tudta, hogy 
mit mondjon, és biztos azért mondta, 
és igaza van, m ert minek kell nekem 
másokat terhelni a hiú frusztrációim
mal. M indenesetre nem tudok elalud
ni, mindig ez van, úgyhogy előkapom 
a mobilomat, de nincs jel, m ert mama 
ugyebár falun lakik. Felülök az ágy
ban, megpróbálok úgy nyújtózni, hogy 
valam i jelet kapjon a készülék, és tény
leg, egy adott ponton bejön az Orange, 
sőt, a 3G is, és gyorsan felmegyek a 
Facebookra, ez egy tikk  már, hogy fel 
kell állandóan menni a Facebookra, és 
megint bejelölt egy idióta, há t megőrü
lök, engem csak idióták jelölnek be. Ki 
jelöljön be, ha senki új embert nem is
mertél meg, mondja reggel mama, aki 
ugyancsak fenn van a Facebookon, 
de neki alig vannak ismerősei, mert 
mind m eghaltak, szokta mondani ne
vetve, és akkor megint elszomorodom.

Látod, mama, erről van szó, indulok 
neki újra, a meghalásról, hogy vala
mi meghal, valami állandóan meghal 
bennünk, bármelyik pillanatban meg
halhat, örökre és végérvényesen, és 
mi van, ha soha többet vissza nem tu 
dom hozni, mi van, ha valami egysze
ri és tökéletes hal meg, valami tiszta 
és lényegi, és olyan hevesen m agyará
zom, hogy gombóc lesz tőle a torkom
ban. Most csak néz mama, és tudom, 
hogy valahogy érti, amit mondok, 
mert azt mondja végül, amikor befe
jezem, hogy: értem. És akkor hirtelen 
eszembe ju t az, am it előző este a fotók
ról meg az életről mondott, és fénylőn, 
m int egy ige, áll előttem a mondata, 
és hirtelen érteni vélem az életet, ma
m át a ráncaival és a tizennéhány ba
rátjával a Facebookon, és a szomorú
ságot, ami elfog, ahogy a régi képeket 
nézegetem. De aztán  a nagy tisz tán
látás pillanata elillan, m ert kipat
tan  a kenyér a pirítóból, mama feláll, 
hogy elvegye, majd elém teszi, én pe
dig megkenem vajjal, és próbálok visz- 
szaemlékezni a rra  az érzésre, am it a 
pirítós előtt éreztem, de csak az üres

séget érzem, és némi iróniát. Mama is 
érzi, hogy le kéne ütni gyorsan vala
mivel a nagy álfilozofikus ömlengést, 
úgyhogy megkérdi, hogy kávét ké
rek-e vagy teát, és azonnal nekilát a 
tea készítésének, m ert azt választom, 
én pedig leütöm a híg tojás fejét a kés
sel, és azután m ár többet nem kísérel
jük  meg, hogy az élet nagy kérdéseiről 
beszéljünk, hanem inkább csak tré-

cselünk, m int ahogy a lányok szoktak 
mindenféléről, ami eszükbe jut.

Meghalt
nagymamám
Meghalt nagymamám. M egérintet

tem a homlokát. Kemény volt, m int a 
kő. Hideg, m int a jég. Szét feszítették, 
preparálták, haja kifésülve, szája ösz- 
szeszorítva. Nem éreztem semmit. A 
hideg szobában feküdt, ahol annakide
jén egyszer én is aludtam. Eszembe ju 
tott, hogy egyszer rém álm aim  voltak 
a Rómeó és Júliától. Felriadtam , és 
megijedtem a sötétségtől. Hangokat 
hallottam , a hideg fal rámlehelt. A 
takaró  leszorított, és nem kaptam  le
vegőt. Panna, nyugodj le, szívj mély 
levegőt. Elképzeltem, hogy a nagym a
mám beszél hozzám. De a levegő bent 
ragadt. Bent lük te te tt a tüdőmben. És 
a fejemben. A halántékom at püfölte. 
Úgy dobolt, m int amikor az iskolában 
a fejemre csapták az ajtót. E ltűnt a vi
lág, és nem fájt semmi. Szerencsém 
van, mondta anya, hogy kiáll az arc
csontom, és nem a halántékom at érte 
az ütés. És elhallgatott. És én behuny
tam  a szemem, és elképzeltem, hogy 
nem áll ki az arccsontom, és a ha lán 
tékomat éri az ütés. E ltűnik  a világ, és 
nem fáj semmi. És soha többé nem fáj 
semmi. Még egy ideig lüktet, ütem e
sen dobol belül valami, m int amikor a 
sírásók lapátolják a nedves földgörön
gyöket nagym am ám  koporsójára. Még 
egy ideig lüktet, és nem bírom kifújni 
a levegőt. Még, még, bírd ki, m indjárt 
vége lesz.

Nagymamámmal németül tan u 
lunk. Nem értem  a nyelvtant ponto
san, és ő sem, legalábbis nem tudja el
magyarázni. Nem baj, m ert elhiszem 
neki, és inkább megtanulom, hogy 
komm hin ein, bár nem értem, hogy 
m iért kell a hin, m iért nem elég az 
ein.

Nagymamám savanyú uborkát 
hoz nekem. Egyedül az enyém, nem 
kell megosztanom a testvéreimmel. 
Egyszerre eszem meg, egy szuszra, és 
fáj a hasam , mire végzek az üveggel.

Nagymamám megmutatja, hogy hol 
esett össze és ha lt meg a ház előző tu 
lajdonosa. A kályha előtt. Pontosan 
odaáll, ahol m egtalálták a holttestet. 
Nagyon m ulattatja a történet, több
ször is elmondja. Azonnal megjegy
zem.

Nagymamám kifújja a levegőt és 
meghal. Én kifújom a levegőt és élek.
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G Á L L Á  EDIT  
Ö le lé s
Összefonódik a lábunk, kezünk, 
Eltakarjuk egymást, ölelkezünk.

Legyél a törzsem, hadd legyek ágad, 
Szakíts el, törj el, hajlok utánad.

Ha szellő szétfújta szirmainkat,
Ha új idő új gallyakat ringat,

Kettéválunk, két arctalan alak: 
Sosem láttál és sosem láttalak.

Bura

Üvegurnámban megfigyelsz játszol 
idebentről hatalmasnak látszol 
ellopod a fényt majd árasztod üvegembe 
vetsz engem tűzből jégverembe 
míg kristály fedőm megreped végighasad 
fúrsz magadnak csavaros alagutat 
ha elhagysz csikorognak

a hangok inognak a fények 
lidércnyomásos üst-börtönben élek 
töredezik kelettől nyugatig

s egy végső koppanástól 
a bura széthullik majd mintha magától 
kezedre szelíden permetez csillám

kristályeső
dadogod akkor áhítattal ez ő ez ő ez ő

B osszú
Bánt a bosszú, lüktet, szúr: 
ocsmány tumor a fejben, 
léha kedvem dúl és fül: 
szutykos bögöly a tejben.

Szirmot, szőrmét szaggatok, 
gazfickók rovására 
cukros felhőt nyalhatok, 
hízott hiúk vására

bőszít. Az őszi égre 
őszintén néz a hátsóm, 
borzas bozótba érve 
bosszús szívem elásom.

A  díványon

Gombszemeim tükrök 
nappal, éjjel kráterek. 
Kint surrogó autók, 
zörgő zsalugáterek.

Szívem cilindrikus 
bőgőmasina. Puha 
karjaim ölelésre 
nyílnak, ütésre soha.

Párnás félhomályban 
ücsörgők: a díványon 
minden nap nosztalgikus. 
Gondolataim lágyan

szöszmötölnek, szállnak, 
mint a porszemek, tova -  
lent az utca csattog, 
zúg, robog -  vajon hova?

Pongyola

Pongyolámba burkolózom, 
keblem alatt megcsomózom.

Olyan lenge, olyan puha, 
nincs ennél kacérabb ruha.

Ebben megkíván a párom, 
kisbabám is ebben várom,

mert aláfér a nagy pocak.
Majd, ha szopik a kis vacak,

mellem könnyen előkapom, 
öltözködéssel a napom

nem telik. Ha szól a csöngő, 
belébújok, cucli, csörgő

kicsim szájába, kezébe, 
csak ne nézzek a szemébe,

míg az ágyon megdöngetnek. 
Később várok, nem csöngetnek,

fázom egy szál pongyolámban, 
elrejtem visszeres lábam.

Kisfiam már nagyobbacska, 
nincs velem más, csak a macska,

őt is itt kell hagynom holnap, 
mikor tolószékben tolnak

kórterembe. Jaj, ha nem ju t 
férj, csak szerető: se nászút,

se jegygyűrű, se gondola -  
csak bujkálás, csak pongyola.

Puha pongyolám mivé lett -  
ringy-rongy az már, mint az élet.

H étfé lek é p p e n
Szakad hull kis emlékzáporom 
mikor földet ér csak szemét és korom 
nézem amíg szemerkél és ebből 
a porból kiáltok miért egyszer 

múlunk az életből 
mikor hétféleképpen volna lenni 

jó halottnak
egyszer úgy hogy egyszerűen eltaposnak 
vagy szenvedő szeretőm szúrjon szíven 
vaddisznó keveredjen rám szelíden

vérrózsa fakadjon két sápadt csuklómon 
gonosz bendőm töltse forró ólom 
vessenek alá szikár magaslatok 
végül végső szükségemben eltaszítsatok 
emlékeim elhamvasztom 
önérzetem elapasztom 
testemet szépen kiakasztom 
száradni a szélbe ha már 

kiszikkadt belőle a lélek 
most még hulladék és romok közt élek 
tiszta leszek majd ígérem 
azt a faágat ha nyújtózok még elérem.

A három n ő vér
Illatos, üde rózsaszín, 
csupaszon csupán fél mázsa 
a hajnal, puha lábain 
iszkol át az éjszakába.

Átváltozik: most megszottyant, 
ólomléptű, vén csoroszlya, 
hurcol köznapi szatyrokat 
két tömpe marokba fogva.

Őket látom csak: a könnyed 
hajnalt, a tespedt éjszakát, 
egyik szökken, másik görnyed; 
a délceg delelőt magát

nem találom, pedig csak őt 
várom: az izmosán karcsút, 
fénylő, feszes bőrű hősnőt, 
a büszkét, az aranyarcút -

Hol késik? Se vén, se bakfis 
képében nem válthatom én 
be napom reményét. Csakis 
sorsverő déli verőfény

olvaszthatja le zúzmarás 
kudarcaim szövevényét, 
begyógyul a fagy-harapás, 
ha forró ujjbegye érint:

sudár-magasan, kimérten 
lép, árnyat zsugorít, sosem 
fél a téltől, eljön értem 
a delnő, ragyogó delem.

Hadd nőjön árnyam

Számban recseg a száraz elbocsátás, 
ismerős közöny homokja.
Ujjam közül a drága megbocsátás 
csorran a szikár homokra.

Még ízlik a nevetés, de néha már 
ringatózva renyhe tutajon, 
engedem, hadd nőjön árnyam hét határ 
fölé, hogy elborítsa napom.

A kaján tükörképek meghasadnak, 
és csobbannak kavicsok, kagylók, 
mint öngyilkosok -  hínárok tapadnak. 
Tó-mélyre süllyednek az alvók.
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Huszonnégy mai magyar története
Závada Pál és Korniss Péter portré

könyvének ötletét Timothy Greenfield- 
Sanders és Elvis Mitchell The Black List 
című munkája adta, amelyben az ameri
kai szerzőpáros olyan fekete honfitársaik 
arcképét és történetét örökíti meg, akik 
tehetségükkel és munkájukkal sokat ad
tak az Egyesült Államoknak és a világ
nak. Az amerikai kiadvány címének ké
tes jelentéséhez (’feketelista’) hasonlóan 
az Egy sor cigány is merészen vállalja a 
szembesülést a társadalomban mélyen 
beágyazott előítéletekkel és ellenérzések
kel, ami a portrékönyv címét adó rigmus
ba is beleíródott. Nemrég egy dokumen
tumdráma anyaggyűjtése során került 
elő ez a négysoros szöveg, ami nyugod
tan lehetne az elmúlt években szerte 
Magyarországon történő cigányüldözések 
és -gyilkosságok rémesen időszerű rasz- 
szista megéneklése: „Egy sor akác, / egy 
sor fűz, / egy sor cigány, / egy sortűz”.

A könyvbeli válogatás leírásához az 
eló'szóban hozzáteszi Závada, hogy ha a 
hazai társadalom különféle rétegeiből ér
kező cigányokat hitelesen akarná bemu
tatni, ez az arány éppen fordítva lenne, 
így a könyv a nem tipikus roma életutak 
reprezentációja, bevallottan „a kitünte
tő figyelmet érdemlő helytállásnak, az 
elszántan kitartó és nem hiábavaló erő
feszítésnek, a komoly tehetség érvény
re jutásának vagy a művészi elhivatott
ság sikerének példázata kíván lenni” (8.). 
A hasonló mintázatokba rendezhető vá
laszok olyan szociológiai igényű kérdés
sort sejtetnek maguk mögött, amelyből 
kiderülhet, a kérdezett személy milyen 
településről érkezett, hol nőtt fel, milyen 
képzettségű és foglalkozású szülők csa
ládjából érkezik, hogyan alakult a gye
rekkora, karrierje, és nem utolsó sorban 
hogyan viszonyul saját cigány identitásá
hoz. Itt tehát a szociológus és nem az író 
Závada Pál kérdez, segít a családtörténet 
megépítésében.

A bemutatkozó három generáció tag
jai közül többen is vannak olyanok, akik 
a szüleik által megalapozott anyagi biz
tonság, társadalmi státus keretei közül 
indultak el, folytatták szüleik hivatását, 
vagy építették a maguk értelmiségi, mű
vészi karrierjét. Az előbbi eset természete
sen leginkább a zenészekre érvényes, akik 
mindannyian neves zenészcsaládokba 
születtek. Ami a könyv pozitív és negatív 
előítéletek lebontása irányába sikeresen 
elmozduló gesztusait illeti, az egyik talán 
épp ezen a ponton derült ki, hisz nyomós 
oka van annak, hogy a szülői zenészmes
terséget folytatók között miért csak férfi
akat találunk. Cigány hagyományok sze
rint nő ugyanis nem lehet zenész.

A portrékönyv sok más szereplője ese
tében a családi krónikát nem a dzsentri
élet vagy a szülőkkel együtt zenélés örö
me, a fellépések sikerének emléke tölti 
be, hanem az erős, összetartó, öntudatos, 
szorgalmas család hétköznapjaié, amikor 
a szülők erőfeszítéseinek legfőbb célja az 
volt, hogy gyerekeiket egy, a magukénál 
sokkal több és reménytelibb perspektívát 
mutató életpályán segítsék -  elsősorban 
persze a taníttatás által. Akad persze na
gyon sok olyan is, aki szinte kizárólag

a saját tehetségére, ambícióira hagyat
kozhatott, a család széttöredezőben volt 
a szülők betegsége, iszákossága miatt, 
vagy éppen azért, mert egyáltalán nem 
ismerhette a szüleit.

A nem tipikus cigánysorsok, szemé
lyes portrék dacára nem nehéz észlelni 
és követni a különbséget abban, ahogyan 
ezek az egyéni életutak valamilyen csa
ládi meghatározottságba, közös origó felé 
nyúlnak vissza. Ez egyszerre segít belát
ni és megérteni egy-egy életút sikereinek 
és kudarcainak okát, másrészt látleletet 
nyújt a pár évtizeddel ezelőtti magyaror
szági társadalmi viszonyokról, amelyek
ből a könyvben több generáció képvise
lői is elindultak, s amelyet mai helyzetük 
megítélésében folyton mérceként hasz
nálnak. Latolgatják, melyik volt jobb -  és 
a legtöbbjük nem titkolja elfogultságát, 
kiábrándultságát, sőt félelmeit: a korábbi 
évtizedek több okból is jobbak voltak.

Sokuk elmondja, hogy a ’70-80-as 
években az iskola integrálni és befogad
ni képes közeg volt a romák számára. 
„Nekünk még tálcán kínálták a lehetősé
geket, a tanulást, az ösztöndíjat, a mun
kát”, ma meg lassan kezd visszatérni az 
analfabetizmus — meséli a szociális mun
kás Karczagi Mária. A könyv ugyan két 
tucat pozitív és kiemelkedő példával szol
gál, de -  nem hiába az előbbi, kissé ba
gatellizáló, méricskélő megfogalmazás 
-  feltevődik az a Máriában is megfogal
mazódó kérdés, hogy ezek a sikeres, egyé
ni életpályákban megtalált szakmai vagy 
civil, befogadó és nyitott környezetek va
lójában mennyire tágasak. Nem fedi-e el 
megtévesztően azt, hogy valakit ambíci
ói és sikerei alapján, valamilyen indivi
dualista versenyszellemet méltányolva 
fogad el egy egyébként nyitott értelmisé
gi közeg. Vagy, ahogy ezt Mária is pon
tosan megfogalmazta: „nem tudom, hogy 
az a bura, amelyben engem -  már csak 
a mi szociális szakmánk törvényei sze
rint is -  mindig elfogadtak, ez hasznos és 
szükséges védelem volt-e nekem, avagy 
éppenhogy elzárt engem az elől, hogy a 
bőrömön érezzem, hol is élek” (35.). Mivel 
Závada is hangsúlyozza, hogy az itt meg
festett kép mennyire nem konvergens a 
társadalom más rétegeiben, az ország 
más térségeiben tapasztalt állapotokkal, 
érdemesebb talán többet beszélnünk ar
ról, hogy ez a huszonnégy mai magyar 
hogyan találta meg annak a módját, hogy 
saját tehetségével és erejével ezen változ
tatni tudjon.

A dolog egyik kulcsmozzanata való
ban az iskoláztatásban, az itt mutatko
zó nyitottságban keresendő. A ’70-80-as 
évek felemlegetése nem a kádárizmus 
nosztalgiája, hanem annak a bizonyos 
értelemben maihoz viszonyítva ellenté
tes berendezkedésé, amely a társadal
mat nyitottá tette. Az államszocializmus 
idején a kisebbségek és a hátrányos hely
zetűek kétség kívül beletartoztak a poli
tikai diskurzus által megrajzolt társada
lom kereteibe. A rendszer ugyanis felfelé 
nivellált, nyitottá tette magát az alsóbb 
osztályok befogadására, s -  György Péter 
szerint -  a maga anakronisztikus jogi 
formációját nézve még mindig demokra-

* íá  lathatatlan
íl collegiom’

lege
critical
rovata^

rtis
tikusabb, mint ma: ha valaki kiszorul a 
középosztályból, magából a társadalom
ból szorul ki. Ezért volt ’89 egy antropoló
giai kudarc, mert mindenki azt remélte, 
hogy a demokratikus állam megszerzett 
jogi garanciái mellett a társadalmi rend
szer meg fogja őrizni korábbi nyitottságát 
-  a portrékönyv néhány szereplője is en
nek reményében vállalt közéleti szerepet 
a rendszerváltozáskor. Szirtesi Zoltán or
vos és Farkas Tibor agrármérnök számá
ra is az önmagából kifelé tartó rendszer 
konfliktusaival találkozva vált világossá 
a romák válságos helyzete, ekkor kezdtek 
az érdekvédelmi és érdekképviseleti szer
vezeteik alakításába bekapcsolódni. A ro
mák integrációjának kísérlete azóta na
gyon sok esetben szegregációvá alakult, 
mint például a roma iskolák létrehozá
sa, amelyek megszüntetéséért Mohácsi 
Erzsébet jogvédő olyan lelkesen és joggal 
küzdött, hiszen sikeres integráció nem 
hajtható végre, míg maguk az intézmé
nyek fennállásukkal is a romák nem ro
mákhoz mért, eltérő iskoláztatási, szo
cializációs szükségleteit bizonyítják, és 
áthidalhatatlanná teszik ezt az ellenté
tet. Orsós János Waldorf-pedagógus, arra 
a kérdésre, hogy miért nem vesz részt a 
cigánypolitikában, szintén hasonló okból 
adta azt a választ, hogy azért, mert nem 
lehetne politikus, csak cigány politikus. 
Ez viszont nem hiteles út, ahogy Waldorf- 
tanár helyett sem tekintheti magát ci
gány tanárnak. Miközben cigány fiatalok 
nevelésével is foglalkozik, épp a szegre
gáció megelőzése érdekében tartja hasz
talannak partikulárissá tenni a neve
lés vagy akár a közélet szupranacionális 
kérdéseit.

A beszélgetőtársak legtöbbje sa
ját munkája, példája által akar ebben a 
munkában részt venni, a cigányság éle
sen sztereotipizált megítélésén javítani. 
Ezt teszik Szalai Antal és Farkas Róbert 
hegedűművészek a hazai és nemzetkö
zi koncerttermekben elért sikereikkel. 
Rézműves Melinda néprajzkutató azt re
méli, hogy a roma tájházak, falumúzeu
mok megmentésével elindulhatna a ro
ma népi kultúra intézményesítése, ami 
visszaadhatja az identitáshoz szükséges 
tudást, hisz akár a két- vagy többnyel
vűség, a kisebbségi lét is adhat vállalha
tó identitást, kulturális gazdagságot és 
büszke állampolgárságot. Varga Erika 
ruhatervező és ötvös saját műhelyében 
készített ruhái és ékszerei által arról me
sél, „kik is vagyunk mi, romák” — a roma 
népismeret terjesztésével egybekötve vé
gez közösségi társadalmi munkát. Elveti 
a cigány értelmiség egy részének azt az 
opportunista beilleszkedési stratégiáját, 
amely minél észrevehetetlenebbé akar
ja tenni a származást, ő ugyanis nehezen 
elképzelhetőnek tartja a boldogulást ak
kor, ha valaki gyökértelenül néz szembe 
ennek esélyével.

Korniss Péter -  Závada Pál: Egy 
sor cigány. Huszonnégy m ai magyar. 
Corvina Kiadó, Budapest, 2011.
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Hermész Héroszai
Isten sokáig éltessen, drága Pista Bácsi!

Szó'cs Istvánt köszöntőm.
Az irodalom- és színházkritikust.

A művelődéstörténészt.
Az esszé- és regényírót.

A szerkesztőt.
Az újságírót.

Szó'cs Istvánt köszöntöm.
A szakácsművészet gyakorlóját.

Az illemtan-pedagógust.
A tanárt.

A pszichológust.
A nyelvészt.

A műfordítót.
Szó'cs Istvánt köszöntőm.

A bukaresti Ifjúsági Könyvkiadó 
szerkesztőjét.

A kolozsvári Utunk szerkesztőjét.
A bukaresti Előre szerkesztőjét. 

Szó'cs Istvánt köszöntöm.
A Helikon fó'munkatársát.

Az Aranytoll-díj kitüntetettjét.
Szó'cs Istvánt köszöntőm.

A Kritikus holdtölte 
(regény, 1965) íróját.

A Rovarcsapda
(bűnügyi regény, 1969 szerzőjét.

Az Uvegfedő (regény, 1971) 
megalkotóját.

A Délibáb (polemikus pamflet, 1973) 
megíróját.

A Más is ember (illemtan, 1975) 
megalkotóját.

A Selyemsárhajó
(művelődéstörténeti tanulmányok, 

1979)
gondolkodóját.

Kövi Pál Erdélyi lakoma című szakács- 
könyvének (1980) 

a társszerzőjét.
A Félrejáró ingák (tanulmányok, cik

kek, 2004) 
alkotóját.

Szőcs Istvánt köszöntőm.
A Családfőt.
Atyánkat.

A Nagy Apát.
A Lélekvezetőt.

Szó'cs Istvánt köszöntöm.
A Nagy Mű magiszterét.

A humor varázslóját.
Az ész érzéseit.

A szív gondolatait.

Szőcs Istvánt köszöntőm.
A sumírókát.
Gilgameszt.
Osziriszt.

A festőket.
A szobrászokat.

A nonkonformistákat.
A zseniket.

1. Minden irodalomtörténetnek meg
vannak az alapkó'letevő Mesterei, Imho- 
tepjei és Kőmíves Kelemenjei, tumulus- 
tervezői és kötélfeszítői.

Minden égretekintő s eképp fölfele íve
lő irodalomnak megvan a maga mega- 
Templomépítő Hirám Mestere.

Minden szellemépítészeti kornak 
megvan a maga Korvin Mátyása és Le 
Corbusier-je.

S minden újrateremtődő, növekvő kul
túrának megvan a maga Nóvuma és a 
maga neo-Noéja.

2. Szőcs István minden szempontból 
rendkívüli alkotó.

A rendkívülieket pedig a Nagy 
Osanyai, Héra-i Erosz léleknemző gyü
mölcseinek, vagyis héroszoknak nevezi a 
különböző pszichikai görcsök föloldására 
szakosodott s ezenmód nyilván, hogy ezo
terikus jellegű görög mitológia.

3. Amolyan entitássá, azaz közössé
gi lényekké vált fél-istenek a héroszok: 
olyan korszaknyitó újításokat és eladdig 
soha nem látott technikai vagy szellem
tudományi csodákat hoznak létre a több
nyire még gyerekcipőben tipegő-botorkáló 
s imitt-amott még alig totyogó emberiség 
számára, amelyeknek a megtervezésére 
és létrehozására a hétköznapok robotikus 
ismétlődésébe és fantáziahiányába oly 
természetesen belesimuló egyén egysze
rűen képtelen.

Műveik és cselekedeteik révén a héro
szok óhatatlanul meg- és túl is kell ha
ladják a banális személyiség létszintjét 
és teljesítményeit.

4. A héroszok ugyanakkor fölöttébb 
céltudatosak.

Kitartó és huzamos erőfeszítéssel 
civilizatórikus munkákat végeznek el a 
gyakorta még alaposan ostobácska embe
riség mindinkábbi fölemeléséért.

Tetteik megvalósítását természetesen 
különböző akadályok nehezítik.

Deák Zsuzsa: Szatíra (részlet)

„(...) az analfabetizmus -  helyesebben 
az írásbeliség hiánya -  csak a modern kor 
viszonyai között jár együtt szükségszerű
en a nagyfokú műveletlenséggel. Voltak ko
rok és népek, amelyek az írást ugyan nem 
használták -  sőt, esetleg éppen tiltották 
azt -, de fejlett műszaki alkotásaik, tár
sadalmi életük és szellemi alkotásaik vol
tak. Elképesztő mennyiségű ismeretanya
got tudtak memorizálni -  főleg versben 
-  a hajdani ‘írástudatlanok’.” Szőcs István, 
Selyemsárhajó. Művelődéstörténeti ta
nulmányvázlat. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1979, pp.102/103.

5. Ugyanakkor a héroszok műveit biz
tos futurológiái siker koronázza: végtére 
is a történelem őket igazolja.

Héraklész szükségszerű módon ki 
kell tisztítsa Augiász istállóit: az állat

tenyésztés óhatatlanul a hű Hügéniával 
kezdődik.

„A teljes mitológiai panteont te
hát négyféle isteni személyiség teszi 
ki: 1. az istennő, aki maga is háromar
cú — szűz, majd anya, végül banya -, az
az ‘Hekaté‘, ide tartoznak elsősorban az 
összes Hold- és természetistennők; 2. a 
pásztor istenfiú, az áldozat, a szenvedő 
isten -  Dumuzi, Tammúz, Dionüszosz, 
Orpheusz, Mózes típusúak; 3. a küldönc
istenek, azaz a közbenjárás, a ‘beavatott- 
ság’ isteni szemályiségei, a táltos ló, tál
tos kecske, Thot, Hermész típusúak -  és 
végül 4. a harcias, villámokkal nyilazó, 
mennydörgő atyaistenek és az őket min
tázó héroszok, fiaik, a patriarchalizmus 
megalapítói: Marduk, Zeusz, Jehova mint 
a seregek ura, és a Gilgames, Enkidu, 
Héraklész, Toldi típusú félistenek, re- 
gehősök. Mindenik istenféleség minősé
gét egy-egy életforma alakította éppen 
olyanná; és együttjelentkezésükkor az óko
ri társadalmak négy rétegét, rendjét, azaz 
kasztját képviselik: a földmíveseket, pász
torokat, a papokat és a katonákat. A fej
lődés során a földmíves-pásztori réteg 
összeolvad, és helyét a kézmíves vagy ke
reskedő ‘rend’ veszi át, sok helyt viszont 
ezek a papi rendbe illeszkednek be, ezek
nek emlékét őrzik a gyógyító, varázsló 
kovácsok stb.” I.m., p.136.

6. Szőcs Istvánnak nem 12, hanem 12 
X 100 X 2 publicisztikai munkája látott 
napvilágot az eleddig már betejesedett 6 
X 10 esztendő alatt.

Ez a szinte hihetetlen szellemi bő
ség, ez a tettdús termékenység, ez a min
dent magával ragadó sodrás, ez a magas- 
feszültségű spirituális váltóáram, ez az 
állandó ide-oda cikázó, hermészi infor
mációcsere jellemzi Szőcs István mun
kásságát.

Három nemzedék olvasta-olvassa, és 
fogja olvasni.

Az irodalomban járatos olvasók közül 
talán egyetlen sincs, aki ne olvasott vol
na legalább egyetlen Szó'cs István-írást, 
cikket vagy könyvet a több mint hatvan 
éves írói munkásság ideje alatt.

7. Szó'cs István művei mindig me- 
ditatívak, avagy pontosabban: zsigerileg 
elgondolkoztatóak.

„Hermészt gyakran ábrázolták bárány
nyal a karján, akárcsak később Krisztust. 
Jelképe a szárnyas aranykos. Egyik jel
lemzője az Euangélosz, azaz ‘jóangyal’, őr
angyal. Kifejezetten ‘megváltó’ jellege is 
van (a hermetizmus egyik központi gon
dolatmenete is a megváltáshoz kapcsoló
dik, ez a szóteriológia), aki megszabadítja 
a lelkeket és átkalauzolja az alvilág bor
zalmain.” /.« ., p.30.

A Szőcs István-i meditáció valójában 
medikáció is egyben: lelki gyógyfolyamat, 
belső fölépülés, vagyis pontosabban épp 
az a pszichikai megtisztulása az énnek, 
amely az emberi erényfejlesztés minden
kori és állandó próbaköve.

BRÉDA FERENC
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SZŐCS ISTVÁN

Igaz -  vagy valóság?
Soha nem éreztem annyira kényelmet

len, mégis kötelező érvényű felszólításnak 
a költő szavait: Az igazat mondd, ne a csak 
a valódit], mint az ŐSMŰVELTSÉG című 
könyv olvasásakor. (Sőt, magamban, befele, 
tovább sarkosítottam: az igazság nem azo
nos a valósággal!) Amikor Magyar Adorján 
művének Elméletem című, füzetnyi összefog
lalását Lászlóffy Aladár felvette szerkesz
tőségi asztalomról, tíz percnyi lapozgatás 
után a terem sarkába hajította. „Elmebeteg! 
Elmebeteg!” sziszegte. Kirohanását a 
„magyar őstörzsek” jegyzéke idézte elő:
I. Magyarok, 2. Kúnok, 3. Szemerék,
4. Besenyők, 5. Jászok, 6. Székelyek, 7. 
Kazárok, 9. Török(ök), 9. Körös, 10. Avarok,
II. Palócok, 12. Pannonok, 13. Szolim-, 14. 
Marmar (berber) törzsek ...

Meg lehet érteni (bármelyik) olvasó meg
döbbenését, hiszen még Horvát István is 
(1825) csak a következő hét „magyar nyel
vű nép” felsorolásával botránkoztatta meg 
kortársait: 1. Magyar, 2. Kún, 3. Jász, 4. 
Besenyő, 5. Palóc 6. Székely (azaz „lófő”), 7. 
Vál...!

írtam a füzet Kovarszky nevű kiadójá
nak Svédországba; milyen forrásokból me
rít az általa ajánlott szerző? A kiadó vá
lasza ez volt: Misztikus inspirációkból!... 
Később, amikor megszereztem címét, né
hány levélváltás után álmélkodva tapasz
taltam, nemcsak nem miszticista, és nem 
is vad ötletgyáros, hanem a legracionáli- 
sabban gondolkozó, a legszigorúbb logiká
val operáló nyelvész, néprajzos, antropo
lógus, akihez valaha is szerencsém volt. 
Egy-két előzetes példa: a Hadak útján visz- 
szatérő Csaba királyfit az üstökösök jelkép
ének tartotta!

Hunor és Magor szerinte nem hajdanko- 
ri történelmi személyiségek, nem is „mon
dái” alakok, hanem az istenségnek felfo
gott Nap kettős arculatának „hipostázisai”: 
Hunor a Nap tüzes, perzselő, pusztító („bün
tető”) tulajdonsága, Magor a megterméke
nyítő, éltető, áldó természete. Két esztendei 
levelezés után 1972-ben az Előre szerkesz
tősége tapasztalatcserére küldött egy hó
napra Újvidékre, az ottani magyar nyelvű 
napilaphoz. Nagy szeretettel fogadtak, de 
Adorján bácsi lent lakott a jugoszláv tenger
part délkeleti csücskében — egykor Cattaroi 
Öböl -  Zelenikában (Boka Kotorszka), az 
már Cernogora, „Montenegro”, és hogy na
gyon sajnálják, mindenki nyári szabadsá
gon, nem adhatnak kísérőt; nyelvismeret 
hiányában s főleg csak a kis napidíjjal zse
bemben, nem fogom barátságosnak találni 
azt a vidéket, nem ajánlják, hogy elindul
jak. Én azonban tudtam, hogy mégoly cse
kély német és még kevesebb orosz tudással 
is, az ember elboldogulhat az Atlantitól a 
Csendes Óceánig!

Átvágtam hát Észak—Szerbián, Bosz
nián, Hercegovinán, s reggel ott álltam 
már Hercegnovi (Castelnuovo) főterén. 
Odaléptem néhány cigarettázó taxisofőr
höz és mondtam: Zelenika? Az egyik végig
mért: Csaba? ... Csaba-atyec, fáter-Csaba\ 
— feleltem. Bólintott és úgyszólván per
cek múlva szemtől-szembe álltam Magyar

Adorjánnal. Akkor, nyolcvankilenc évesen, 
válla, háta már roskadt, de tekintete tisz
ta, éber, sőt kritikus, mint egy nyugdíjas, 
de még üzemképes német egyetemi tanár
nak. Félóra múlva már előttem halmozód
tak az asztalon az Ósműveltség kéziratának 
kötegei. A 23 évvel későbben végül nyomta
tásban is megjelent mű 1065 nagyoldalas, 
(negyedrét), sok száz illusztrációval.

Másnapra tisztában voltam koncepciójá
val: Európát az őskorban nem árják lakták; 
északon finnek, észtek, délen baszkok, ha
sonlók, közepét, mivel a magyar is „ősnép”, 
a mi törzseink! Később, a kedvező éghajlat,

Deák Zsuzsa: Tánc 4.

talaj, stb. miatt túlszaporodva szétvándo
roltak a világ minden tája felé; s közben, az 
életmód, a táplálkozás, a más népekkel va
ló érintkezések nyomán, megváltozott nyel
vük, vallásuk, habitusuk... A legérdekesebb 
rendszerében, hogy minden „törzsnek” meg
vannak a maga kultikus mássalhangzói, 
amelyekből vallási fogalmainak, vagy etno
lógiai képzeteinek nevét megalkotja; a ma
gyaroknál pl. az m, g, a kúnoknál n, k, stb. 
A magyarok ősföldművelők voltak, nem ka
tonanép, amolyan kertészkedők, a lapályos 
területeken; a kúnok, törökök a hegyvidéke
ken hamar áttértek a nagyállattenyésztés
re, sok húst ettek, „durvábbak”, harciasab- 
bak lettek; és így tovább....

Mindez miért fantasztikus? Mert nem 
hőzöngő, délibábos, finnugrisztikát gyűlö
lő, „szittyahorthysta” szerzőkre alapoz, ha
nem a hivatalos tudomány szentjeire; soha 
ennyi Horger Antal-idézettel nem találkoz
tam; mindegyre finn és vogul nyelvi ada
tokkal érvel, Hermann Ottótól a magyar 
halász és madarász nyelv egész kontinen
sén otthonos, az Ethnografia és a Néprajzi 
Értesítő első háború előtti számait talán 
még senki ennyire nagy termelékenység
gel ki nem aknázta, Malonyai Dezsőtől a 
Magyar nép művészete állandó munkaesz
köze, s ne folytassam. A lekicsinyelt, kiát

kozott vagy elhallgatott alapvető művek kö
zül csak hármat forgat: Gyárfás Istvántól 
A jászkúnok történetét, Fáy Elektől A ma
gyar őshonát és Huszka József Magyar dí
szítő művészetét. Német és olasz nyelven 
nemcsak anyanyelvi szinten beszél, de ott
hon van az olasz művészettörténet és a né
met antropológia irodalmában is. És külö
nösen szórakoztató, amint „ősárja” olasz és 
német szavakról és képzetekről kimutatja 
az „alsórendű” turáni eredetet.

„A mi rúd szavunk megfordított dur, 
dór, tor alakjából származnak törzsök, tor
zsa szavaink, valamint a tor, a test mellka
sát jelentő szavunk, amelyek azonban ponto
san megfelel az olasz torace, (ejtsd tor ácsé) 
-  a test mellkasi része, toreso (torzó): törzs 
és (különösen a római tájszólásban) torzo 
(torcó). Rómában a szobrászok, ha valame
lyikük egy szobor törzs-részét kevésbé szépen 
mintázta meg, egymás között az illetőt azzal 
szokták gúnyolni: „Ha fatto un torzo ma non 
un torso!” (Torzsát csinált, nem törzset!). 
Márpedig ha minden szavunkat, amelynek 
megfelelője valamelyik európai nyelvben is 
megvan, azt onnan hozzánk származottnak, 
jövevényszónak akarjuk állítani, akkor oda
jutunk, hogy hiszen „amaz Ázsiából jött ma
gyarok” beszélni sem tudtak.”

Kíváncsi lettem volna arra, hogy a kulti
kus hangok, és ugyancsak a törzsre jellem
ző kultikus díszítő elemek (ornamensek) 
eszméje milyen „fogantatású”? -  ám egyér
telmű választ nem kaptam tőle; azt több
ször hangsúlyozta, hogy saját útjára Fáy 
Eleknek A magyarok őshona című műve in
dította, mert meggyőzte a szétvándorolt ős
törzsek jelenlétéről a Földközi tenger part
vidékein is! Hivatkozott még Désy Ferenc 
nevű képviselőre és íráskutatóra, akivel 
még az első háború előtt, marosvásárhe
lyi katonáskodása alatt ismerkedett meg, 
és sokat tanult tőle. (Ugyancsak vásárhe
lyi élmény, a Lechner-tanítványok, Jakab 
Dezső, Komor Marcell, Toroczkay-Wiegand, 
Nagy Sándor szecessziós művészetének rá, 
mint festőre, életre szóló hatása.)

Szinte tragikusnak kell tekintenünk, 
hogy a vele azonos észjárású Torma Zsófia 
műveivel nem ismerkedhetett meg, az irigy 
és gyűlölködő pesti „Katedrák” elzárták 
tanításait a szélesebb közönség elől! És -  
úgyszólván megdöbbentő, de életkörülmé
nyei magyarázzák -, egyáltalán nem is
merte a XX. század magyar költészetét és 
nyelvezetét! 1065 oldalon mindössze egyet
len hivatkozás magyar költőre, az is téves: 
Lévay Mikes című versét magának Mikes 
Kelemennek tulajdonítja!

Hogy oly későn, de egyáltalán mégis meg
jelenhetett az Ósműveltség, az főleg Csontos 
Péternek köszönthető, aki már sok elfele
dett, alig hozzáférhető történeti munkát fel
fedezett és sokszorosított! Ahelyett, hogy 
szaporítaná a szürke kompilációk irdatlan 
tömegét, a mai történész jobban teszi, ha új
ra szemügyre veszi a régiek elfeledett, vagy 
elfeledtetett műveit!

Újra ki kellene adni, rövidítve, két kö
tetben, szellemes mese-elemzéseit a 
Függelékbe tömörítve; térképekkel, didakti
kusakban megszerkesztve. Ennél a kiadás
nál hívei ellenőrizték a legcsekélyebb rö
vidítést, átszerkesztést, ám az idő múlása 
már lehetővé tette a lényegében azonos, de 
használhatóbb új kiadást!
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Görömbei András (1945-2013)
Előfordult az elmúlt évtizedek so

rán, hogy egy-egy kortárs magyar al
kotó valamely művét vagy irodalmi je
lenséget másként ítéltünk meg, illetve 
másként értelmeztünk, ez azonban tá
volról sem azt jelenti, hogy az irodalom
tudós Görömbei András — aki életének 
hatvankilencedik évében, június 30-án 
távozott közülünk -  számottevő, igen 
gazdag életművét ne a tisztelet és nagy
rabecsülés jegyében vázoljam e szomorú 
esemény alkalmával. Személyesen -  úgy 
alakította a véletlen — ritkán találkoz
tunk, könyveit viszont annál gyakrab
ban vettem kézbe, mondhatni kritiku
si pályám kezdete óta, s tapasztaltam, 
szerkesztőként 0  is szívesen adott helyet 
írásaimnak, s készséggel vállalt, fontos 
elfoglaltágai mellett opponensi szerepet 
is, mikor Hozzá fordultam.

Figyelemre méltó s bizonyos terüle
teken megkerülhetetlen kutató-feltáró 
és kritikai-értelmezó'i munkát végzett 
Görömbei András a huszadik századi, 
illetve a kortárs magyar irodalom te
rén, több mint négy évtizedes kritikusi 
és irodalomtörténészi tevékenysége so
rán. Hol valamely alkotó művét (Sinka 
István, Sütő' András, Nagy László, 
Csoóri Sándor, Nagy Gáspár), hol meg 
az ún. határon túli magyar irodalmak 
valamelyikének egy-egy meghatározott 
periódusát dolgozta fel monografikus 
igénnyel (A csehszlovákiai magyar iro
dalom 1945-1980, A hetvenes évek romá
niai magyar irodalma -  társszerzőként), 
de vállalkozott valamennyi kisebbsé
gi magyar irodalom összefoglaló bemu
tatására, széles körű megismertetésé
re mind szerzőként (Kisebbségi magyar 
irodalmak 1945-1990), mind szerkesztő
ként (Nemzetiségi magyar irodalmak az 
ezredvégen), s eközben születtek az újabb 
és újabb tanulmányok-kritikák a szerző

preferált alkotóinak pályájáról, irodal
mi jelenségekről és folyamatokról, vagy 
könyvek kritikai megmérettetései. Ezek 
aztán kötetbe gyűjtve is sorra megje
lentek, a Létértelmezések, az Irodalom 
és nemzeti önismeret s a többi. S az utol
sók egyike, a Nemzeti önismeret, amely 
a Kossuth-díjas tudósnak (2000) az 
MTA Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottsága élén folytatott tevé
kenységébe enged bepillantani, megbíza
tása ideje alatt (2006-2011) tartott elő
adásai, beszédei közreadása révén.

Az irodalmi jelenségek és folyamatok 
érzékeny megfigyelője volt Görömbei, ér
tékválasztásaiban elveihez hű és követ
kezetes, ítéleteiben pedig határozott, s 
ha szükségesnek vélte, vállalta a vitákat 
nyilvánosan -  írásban és élőszóban egy
aránt. Szókimondó, véleményét nyíltan 
vállaló kritikus volt. Kompetenciájáról 
győzött meg a választott művek „mikro
szkopikus” elemzésekor csakúgy, mint 
mikor az irodalomrendszer egészére ref
lektált.

Egy-egy új tanulmánykötetében rep
rezentatív művek és életművek egész 
sorát követte és értelmezte Görömbei, 
általában azokat, amelyek irodalmunk
nak az Ady nevével fémjelezhető áramát 
erősítik. A kritikai és irodalomtörténe
ti vizsgálódások tárgyául választott al
kotók és művek megítélésében egy, több 
tanulmányban is hivatkozott Németh 
László-gondolat vezérelte, erre épít
ve fogalmazta meg például A gondolko
dó Ady című tanulmányában (1998) ars 
criticáját is: „Magam olyan értelmezői 
közösséghez tartozom, amelyik — jólle
het igyekszik számot vetni legújabb iro
dalmunk és irodalomtudományunk fej
leményeivel is -  változatlanul azt vallja, 
hogy adott esetben ‘az író munkásságá
nak esztétikai értéke szétválaszthatat- 
lan próféciájának társadalm i súlyától, a 
kettő együtt ítélhető és ítélendő meg’. Ez 
nem azt jelenti, hogy az irodalmat alá
rendeli bármely közösségi szolgálatelv

nek, hanem csupán azt, hogy az irodal
mat esztétikai létdokumentumnak és 
létértelmezésnek tekinti, ezért nem zár 
ki belőle semmiféle egyéni vagy közössé
gi élményt, léttapasztalatot, ha az eszté
tikai értékként jelenik meg a műben.” 

Napjaink egyes kritikai és irodalom- 
történeti diskurzusaiban mindazonál
tal megtörténik, hogy a mű két aspektu
sának valamelyike, az esztétikai érték 
vagy az „írói prófécia társadalmi súlya” 
élvez elsőbbséget, s ebből kifolyólag ki
kiújulnak a viták és konfliktusok a mű
vek esztétikai autonómiáját vallók és a 
művektől, az irodalomtól az ún. nemze

ti sorskérdések 
megfogalmazá
sát számon kérők 
között. Németh 
László viszont — 
figyelmeztet kü
lön is Görömbei 
egy 1998-ban ké
szült tanulmá
nyában -  „nem 
állította szembe 
az irodalom való
ságismereti, élet
alakító értékét a 
mű esztétikai au
tonómiájával.” 
Valahányszor ál
lást kellett foglal
nia az irodalmi 
értékek tekinteté
ben és a napi ki

élezett vitákban, a sajátosnak és egye
temesnek az egymást kiegészítő és 
feltételező viszonyára hivatkozott a kriti
kus. „Minden a minőségen múlik — hang
súlyozta egy Csoóri költészetét elemző 
1997-es tanulmányában. -  A versekben 
megnyilatkozó énnek csak jellege, s nem 
minősége az, hogy közvetett vagy szemé
lyes nyelvi közegben jelenik-e meg. Ha 
a mű érvényes, hiteles, akkor mindegy, 
hogy inkább az általános döbbent rá sze
mélyes érdekeltségünkre, vagy inkább a 
személyesben ismerjük föl az általános 
érvényt, a léttörvény erejét.”

Ugyancsak Németh László-gondolatra 
épített Görömbei akkor, amikor az iro
dalomról kialakítandó diskurzus köve
telményét állította fel. Mintegy vezérlő 
elvet idézi a gondolatot a maga teljes
ségében: „Nincs barbárabb, mint a kül
föld szempontjait fordítani a magyar iro
dalom ellen. De nincs sürgetőbb, mint 
olyan értelemmel gondolkozni magyar 
alkotásokon, amely sok idegen művön is 
gondolkozott.” A mondott irodalomtörté
neti perspektívához fokozottan ragasz
kodott a rendszerváltás idején, illetve 
a d ik tatúrák  bukását követő évtize
dekben -  mely időszakot az irodalom 
értelmét mélyen leszállító divatok ide
jeként aposztrofálta - ,  amikor az iro
dalom nak fokozottan kellett reflek
tá ln ia  saját szerepére, s végbement

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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egyszersmind az értékekhez való vi
szony újrafogalm azása, új, egym ás
sal ütköző értékrendek felállítása 
tö rtén t meg s ennek m integy kísérő 
jelenségeként az irodalm i élet éles 
polarizálódása. K izárólagosságra 
törő nézetek érvényesülése lá t
tá n  meg is jegyezte egyik p á lyatár
sáról í r t  k ritikájában , 1998-ban: 
„Igen nagy k á r  az, hogy az egyes 
irodalomfelfogások képviselői több
nyire gyanakvással nézik egymás 
m unkáját, a kölcsönös megértés, 
kölcsönös gyarapodás helyett a köl
csönös lebecsülés vált á ltalánossá.”

Mélyen é rin te tték  Görömbeit az 
irodalm i élet anom áliái, s ezeket 
az érzéseit m indig ki is mondta. A 
k ritikus érték- és tém aválasztásai 
ilyen közegben még súlyosabban es
hetnek a latba: Ady, Illyés, Németh 
László, Nagy László, Csoóri, Nagy 
G áspár műveit tek in te tte  Görömbei 
m indenekelőtt m értékadóknak egy 
á lta la  eszményinek ta r to tt  iroda
lomrendszerben. Műveikben vél
te  m egvalósultnak a k ritikus amaz 
egyensúlyt a mű esztétikai oldala 
és az „írói prófécia tá rsada lm i sú
lya” között, illetve az európai m ér
ték  és a m agyar jelleg tekintetében. 
Következésképp bennük -  és a ve
lük rokon in d ítta tású  művekben és 
alkotókban -  ta lá lta  meg Görömbei 
A ndrás századunk m agyar irodal
m ának  igazi értékeit. Nem az é rté 
kesebb műveket, hanem  -  am int fej
tegette  egy előadásában 1989-ben 
-  a fontosabbakat. „Az azonos minő
ségű értékek  világán  belül egy-egy 
nem zeti közösség szám ára nem ér
tékesebbek, hanem  fontosabbak, a 
nem zeti önism eret és öntudat épsé
gének ápolása szám ára m eghatáro
zóbbak azok a művek, amelyeknek 
ism ereti értéke közvetlenebbül tá p 
lálkozik a nem zeti közösség életéből, 
történelm éből, sorsából. Ezekben a 
művekben a nem zeti közösség köz
vetlenebbül ism eri föl a m aga éle
tének analógiáját. Ez nem értékkü
lönbséget jelent, hanem  a nemzeti 
közösség önkifejezése szempontjá
ból való fontossági különbségtételt 
csupán.”

Görömbei A ndrás meggyőző
déssel vallotta, s egy kritikájában  
1995-ben le is írta , am ihez egy á l
ta la  nagyra  értékelt irodalm ár ta r 
to tta  m agát egész m unkássága so
rán , hogy tudn iillik  „a művészetben 
sok értéket hoztak a merész újítók, 
de a teljesebb értéket a nagy szinte- 
tizálókban, az o rganikusan  épített, 
az ellentéteket m agasabb egység
be fogó egyetemességben” ta lá lh a t
ni meg.

BORCSA JÁNOS

„Jó fényt!”
„Szép szál, magas ember, olyan, m int 

egy űrhajós tiszt” -  mondták, amikor 
1999 tavaszán, elm aradhatatlan há
tizsákkal a hátam on megérkeztem a 
Debreceni Egyetemre a doktori képzés 
felől érdeklődni, s kiszemelt témave
zetőmet kerestem a tágas folyosókon. 
Megvallom, addig nem sokat tudtam  
Görömbei Andrásról. Az átszervezés 
és modernizálás lázában Kolozsváron 
valahogy kim aradt m agyar szakos 
képzésünkből az erdélyi irodalom tör
ténete, önszorgalomból, órákon kívü
li projektek során já r t  a kezünkben a 
„Bertha-Görömbei”, és fontolgattuk, 
hogy valam i ilyesfélét kellene készí
teni, elsősorban persze a kilencvenes 
évek irodalmáról. Meg ilyen válogatott 
bibliográfia kellene az egészhez...

Az első, folyosói téblábolás, meg egy 
felvételi vizsga u tán  indexem szerint 
három évre debreceni diák lettem, va
lójában örökös megérkező, aki a püs
pökladányi állomás várótermében ké
szül a délutáni szem inárium ra, és 
akihez m ár-m ár hozzánőtt a hátizsák.

A 330-as „oktatói szoba”, Görömbei 
tan ár ú r  szobája lett a vándoridőszak 
biztos pontja, ahol az órákról, az ala
pos, sokszor vesszőkig, félszavakig el- 
menően részletező referátum  megbe
szélésekről sosem engedett el anélkül, 
hogy őszinte kíváncsisággal ki ne kér
dezett volna. Mi újság Erdélyben? Mit 
ír éppen a friss Látó, a Székelyföld 
vagy Helikon, hogy van ez vagy az az 
író, költő, megjelent-e m ár az új kötete,

Görömbei András

Nagy Gáspár

Nap Kiadó
s ha nem, m ikorra várható? Ezekben a 
könyvekről, tervekről való beszélge
tésekben mindig azt éreztem, hazaér
keztem.

Folyosói beszélgetésekből, diáktársak 
megjegyzéseiből tévedhetetlen bizton
sággal le lehet szűrni, melyik tanárá
tól mire számítson a diák. Debrecenben 
végzett, „terepismerettel” rendelkező

PhD-s kollégáimon láttam: tisztelik. És 
ham ar rájöttem, miért.

Lenyűgözően sokat tudott a ma
gyar irodalomról, és lenyűgöző retori
kával felépített kiselőadásokat tudott 
rögtönözni a  váratlanul felvetődött té 
mákról is. Kedvenceit, Illyés Gyulát, 
Németh Lászlót, Nagy Lászlót, Csoóri 
Sándort, Sütő A ndrást nemcsak idéz
te, de a legapróbb életrajzi adalékokat, 
minden utalást, anekdotát is ismert 
velük kapcsolatban.

Akkor, amikor m ár nyomasztóan 
formálódtak a  szekértáborok, és kemé- 
nyedtek a vélemények, az ő óráin nem 
éreztem azt, hogy ne lehetne még
is, mégis m egtalálni valamiféle kö
zös nyelvet az irodalomról való beszéd
ben. Erezte, nem jó az, ha  ki-ki csak 
a saját táborára figyel, ha  figyel egy
általán  szellemi jelenségekre, és úgy 
engedett teret a párbeszédnek, hogy 
közben világos volt, a saját nézőpont
ja  m egingathatatlan. O azt képvisel
te konzekvensen egész pályája során, 
hogy az irodalom súlyos feladata az 
emberi lét cselekedeteivel való szem
benézés. Az irodalom létértelmezés. 
És igen, az irodalom nem pusztán ön
m agáért való gyönyörűség, akkor „iga
zi”, ha  szépsége valamiképpen a hazát 
szolgálja. Erről beszélnek monográfi
ái (Sinka Istvánról, Nagy Gáspárról, 
Sütő Andrásról, Nagy Lászlóról, 
Csoóri Sándorról), erről tanulm ányai, 
esszéi. Egységes m agyar irodalomban 
hitt, és akkor kezdett foglalkozni az 
erdélyi, felvidéki, délvidéki, számunk
ra  sokszor bosszantóan „határon tú 
linak” nevezett irodalommal, amikor 
ez keveseket érdekelt a  m agyar iroda
lomtudományos életben. Amikor ezért 
nemhogy nem já r t  elismerés, de in
kább hátrányokkal, elfektetett tanu l
mányokkal kellett számolni.

Nemcsak nagy tudása te tte  kiváló 
tanárrá , hanem  elsősorban az a szelíd 
emberség, ami sugárzott belőle. Tudott 
figyelni, támogatni, biztatni, sőt még 
megkövetni is, ha úgy gondolta, meg
bántott valamivel. (Pedig dehogy bán
to tt meg.) Ez a szelíd emberség, ez a 
kiváló tan ári érzék te tte  képessé a r
ra  is, ami ta lán  a következetes, saját 
igazában rendíthetetlenül hívő ember
nek a legnehezebb: akkor is segíteni a 
formálódást, a még kiforratlan, borzas 
gondolatokat, amikor azok annak  az 
ellentmondanak.

Csaknem két éve, a VII. Hunga-ro- 
lógiai Kongresszuson találkoztunk 
utoljára. Akkor m ár küzdött az alat
tomos betegséggel, de mosolyogva be
szélt terveiről, megírandó könyvekről, 
témákról. Non recuso laborem, nem ve
tem  meg a m unkát, idézte sokszor, en
nek szellemében készült há t szembe
nézni a betegséggel is.

„Jó fényt a családnak!” -  köszöntött 
mindig leveleiben kedves költője, Nagy 
László sorával.

Nyugodj békében, ta n á r  úr, nyu
godj békében, Andor! Jó fény vezes
sen odaát!

VALLASEK JÚLIA
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BORSOS J. GYÖNGYI

Olyan kicsi Laskák vagyunk
Rég találkoztam utoljára ennyire elő

zékeny és az olvasó kedvében járó könyv
vel, mint Zsidó Ferenc Laska Lajosa. 
Mégsem ezek a jelzők ugrottak be ró
la elsőre, sőt másodjára és harmadjára 
sem. Kicsi: erre gondoltam. Vállaltan és 
tendenciózusan kicsi — ha úgy tetszik, a 
kicsi a kötet szervezőelve.

Lássuk először is azt, amibe az olva
sói szem leghamarabb belebotlik, a kül- 
csínt. A formátum tagadhatatlanul, mi
lyen is lenne, kicsi. Enyhe túlzással 
mondhatjuk, hogy feleakkora, mint át
lagosnak tekintett társai. Lám, milyen 
szép példája máris az előzékenységnek. 
A könyv készítője tudja, hogy olyan vilá
got élünk, amikor az olvasó folyton úton 
van, ebből kifolyólag folyton hurcol ma
gával valamit: zsák krumplit, biciklit, 
váltás ruhát, háziállatot, számítógépet, 
az élet terhét. Nem hiányzik neki még 
félezer oldalas családregényeket is ci
pelni. Olvasni amúgy is kutyafuttában, 
féllábon állva, tűkön ülve szokott vona
ton, metrón, mozgólépcsőn, várótermek
ben, egyéb ilyen helyeken. Ezért felet
tébb praktikus a mű csomagolása: elfér 
a zsák krumpli tetején, biciklitáskában, 
váltás ruha zsebében, szelídített kisken- 
guru erszényében, számítógép tokjába 
suttyantva, az élet terhének meg egye
nesen meg se kottyan. Kemény kötése s 
élénk színű borítója nemcsak apró ter
metét hivatott kompenzálni: garantál
ja, hogy jól bírja majd a megpróbáltatá
sokat, s hangos-narancssárgán tudjon 
a feledékenyebb olvasó után rikkanta
ni vonaton, metrón, váróteremben, ha az 
nélküle akarna távozni.

Ahogy a kötetet fellapozzuk, ismét 
csak a kicsivel találjuk szembe magun
kat. Ott van mindjárt az alcím: rövidpró
zák. A szerző tudja, hogy olyan világot 
élünk, amikor az olvasó folyton lót-fut 
meg rohan, nincs neki ideje semmire, 
szegénynek, hogy tudna hát félezer olda
las családregényeket olvasni. így aztán, 
roppant figyelmes és takarékos módon, 
rövidprózát ír, tekintettel van az olvasó 
értékes idejére, nem szeretné feltartani 
hosszasan. Egy-egy íráska elolvasható, 
míg sorra kerülünk a boltban, hivatal
ban vagy az orvosnál (jelenlegi viszo
nyaink ismeretében, akár több is), míg 
begördül a busz, metrón a Pöttyös utca 
és a Határ út között, esetleg, amíg a lágy 
tojás megfő, amíg a hívott szám (ha fog
laltat jelez) jelentkezik — és ha ez utób
biaknál valakinek ismerős érzése tá
madt, nem véletlen, műfaji értelemben 
rokonok volnának szegről-végről Örkény 
Egyperceseivel a Laska-egypercesek. 
Rövidprózák tehát, a szó legrövidebb ér
telmében, kurták, mint a kisgyerek pen- 
delye. Igaz, van belőlük vagy kilencven 
percnyi (jó, legyen száz, ha valaki lassan 
olvas) -  sok kicsi sokra megy. Bő másfél 
óra mindössze így is. Nem kimerítő más
fél óra, nem kell félni, a szerző erre is vi

gyáz, hogy ne vegye igénybe erején felül 
az olvasó millió más dologgal terhelt in
tellektusát, ne tegye ki tépázott idegeit 
nagy, posztmodern megrázkódtatásnak 
(azért persze figyelmesen olvasni nem 
árt, az sosem árt). Tömörség, könnyed
ség, életszerűség, egy kis meghökkentés 
itt-ott annak, aki nem tudja, milyensze
rű az élet, a végén csattanó, humorral 
és/vagy pofonnal.

Ha még bennebb lépünk, s szemügy
re vesszük a prózá(k)ban lakozó figu
rát, hősietlen hősünk személyében újfent 
a kicsi bazsalyog vissza ránk. A szerző 
tudja, hogy olyan világot élünk, amikor 
az olvasó folyton elfoglalt, olyannyira, 
hogy temérdek teendője közben nem ér 
rá szemlélni, vagy legalább a saját életét 
élni, ezért leginkább erről szeret olvas
ni. Az esendőség kis dolgairól, mert azok 
ismerősek (vagy éppen valami teljesen 
másról, mert az ismeretlen, de ez már 
más tészta — akarom mondani, laska). 
Laska Lajos igazi kisember, talán még 
termetre is alacsony, nem tudom. Élete 
kellőképpen-ismerősen kisszerű, tele kis 
küzdelmekkel, kis sikerekkel és kudar
cokkal. Kíváncsiságok furdalják, titkok- 
titkocskák hergelik (kit ne foglalkoztat
na, hogy azt a bizonyos forró húslevest, 
melybe gyerekként belelépett, anyja va
jon elöntötte-e annak idején, avagy újra
forralva felszolgálta -  engem spéciéi ér
dekelne, s milyen bosszantó is, valóban, 
ha nincs kitől megkérdezni). Csetlik- 
botlik, téved, csodálkozik, töpreng az 
élet kérdésein (a nagyokon is), legfőkép
pen azon, mi a normális, megoldásokat 
keres és talál. Próbálja megfejteni a vi
lágot, micsodás hely lehet, s kitalálni, 
mit is akarnak ők egymástól valójában. 
Igyekszik, hogy úgy érezzen, gondolkod
jon és cselekedjen, ahogy az helyénva
ló -  vagy éppen nem. Vívódik, hogy mi 
a helyénvaló. Sajátos ötletei, kísérle
tei mulatságosak, néhol abszurdba vagy 
groteszkbe hajlóak, mert méginkább 
aláhúzzák azt, aminek kijátszását cé
lozták. Hiába próbál nem-Laska len
ni, rendhagyása többnyire dugába dől, 
egy napra sem szakadhat el lényegétől. 
Lázad, de apróbbakat, egy-egy gesztus 
erejéig, hogy fenntarthasson magának 
ügyefogyottsága okán némi szabadságot 
-  azontúl jobbára magában, befelé. Ott 
karakán és nonkonformista, hajóskapi
tány és próféta. Kifelé, meggyőződései
vel ellentétben, autót vesz, üdül, megnő
sül, pályázik avagy vállalkozik, ahogy 
azt a világ elvárja tőle. Ahogy gondolja, 
hogy a világ elvárja tőle. Kicsi lesz, ap
ró bolondériáit leszámítva többé-kevésbé 
belesimul a tömegbe, a maradandó dol
gok mívelését rendhagyó napokra tarto
gatja. A világnak, persze, milyen megle
pő, így se jó, úgy se jó. Semmi olyan nem 
történik vele, írja a kötet fülszövegében 
Krebsz János, ami ne fordulhatna elő 
bárkivel. Tegyük hozzá, talán már elő is

fordult, így aztán nemcsak rajta, de ve
le is nevethetünk. Ha végképp nincs mit 
tenni, derűvel kell szemlélni azt, ami 
jön.

Laska olyannyira klasszikus kisem
ber, hogy a neve is kicsinyítőképzősnek 
tűnik. Még ha ezt leszámítjuk, akkor 
is elég markánsan sugall egy bizonyos 
hangulatiságot, finoman szólva se túl fi
nom vagy magasztos. Ilyen névvel hiá
bavalóság is lenne nagyra törni. Laskát 
meghatározza a neve, és őjobb híján ido
mul hozzá. Próbál ugyan néha hetykén 
kikelni egy s más ellen, kopogós-kemé
nyen megállni elveiben, elgondolásai
ban, harcaiban, de valahogy mindig úgy 
sikerül, hogy ő maga sem veszi észre, s 
zutty, máris belekerült a lobogó vízbe. 
És fő, sok más laskával együtt. Puhára 
főzi a korszellem, a konvenció, a rutin, 
a szükség, az alternatíva hiánya, a ké
nyelem, a véletlen, bármi és minden. A 
végén pedig nyakon öntik valamilyen 
szósszal, s csakúgy, mint minden más 
hasonszőrű, megevődik. Meglehet, vi
gasztalást jelentene, ha életének egyper
cesekbe sűrített kisregénye valódi meg
világosodással érne véget, s úgy fejezné 
be földi pályafutását, hogy előtte hasz
not hozóan ébredne rá élete nagy hibá
ira. Csakhogy ez nem lenne életszerű, 
méginkább, Laska-szerű: a megvilágo
sodás nála csupán egy elszalasztott le
hetőség, egy nem eléggé felborult kará
csonyfa, melyben ugyan meglátja a szent 
figyelmeztetést, s neki köszönhetően rá 
is ébred az emlegetett nagy hibákra, de 
még/már ez sem segít rajta.

Laska Lajos viselt dolgait olvasva, mi 
is ráébredhetnénk életünk nagy hibái
ra. Talán rá is ébredünk. Talán, hozzá 
hasonlóan, ez sem segít rajtunk túlságo
san. Hiába, na, olyan kicsi Laskák va
gyunk.

Zsidó Ferenc: L aska  Lajos. Pro- 
Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2012 ,
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Kim Ki-duk visszavág
A dél-koreai filmművészet jelen pil

lanatban talán  legjelentősebb alkotó
ja  és agitátora, Kim Ki-duk 2008-ban 
önkéntes száműzetésbe vonult. Értsd, 
nem készített filmeket. Megvoltak rá 
az okai. Öntörvényű és kényelmetle
nül keményen fogalmazó filmrendező' 
ugyanis. És a filmipar nem szokta hosz- 
szú távon elviselni az ilyenfajta a tti
tűdöt. Ezért volt tehát a személyes pá
lyatörténetben hosszúnak nevezhető 
szünet. Ami persze nem telt termékeny 
munka nélkül: az eredmény a 2011- 
es Cannes-i Filmfesztiválon díjazott 
Arirang című dokumentumfilm. A világ 
pedig felkapta a fejét, hiszen előrelát
ható volt, hogy ha a rendező megtörte 
a csendet, hamarosan elérkezik a pilla
nat, amikor vászonra kerül a követke
ző Kim Ki-duk játékfilm. Ez a pillanat 
2012-ben be is következett: bemutat
ták  a Piéta című dolgozatot, a rendező 
sorrendben tizennyolcadik nagyjáték- 
filmjét, amely mindjárt filmtörténeti 
premierbónuszt is hozott a dél-koreai 
filmgyártás konyhájára: a film elnyerte 
a Velencei Filmfesztivál nagydíját.

Elmondhatjuk hát, hogy Kim Ki- 
duk visszavágott a hazai filmes guruk
nak. Mert a film ugyanolyan öntörvé
nyű és kényelmetlenül kemény, mintha 
mi sem történt volna. Más kérdés, hogy 
utómunkálati fázisban levő, Moebius 
című játékfilmjét a dél-koreai film
alap gyakorlatilag cenzúra alá helyez
te. (Na igen, a Birodalom is visszavág.) 
Az érv: a történetben hangsúlyos sze
repet kapó incesztusmotívum túlmegy 
az elfogadható határon. A rendező le
vélben magyarázta el az illetékeseknek 
a motívum dram aturgiai szükségessé
gét. Jelen pillanatban így áll a helyzet, 
a szakma feszült figyelemmel várja a 
szakhatóság döntését.

Kim Ki-duk más értelemben is „visz- 
szavágott” a Pietawal. Visszavágta saját 
filmes elbeszélési stílusát a pályakezde
tekhez. Az olyan recens dolgozatokhoz 
képest, mint a 2006-os Idő, a 2007-es 
Lélegzet vagy a 2008-as Alom, a Piéta 
meglepően, meghökkentően, sőt, sokak 
számára talán sokkoló módon agresz- 
szív, kegyetlen, sötét. A történet vére
sen egyszerű. Egy dél-koreai nagyváros 
(feltehetően Phenjan) gyomrában meg
húzódó kisiparos negyedben vagyunk. 
Válság van, a nagyvállalatok is bizony
talanságra rendezkednek be, a kisipar 
alatt veszélyesen rezeg a léc. A megol
dás, mint ilyenkor általában, a hitel. És 
ha az adós fizet, nincs is semmi baj. Ha 
viszont nem fizet, akkor egy nap meg
jelenik a műhely ajtajában Gang-Do 
(Jeong-jin Lee kiváló alakítása), a pénz
behajtó, és megoldja a problémát. A hi
telnyújtás aranyfedezeteként megkö
tött biztosítás kitételei szerint kinek az 
ujját vágja le, kinek a karját szorítja sa
tuba, hogy a biztosítási összeggel fedez

ni lehessen az adósság értékét. A film 
nyitóképsorain egy tolószékben ülő fia
talembert látunk, amint épp felakaszt
ja magát. Ahogy a sztori fokozatosan 
kibontakozik, a néző sejteni kezdi, hogy 
a fiatalember Gang-Do egyik áldozata, 
aki végső elkeseredésében nyúl a kö
tél után. Mert a kegyetlen behajtó nem 
kegyelmez se fiatalnak, se öregnek, se 
férfinak, se nőnek.

Ezt a néző számára pokolian sötét 
állapotot töri meg egy asszony felbuk
kanása (Min-soo Jo szintén elsőrangú 
alakítása), aki azt állítja magáról, hogy 
Gang-Do anyja, mindjárt a szülés után 
elhagyta gyermekét, de a hosszú évek 
alatt felgyűlt bűntudat arra  késztette, 
hogy felkeresse és gondot viseljen a fiá
ra. Az irgalmatlanságba, magányosság
ba, brutális rutinba szinte beleaszott 
fiúi lélek eleinte dühvei, agresszióval

reagál az anyai közeledésre, ám az asz- 
szony zokszó nélkül tű ri a megalázta
tásokat. Önfeláldozása túllépi az anya 
és fia közt húzódó határokat, amennyi
ben többek között szexuális aberráció
ba torkollik. A film első felében bemu
ta to tt világ teljes egészében beteg, nem 
csoda hát, hogy a két ember közti vi
szony is abnormis. Viszont, példaként 
arra, hogy a legsötétebb helyeken is ki
virágozhat a szeretet, Gang-Do lassan 
felismerni véli a nőben a sosem látott 
anyát, és lelkében megmozdul valami. 
Ezzel párhuzamosan m intha kinyílna 
a szeme: empátiával kezd viszonyulni 
a szakadék szélére taszított áldozatok
hoz, eladdig, hogy megkegyelmez ne
kik. Vagyis rosszul végzi a munkáját. 
De nem bánja: az anyai szeretet, illet
ve, hogy ő végre szerethet valakit, bő
séges kárpótlást kínál. Csakhogy az 
egész bizarr románc nem egyéb, mint 
démoni csapda. A nő valójában a karos
székes fiatalember anyja, és kegyetlen 
bosszút áll azon az emberen, aki gyer

mekét a halálba taszította. A film zá
rójelenete egyike azon mozgóképsorok
nak, amelyeket sosem fogok elfelejteni. 
Az anya bosszúját magában tudatosító 
Gang-Do belekapaszkodik egy autó al
vázába, és amikor a sofőr elindul a vá
rosba, lassan leengedi magát és hagy
ja, hogy az autó ledörzsölje magáról, 
ahogy az állatok szokták az élősködő
ket, amint egy fához, falhoz súrolják 
testüket. Az autópálya aszfaltján távo
lodva futó vastag vércsík beleég a néző 
retinájába.

Azt lehetne tehát mondani, hogy 
Kim Ki-duk új filmje egy rendkívül 
szélsőségesen elmesélt bosszútörténet. 
Igen, az is. De nem csak. A kibonta
kozó „anya-fiú” kapcsolatban egy an
tik  görög tragédia körvonalazódik. 
Alaposan rásegít erre az interpretáci
óra a lecsupaszított környezetábrázo

lás, a szikár kamerakezelés és vágás, 
a tompított színek. Gyakorlatilag az 
egész filmes eszköztár a két főszerep
lő drámai megjelenését szolgálja. A pá
ros szinte megnő, óriásivá válik a lako
nikusan meghatározott filmvilágban. 
És meglátásom szerint ez az, ami ki
emeli a Piétat  az utóbbi évtizedben el
szaporodó bosszúfilmek hosszú sorából. 
Nagy drám át láthat a néző a vásznon. 
És nagy pokolbugyrokat. Nem ajánlom 
a gyenge idegzetűeknek. Akik viszont 
mégis vállalják a sokkoló élményt, az 
utóbbi idők világszínvonalban egyik 
legjobb mozgóképes alkotását nézhe
tik  meg. Brutális, igaz. Kényelmetlen, 
igaz. De szembenéz. És nem hazudik. 
Fontos.

P ié ta ,  színes dél-koreai film, 104 
perc, 2012. R end ező és  forgatókönyv
író: Kim Ki-duk. O peratőr: Jo Young- 
Jik. Vágó: Kim Ki-duk. Zene: In-young 
Park. Szereplők: Min-soo Jo, Jeong-jin 
Lee, Ki-Hong Woo, Eunjin Kang.
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Pirkadatkor a bisnyicár
A bisnyicár* a templomajtó előtt ment el, nem át rajta, mon

dom, csakis előtte. Bár éppen be is léphetett volna, még 
imádkozhatott is volna, ám mégse. Másfele tarto tt, inkább a 
templom oldalánál díszelgő kis zöldbe galoppolt, sietett, mi
vel könnyítenie kellett magán. A bisnyicár is ember, de még 
milyen ember! Volt ott bokor, fa, fű, fekália, minden, amit el 
lehet képzelni. Nem ő volt az első, aki hátsó szándékkal köze
lített az épület oldalához. Dolgát elvégezte, ám visszafele jö
vet az egyik japánbirs bokor mellett, ahova a felkelő nap el
ső sugarai bevágtak, na, mit pillantott meg? Egy fecskét. Ott 
ült, lógatta az orrát, fejét lecsüggesztette, két szárnyát ölébe 
ejtette.

A bisnyicár első gondolata: „Mi a fene?” a második: „Mi a 
fészkes fene?” a harm adikat m ár ki is mondta:

-  Hé, te, mi a fészkes, fekete fenét csinálsz itt? Fecske, te, 
te... vérzel, tudod?

-  Igen, tudom — dünnyögte a fecske.
-  Na de! -  hökkent meg a bisnyicár.
-  Semmi baj, semmi baj -  nyugtatta a fecske.
-  így nem maradhatsz itt semmiképpen. Elvérzel.
-  Tudom, azért vagyok itt, a templom tövében, legalábbis 

azt hittem, nyugalmam lesz — felelte a fecske.
-  Mi történt? Elhagyott a kedvesed? -  érdeklődött a ga

lamblelkű, vajszívű, szelíd bajszú bisnyicár a számára legké
zenfekvőbb okra rámutatva.

-  Dehogy, szó sincs erről -  felelte a fecske. -  Csak megállt 
az idő, a változást megtagadta, pedig ez volt fő sajátja. Úgy 
döntöttem hát, hogy véremmel tiltakozom az idő megderme- 
dése ellen, hátha változik valami, legalább bennem, hátha az 
idő meghunyászkodik, elszégyenli magát, nem vág fel többé...

-  Aha, nem értem, de sebaj -  vágott közbe a fekete nadrá- 
gos, bőrkabátos bisnyicár. -  De most irány a kórház, gyere, 
nem hagylak itt semmi pénzért. Éppen arrafelé visz az utam, 
elkísérlek.

-  Jó, ha m ár így alakult, magával megyek -  egyezett bele 
alázatosan a fecske.

Elindultak hát. A fecske meg a bisnyicár. Különös párt al
kottak.

-  Te, fecske, hát mért csináltad? -  kezdte újra a vajszívű. 
Csak nem volt nyugalma, tudni akarta. — Mit szólnak ehhez 
a szüleid?! Nem tudsz te gondolkodni?

-  M ár régen kirepültem — felelte.
-  És Isten?! Az mit szól, he? Mindjárt itt a karácsony, hát 

neki ez hogy tetszik, mit képzelsz?
-  Igaz. De most még az idő is tavaszias, ráadásul vagy ép

pen karácsony előtt vagyunk, vagy utána, de karácsony min
dig jön. Az istennek fogalma sincs az időről.

Bandukoltak és hallgattak jó ideig.
Megérkeztek a kórházhoz, ahol a bisnyicár zavartan kö

zölte:
-  Fecske, én nem megyek be, más dolgom van, de ígérd 

meg, többé nem csinálsz ilyet.
-  Jó — bólintott a fecske.
És akkor felrepült, magasra, a kórház épülete fölé, fel, a 

város fölé, vörös sávot hagyott maga után, akár a repülő. 
Szállt, szállt, ívet írt le, majd valahol földet ért, és tovább ül
dögélt elhagyatottnak hitt templomkertecskékben, lehajtott 
fejjel, lógó karral, csüggedt lélekkel. Azon a karácsonyon vö
rös hó hullott, és csak a galamblelkű, vajszívű bisnyicár nem 
csodálkozott, az a bőrkabátos, aki azóta is a templom tövé
be já r könnyíteni magán. Reméli, meglátja még egyszer azt 
a fecskét.

*Bi§niíar (román, ejtsd: bisnyicár) (biz.) Olyan személy, aki üz
letel, haszonra tisztességtelen , k isszerű  módon tesz szert. Seftelő. 
Csirkefogó. (A Román értelmező szótárból átvett szómagyarázat. DEX 
online.)

‘KÓ'D'EX -

[...] A modern társadalomban a barátságot az óko
ri társadalomban, meghatározott érdekkel való ösz- 
szekapcsolódása miatt, eltorzították. A szerelemben 
ez a fúzió normális, mert a szerelem az élet és erköl
csök rendszerében kellene, hogy gyökerezzen, hogy 
egy család létrehozásával teljesíthesse be titkos cél
ját, megteremtve az idősebbek és erősek hatalm át és 
bőkezűségét a fiatalabbak és gyengébbek felé. A ba
rátság materializálódását figyelhetjük meg abban, 
amikor a barbárok egymás vérének megkóstolásával 
szentesítették baráti esküjüket, vagy mikor az antik 
filozófusok azt állították, hogy a barátoknak minde
ne közös kell, hogy legyen. A lelkek egyesülését ki
fejező „örök barátság” spirituális fogadalma politikai 
szerződéssé vált, ahogy a szerelem házassággá; az 
érzés, az ízlés és a szabad vágyak közösségéből pe
dig a közös földi javak megosztása lett. Az ilyesfajta 
közösség -  ha ténylegesen megvalósul -  lerombolja a 
barátságot: gyűlöletes kötelességgé és az örök ellen
ségeskedés forrásává válik. A barátság egyik legfőbb 
tulajdonsága a szabadság kell, hogy legyen, s hogy 
szabadságát ne terhelje semmilyen kötelezettség. 
Szükségben — természetesen — a barát segít, ahogy 
bármely keresztény segítene, ha tud, de ez kínos és 
veszélyes a barátságra nézve. A segített védenccé vá
lik, a jótevő pedig patrónussá. Barátok közt nem ez a 
megfelelő kapcsolat, még ha bizonyos esetekben te r
mészetes is az ilyen viszony. Az, hogy mindenen közö
sen osztoznak, csak hangzatos szólam. Feltételezem, 
hogy az eszményi barátok számára a feleségek sem 
közösek; abban, mikor egy igaz barát magához ve
szi elhunyt barátja gyermekeit -  mert azoknak sem 
nagyszüleik, sem nagybátyjaik nincsenek, akik 
gondjukat viselhetnék - , nem az elveszett barát irán
ti igaz kötődés bizonyítékát kell látnunk, hanem a jó
indulat különleges megnyilvánulását. Barátságuk 
véletlen következménye, ha az életben m aradt fél és 
a gyerekek még kötődnek is egymáshoz: de én most 
nem olyan hatásokról beszélek, melyek a társadalom 
különböző rétegeiben véletlenszerűen előfordulhat
nak a világon, hanem a barátság mint érzés karak
teréről.

A barátság, melynek lényegi vonása a szabad lel
kek véletlen összetalálkozása, nélkülözi az irigysé
get, valamint a hatalmaskodás és a kisajátítás vá
gyát. Ilyen összetalálkozások ritkán telepednek rá az 
egész lélekre, az egész életre pedig soha. Egy organiz
mus részei együttműködnek és elválaszthatatlanok. 
Ez a kölcsönös fizikai függés esete és nem a barátsá
gé, amelynek egyik áldása, hogy kiemel a fizikai kö
töttségeinkből. Ebből következik, hogy egy barátság 
kibontakozása előtt m ár biztosítanunk kell életünk 
anyagi oldalának önálló működését. Ezt az alapvető 
sorrendet nem boríthatjuk fel. Nem az a kérdés, hogy 
milyen hatásai vannak a barátságnak, hanem hogy 
melyek azok az erők a világban, amelyek fenntart
hatják vagy gátolhatják. A barátság az önmagában 
való jó dolgok egyik legalapvetőbb példája. A gépezet, 
amely előidézi, továbbfejlődése során jó és kellemet
len dolgokat is magával hoz, de mi nem becsülhetjük 
meg a következmények alapján. A barátság a szabad
ság állapota; spirituális természetű. [...]

GEORGE SANTAYANA: B a r á t s á g .  H orváth  
K lára  fo rd ítá sa . MŰHELY. 2013. 3. szám .
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Negyvenkét éves korában, jú

nius 24-én vonat gázolta halál
ra Ráfi Lajos költőt. Ráfi 1970-ben, 
Marosvásárhelyen született cigány ko
vácscsaládban. Egyéves korában került 
Gyergyószárhegyre a Nyárádmentéről. 
Iskoláit Gyergyószárhegyen és a gyer- 
gyószentmiklósi mezőgazdasági szakkö
zépiskolában végezte. 1989-ben érettsé
gizett, ekkor jelent meg nyomtatásban 
első verse. Hat gyermek édesapja volt. 
Bádogosságból tartotta fenn családját, 
Szárhegyen élt. Földhöz vert csoda cí
mű kötete 2007-ben jelent meg a buda
pesti L’Harmattan Kiadó gondozásá
ban, a kötetet svéd nyelven is kiadták. 
Második kötete Az élet számlája címet 
viseli. Versei olvashatók a Találkozások 
című antológiákban, roma költők verse
it tartalmazó gyűjteményes kötetekben 
és internetes irodalmi portálokon.

Hosszan tartó, súlyos betegség után, 
életének 80. évében, június 25-én el
hunyt Marsall László Kossuth-díjas köl
tő, a Magyar Művészeti Akadémia ren
des tagja. Marsall 1933. november 3-án 
született Szegeden. Költői pályakezdés
ét Weöres Sándor segítette, őt tekintet
te mesterének. A költő eleinte alkalmi

munkákból élt, majd a Magyar Rádióhoz 
került, ahol 1957 és 1967 között külső 
munkatárs volt, 1967-től pedig az iro
dalmi osztály belső munkatársaként 
dolgozott. 1970-től szabadfoglalkozású 
író volt. Első kötete, a Vízjelek 1970-ben 
látott napvilágot. A hatvanas években 
tagja volt a Belvárosi Kávéház legendás 
hírű értelmiségi társaságának. Második 
könyve, a Szerelem alfapont 1977-ben, a 
Porcelánfigurák 1980-ban jelent meg. 
További kötetei: Egy világ mintája, 
Negyvenegy öregek, Holdraforgó, Város 
papírmadárból, Pókhálófüggvények, 
Tatus és szörnyei, A megpördített orsó, 
Szélketrec, Holnapután. Válogatott köte
tét 1989-ben, a gyűjteményest 2002-ben 
adták ki. Irt drámákat, rádiójátékokat, 
ezek mellett festészettel, grafikával is 
foglalkozott.

Július 24. és 28. között a Fiatal írók 
Szövetsége második alkalommal ren
dezte meg nyári táborát a fiatal iroda
lom Kárpát-medencei találkozójaként. 
A Visegrádon megtartott táborban az 
érdeklődők ezúttal Barnás Ferenccel, 
Térey Jánossal, Oravecz Imrével, Bartis 
Attilával és Kovács András Ferenccel 
találkozhattak, akik a műhelymunkák 
után tartottak felolvasásokat, beszél
getéseket a táborlakóknak. Napközben 
műhelymunka zajlott, kisebb csoportok

ban: a kritikaműhelyért Szilágyi Zsófia, 
a prózaműhelyért Hermann Zoltán és 
Csepregi János, míg a líraműhelyért 
Sirokai Mátyás, Győrffy Ákos és Bajtai 
András felelt. A műhelymunkák és az 
esti nagybeszélgetések után kiadók és 
(online) folyóiratok mutatkoztak be, köz
tük a Magvető, az Európa, a Scolar, a 
Kalligram, a Bárka, a Látó, a Litera és 
a Prae. A tábor -  szinte már hagyomá
nyos módon — ezúttal is Kritikustusával 
indult, melyen FISZ-szerzők legfris
sebb köteteiről volt szó. A táborban 
performanszt mutatott be a Kompánia 
Színházi Társulat.

A Partiumi Magyar Művelődési Céh 
és a Partiumi írótábor Egyesület tizedik 
alkalommal rendezte meg a Partiumi 
írótábort, ezúttal Hagyomány, haladás, 
megmaradás címmel, július 4. és július 
6. között. A X. Partiumi írótábor fő té
mája idén a hagyományok ápolásának 
kérdése volt, ezzel összefüggésben kerül
tek megrendezésre a programok. Olyan 
alkotók, írók, irodalomtörténészek ad
tak elő, mint Pomogáts Béla, Bertha 
Zoltán, Mezey Katalin, Oláh János, 
Szentmártoni János, Fleisz János vagy 
épp Hodossy Gyula.

-M I

N agyság
VÍZSZINTES
1. Lao-ce gondolata Weöres 

Sándor fordításában; első' 
rész. 9. Szemmel érzékel. 10. 
Erődítmény. 11. Ógörög vi
szályistennő. 12. ... ovo; eleve. 
13. Fehér ital. 15. Estefele! 16. 
Vízben tisztítás. 17. Ott, alul 
(népies). 19. Orosz folyam. 20. 
Angol állam! 21. Üzemanyagot 
vételező. 24. Erdei gyümölcs. 
25. ... Derek; amerikai színész
nő. 26. Áhít, óhajt. 27. Vízben 
tempózik. 28. Római 49-es. 29. 
Fedezékből. 30. Páros szak! 31. 
Hüvelyk. 33. Tüzet megfékez. 
34. Gödröt mélyítő.

FÜGGŐLEGES 
1. Los ...; amerikai „atomvá

ros” 2. Egy magyar..; Jókai Mór 
regénye. 3. Autonóm terület, rö

viden. 4. ... Montand; egykori 
francia színész, énekes. 5. Belső 
szerv. 6. Az erbium vegyjele. 7. 
A tantál vegyjele. 8. Az Attilával 
rokon férfinév. 13. Szervírozás. 
14. Titkon feléd pillantó. 17. 
Fülre utaló idegen előtag. 18. 
Lamartine költeménye. 20. 
Könnyűzenei stílus. 21. Uszodai 
hossz. 22. Azonos betűk. 23. 
Megdöbbent. 24. Vénuszjelző. 
25. Olcsó divatékszer. 26. Lao-ce 
gondolata Weöres Sándor fordí
tásában; második, befejező rész. 
27. Kártyajáték. 29. Ellenőr, 
röviden. 32. Néma Lina! 33. 
Oersted, röviden. 34. Népiesen 
juttat.

R.T.

A Helikon 14. számában kö
zölt Kínai közmondás című rejt
vény megfejtése: ... ha képes a 
földön járni.

TÁMOGATÓINK:
R om ániai írók  Szövetsége

Nem zeti Kulturális Alap

IP
Bethlen Gábor

Alap

«Ér O )
RMDSZ sara?,5

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primöria $i Consikil 

Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Prim ariá §i Consiliului kcal Ckg-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala ésVárosi Tanácsa is támogatja 
Proiectul sus£ne candidatura cra§ului Ckg-Napoca la tátiul de Capitalá Culturalá Europeaná2021 
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa2021 címre benyújtott pályázatát 

Kiadványunk a  Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg.
Visít cluj

The Heart o f  Transytvania

Alapító ©szfcrttwtftd. Fomunkatárs. KIRÁLY LÁSZLÓ Szerkesztőség- MÓZES ATTILA, próza
SZILÁGYI ISTVÁN SIGMOND ISTVÁN DEMETER ZSUZSA, kritika PAPP ATTILA ZSOLT: társművésxetek
Pfewteszfer. KARÁCSONYI JKOLT S Z < k$ ISTVÁN LÁSZLÓ NOÉMI; vers, műfordítás RÁKÖSSE TIBOR: műszáki szerkesztő

Szfoxptőgppes tftftíeléz; NÁÜY; ÍSjÁBÍA; nyomtatja a Mfekűüátesí löá.Síiklös református smfotóspörtt ■ ■'
Aszertcesstífeegcáne: 4 0 0 0 2 4 4 9 4 6 9 0 , tobfaiV{a«TIl!ö41<í .̂-43Jv-iM7rvítóii»pa»ta; kvariJ»eHkon®gmaa.c«ni» 

A HELIKON alapítványi támogatassa} Jelenik met; - -  kiadja u ROMÁNIA! ÍRÓK SZOVETSßCB ISSN I-Iontep: w w w .be likon j^)


	2013-08-10 / 15. szám (629.)�����������������������������������

