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A végső  változat
Időnként elgondolkodom azon: mindaz, amit iro

dalmi alkotás címén nyomtatásban, könyvbe kötve 
viszontlátunk, mi által tekinthető önmaga végleges 
változatának? Egyáltalán, mi, akik időben, megfog- 
hatóságban, mérhető fogalmak segítségével érzé
keljük a létet, hogyan gondolkodhatunk olyasmiről, 
ami, ha úgy igaz, halhatatlan? Ha nem is halhatat
lan, minden bizonnyal túléli testi valónkat, az egy
szeri olvasót. Ha kiszámolhatnánk, Shakespeare 
vagy Petrarca vagy Janus Pannonius verseit azok 
nyomtatásban történt megjelenése után a mai na
pig összesen hányán olvasták, a számjegy jóval meg
haladná azoknak a számát, akik az említett verse
ket megírásuktól fogva egy emberöltőn belül, ilyen 
vagy olyan formában, hallhatták, olvashatták. S a 
versekkel egykorú szövegváltozat gyakran különbö
zik attól, amit ma olvasunk, bár a szerző neve és a 
vers címe ugyanaz. És akkor mi, mikor, miért és ki
nek a hatására változott? És melyik a végső válto
zat? Mindezzel csak azt a szorongást szeretném ér
zékeltetni, ami elfog, amikor arra kell gondolnom, 
vagy azt kell eldöntenem: egy szövegváltozat „végle
gesbe vagy sem. Hirtelen fordulattal azt szeretném 
mondani ilyenkor: ez a szorongás hasonlatos a szü
lő szorongásához, amikor arról kell döntenie, hogyan 
neveli gyermekét. És ha forma és tartalom kettősére 
gondolunk, a hasonlat még akkor sem sántít, hiszen 
gyerekünket is egyrészt testére, másrészt lelkére, 
harmadrészt testére-lelkére nézve áldásos hatást ki
fejtő tevékenységek elvégzésére nógatjuk. Ugyanúgy, 
ahogyan egy-egy költő versét kívülről-belülről, nagy 
gonddal és legjobb tudása szerint csiszolgatja. De 
minden költő tudása más és gondja más, és a sok tu
dás és gond között felmerül a kérdés: mit kezdünk 
a vers születésétől annak szerzője által szentesített 
nyomtatható (végleges?) változata kibocsátásáig el
készült változataival? Mi lenne, ha egyszer valaki 
olyan könyvet jelentetne meg, ami egyetlen költe
mény meghökkentő számú szerzői változatát tarta l
mazná? Vagy ez már megtörtént, nem is egyszer. 
Bármely, a szerző szándékát felülíró kanonizációs kí
sérlet önkényes. Kérdésem az: honnan tudja a szer
ző, hogy írása változatai közül melyik az általa ka
nonizálandó? A válasz egyszerű. Onnan, hogy ő a 
szerző. Ha nem tudná, nem vallhatná szerzőnek ma
gát. Mint Babits Mihály, olvasógenerációkon átívelő 
soraiban: „Csak én bírok versemnek hőse lenni, / első 
s utolsó mindenik dalomban.”

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés Szonda Szabolcs költővel, 
műfordítóval, kultúraszervezővel

„Jó, ha a vers partizánként viselkedik”
-  „Foszló idő, nyüzsgő élet”, írtad va

lamikor. Ezt ma is így gondolod? S  eb
ből mennyi gyönyör az írásé, olvasásé?

-  Ezt tipikusan bukaresti képnek 
gondoltam, amikor leírtam. Egy otta
ni, akkori életérzés van benne, nem 
hittem  volna sohasem, hogy szinte egy 
az egyben érvényesnek fogom érezni az 
elmúlt négy-öt év Sepsiszentgyörgyére, 
Háromszékére is. De ez egy jó 
„küzsdölődés” az idővel, egy érdemes 
nyüzsgés, a ritmusváltásé, a felzárkó
zásé, aminek kézzelfogható, értelmez
hető hozadéka van, valami épül belőle. 
Sok munkával, jó adag stresszel, né
ha fejjel a falnak ütközéssel, hiányos
ságok pótlásával, kisebb kudarcokkal 
is, de nem repül az idő hiába, úgy ér
zem. Érintkezik helyenként az alkotás 
gyönyörével is, mondjuk, de inkább a 
ta rta lm as m unka elégtétele, és ez ese
temben egyértelműen az olvasást, ér
telmezést is magába foglalja. Az írást 
kevésbé, de bízom benne, hogy ez á t
meneti állapot, még ha eléggé hosszú
ra  is nyúlik...

-  Mi mozgatott, motivált költőként a 
pályakezdésed éveiben?

-  Azt hiszem, az, ami mindenkit 
tizen-, majd huszonévesként. A folya
matos rácsodálkozás az élet dolgai
ra, saját magam ra, az emberi viszo
nyokra, magán- és közösségi szinten. 
Ehhez hozzáadódott nem kis mérték
ben az is, ahogyan megéltem kisvá
rosiként a nagyvárost a kilencvenes 
években. Főleg azt, ahogyan a nagyvá
ros a szemünk lá ttá ra  döbbent rá  a r
ra, hogy mekkorát lehet nőni, alakulni 
viszonylag rövid idő alatt. És vissza- 
meg előrenézni, viszonyítani, egymás
hoz mérni részt és egészet, nosztal
giázni, de menni is tovább. Ez adott 
lendületet, hogy írjak, és nyilván moti
vált a biztatás, a visszajelzés, a kritika 
is, akár közelebbi körökből érkezett, a

Romániai Magyar Szó szerkesztőségé
ből, a tanszékről, akár Kolozsvárról 
vagy Budapestről.

-  Az egyik köteted szerkesztője kísér
letező kedvű szerzőnek nevez, Sántha 
Attila a román avantgárd költő, Urmuz 
hatásait véli felfedezni verseidben, egy 
korábbi periszkópos megfogalmazásod, 
hogy amit csinálsz, az „a partizán vers 
performansza, hajtóvadászat a kínálko
zó unalomélmény és beletörődöttség-ér
zet ellen”. Tíz év hallgatás után hogyan 
határoznád meg költészetedet?

-  A meghatározást azokra bíznám, 
akiknek ez a tiszte, jobb kívülről lá t
ni egy alkotást, egy szerzői világot. Az 
idézet egy játékos, tréfálkozó, szük
ségszerűen „nagyotmondó” interjúból 
származik... Persze, jó, ha a vers par
tizánként viselkedik, ha felrobbant
ja  az unalm at és a közönyt, és ehhez 
kell, hogy időnként élesen szembenéz
zen önmagával, megújítsa eszköztárát, 
újragondolja az opcióit, közben felis
merhető és hiteles maradjon az alapok 
szintjén. Erre a legjobb terep a kísér
letezés, a verskeretek és közlésformák 
feszegetése, próbára tétele. Mindig szí
vesen foglalkoztam az újjal, érdekel, 
hogy merre fejlődnek a dolgok, legfő
képp pedig az, hogy mennyire illeszt
hető össze ez azzal, am it magam mű
velek, amivel dolgozom. A groteszk és 
az abszurd látásmódot bizonyos mér
tékben mindig m agam énak éreztem, 
hiszen a világban is erősen jelen van, 
valószínűleg ezért van az, hogy jelent
kezik a szövegeimben.

-  Több, mint tíz éve nem jelentkeztél 
önálló verseskötettel. Miért ez a hosz- 
szasnak tűnő költői elhallgatás?

-  Szívesen felelném azt, hogy „ak
tív pihenő”, s hogy az asztalfiókban 
ott van ugrásra készen egy kötetnyi 
anyag, de nem így van. Túlzás lenne
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a rra  kennem az egészet, hogy az ad
minisztratív munka kioltja a kreatív 
energiákat, bár kétségkívül nem viszo
nyul barátságosan ezekhez. És az sem 
a teljes válasz, hogy nyilván ha az em
ber egyszer írásra adta a fejét, és elég
gé megmerítkezett benne, ahogyan én 
is, akkor tulajdonképpen a fejében, a 
tudatában, a lelkében, m int valami bú
vópatak, amelyik bármikor felduzzad
hat, ott munkál az írás lehetősége, ösz
töne -  vagy valami ilyesmi. Én úgy 
jártam , hogy az utóbbi években nem 
tú l gyakran, de amikor igen, akkor 
szívesen reagáltam  felkérésekre, já té 
kos provokációkra, és akkor megírtam 
egy-egy szöveget. De inkább műfordí
tással tarto ttam  „fitten” az íráskészsé
gem, és örülök annak, hogy azok az író
szervezetek, amelyeknek tagja vagyok 
tizenegynéhány éve, azok az irodalmi
kulturális lapok, folyóiratok, amelyek
kel ritkábban vagy sűrűbben együtt
működtem, aktív alkotóként ta rtan ak  
számon. Elsősorban nekem esne jól, 
ha  előbb-utóbb előrukkolnék közölhető 
dolgokkal, de nem mellékesen ezt a bi
zalm at is szeretném indokolttá tenni. 
Addig is viszont igen érdekes köztes 
területen vagyok viszonyban az iroda
lommal, a kultúrával: szervezőjeként, 
tehát valamiképpen kívülről, illetve 
értelmezőjeként, megfigyelőjeként, te 
hát némileg bensőségesebb kapcsolat
ban.

-  A  Kiegyezés a tükörrel című kö
tetben már felbukkan későbbi sze
replőd, alteregód, Periszkóp Pál, a 
Vagyontárgyalásőan meglelhető a 
Kiegyezés a tükörrel című versed, ami 
a korábbi kötettel „felesel”, aztán rá egy 
évre érkezik a Periszkóp-kötet is. Ez tu
datos építkezés volt?

-  Részben igen. Az első kötetből, mi
vel az Budapesten jelent meg, és talán  
nem került be annyira az erdélyi kör
forgásba, amennyire debütként szüksé-
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ges lett volna, néhány verset átemeltem 
a Vagyontárgyalásba, olyanokat, ame
lyeket néhány év m últán is fontosnak, 
jellemzőnek tartottam . A Periszkóp 
Pál-sorozat játékból született, és en
gem is meglepett, mennyire nem csak 
játék lett belőle. A Romániai Magyar 
Szónál egyazon irodában dolgoztam 
Cseke Gáborral, és nap mint nap át 
kellett rágni m agunkat, m int valami 
kásahegyen, egy rakás hírszövegen. 
Sokszor megdöbbentően groteszk vagy 
abszurd témákon, amilyeneket kiter
melnek a mindennapok mostanában
is. Egyszer nagyon beleuntam, s az ju 
to tt eszembe, mi lenne, ha kisebb ver
sekben kommentálna ezt-azt valaki 
mindebből. A beszédes nevű Periszkóp 
Pál létezett már, há t ő lett az a valaki, 
és mindennap a híroldalon feltűnt egy- 
egy, négy-hat-nyolc soros verse, amiben 
általában köznapi történésekről, jelen
ségekről mondott véleményt. Amikor 
szünetelt egy ideig, hosszabb sorozat 
után, Cseke Gábor Bakter Bálintot 
küldte helyettesíteni, és aztán egy ide
ig naponta váltotta egymást a két figu
ra, egymásra is válaszolgatva ezekkel 
a kis lírai helyzetképekkel. Tehát rög
tönzés volt kezdetben, aztán tudatos
ság is, és utóbbinak köszönhetően az 
összkép, ami ebből a végső soron a po
puláris irodalomhoz sorolható kötetből 
kirajzolódik, most is igen érdekes a ki
lencvenes évek hazai vagy tágabb ölelé- 
sű nagytotáljára nézve.

— Mi a költészet funkciója, szerepe 
most a 21. században, illetve hol látod 
a slam poetry helyét az irodalomban?

— Az, ami mindig, s ami általában 
az irodalomé, művészeté, kultúráé, 
csak az eszköztára igazodik az idők
höz: teljesebbé teszi az életünket, hoz
záad valam it a bensőnkhöz, amit más 
nem tud, azzal a tapasztalati és érzel
mi anyaggal, amit hordoz — persze, ha 
igényünk van erre. Minden találkozás 
a jó irodalommal ezt az élményt képes 
nyújtani, akkor is, ha könyv olvasása 
közben történik, akkor is, ha író-olva
só találkozón. Megráz, elgondolkodtat, 
megdöbbent, felderít, nem hagy nyu
godni vagy épp lecsendesít, szóval nyo
mot hagy. így van értelme. Mert vala
milyen módon kapcsolatban kell lennie 
az olvasó világával, mindennapjai
val is, más esélye nincs. A slam poetry 
ilyen szempontból hab a tortán, olyan, 
m int a szépirodalom rendhagyó edző
tábora a nagy meccsek vagy versenyek 
előtt, de ebben a táborban közönség 
van, minden élesben zajlik, lehet tú 
ráztatn i a hajtóműveket, ki lehet pró
bálni a szokatlanabb cseleket, így vo
nulni be aztán a nagyobb publikum 
elé. Játékos komolyságában vagy ko
molyjátékosságában távlatilag is nagy 
kreatív erő rejlik.

-  Versekkel nem jelentkeztél ugyan, 
de két regényt is fordítottál, nem akarsz 
belevágni egy regény megírásába?

-  Ha prózával kacérkodnék -  gondol
tam  rá, ez tény előbb mindenképp 
rövidebb műfajokkal próbálkoznék. Az 
az anyag, amiből irodalmi szöveg szü
lethetne nálam , lehet, hogy prózába kí
vánkozik, de a regényhez szükséges 
el- vagy kivonulást most nem látom 
megvalósíthatónak, sem a m indennap
jaim  időbeosztása, sem a jelenlegi bel
ső ritmusom miatt.

-  Nemrég volt egy előadásod Egerben, 
Van-e háromszéki irodalom, s ha nincs, 
hogy van? címmel. Miképpen mérhető 
be, határozható meg egy régió szépiro
dalma, van-e különbség háromszéki és 
mondjuk kolozsvári irodalom között?

-  Az előadást azzal zártam , hogy a 
vidékünkön íródó irodalom rendszere
sen jelentkező szerzői elsősorban saját 
alkotói világukat jelenítik meg, miköz
ben figyelnek mind a székelyföldi, er
délyi, mind az összmagyar irodalom
ra, illetve a világirodalomra, emellett 
reagálnak egymásra, így egy nagy, fo
lyamatosan képződő szöveg- és világfo
lyamat építői m aguk is. Mindeközben 
alkotásuk nemcsak földrajzi helyük, 
hanem életterük, egzisztenciális és 
szellemi poggyászuk okán is egyér
telműen magán viseli a háromszéki 
és székelyföldi szöveg- és élményszí
neket, -ízeket. Tehát van különbség, 
kell is lennie, ezáltal lesz egyéni egyik 
vagy másik hely, régió irodalma, vi
szont annyira nem mehet el a specifi
kus jelleg kiépítésében, hogy ezzel „vak 
dióba” zárja magát, és gyakorlatilag 
nagyon kis közönségnek vagy önmagá
nak íródjon.

-  A sepsiszentgyörgyi Bőd Péter 
Megyei Könyvtár igazgatójaként számos 
irodalmi rendezvénynek voltál a házi
gazdája, olyan alkotókat -  írókat, köl
tőket egyaránt -  hívtál meg, akik koráb
ban nem fordultak meg Háromszéken. 
Ezen rendezvények sikerei léptettek elő 
az irodalom védnökévé, már nemcsak 
a könyvtáron belüli irodalmi rendezvé
nyek levezényelése hárul rád, hanem az 
egész megyeszékhelyé.

-  Mindez nem csupán az én érde
mem. Csapatmunka révén működik, 
amelyben valóban nagy részt válla
lok, de egyedül nem végezhetném. 
M inálunk egy ideje a kultúra terén 
a „nagyot álmodni” alá több intéz
mény, civil szerveződés, kultúraszer- 
vező kitartó  munkája épül alapként. 
És ennek beérnek a gyümölcsei: ami 
nyolc-tíz évvel ezelőtt szinte megvaló- 
síthatatlannak tűnt, például az, hogy 
az irodalmi turnék határvonalai ne 
Kolozsvárnál vagy Marosvásárhelynél 
húzódjanak meg, az m ára természe

tes: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, 
Kovászna vagy Bárót is részesévé vá
lik a rendezvénysorozatoknak, jelen 
vannak itt is a magyar irodalom mérv
adó alkotói. Fontos ebben az is, hogy 
megmozgatják-e a közönséget, van-e 
aktív érdeklődés előtte és a rendezvé
nyen, van-e visszhangja annak, a meg
hívottak ráhangolódnak-e a valósá
gunkra, olyasmit visznek-e m agukkal 
szellemi tarsolyukban, amire csak itt 
ta lá lhattak  rá...

-  Mit jelent számodra ez a szervezői 
pörgés: pluszmunkát, szórakozást, hiva
tást?

-  M indhárm at együttvéve. A siker
élmény, a közönség és a meghívottak 
érdemi reagálása, az, hogy érzékelem 
a figyelmet a találkozók során, azt a 
kölcsönös rezdülést, amely valódi ta 
lálkozásokká avatja az együttléteket, 
igencsak feledtetni tudja a fáradságot, 
az előkészítés feszült ritm usát, még in
kább az adm inisztratív munka nyűgét. 
Könyvtárként szám unkra az sem mel
lékes, hogy egy-egy meghívott érkezé
sének hírére, látogatását követően ke
resik nálunk a könyveit, aztán hasonló 
műveket, és így tovább. Személyesen 
számomra is sokat tud jelenteni a meg- 
hívottainkkal emberközelben töltött 
idő, az olykor barátságig terjedő meg
ismerkedés, az alkotói világukba való 
ilyenszerű betekintés.

-  Az elmúlt időszakban is több iro
dalmi rendezvénynek voltál a há
zigazdája. Kiket sikerült elhívnod 
Sepsiszentgyörgyre ?

-  Szeptember elején, a Hang és szó 
éve tem atikus sorozat jegyében is, 
volt egy rendhagyónak szánt kortárs 
összművészeti fesztivál, a pulzArt el
ső kiadása Sepsiszentgyörgyön, ennek 
a szervezésében hangsúlyosan ben
ne volt a könyvtár, magam is. Itt volt 
Grecsó K risztián Dés Lászlóval és Dés 
Andrással, Háy János Beck Zoltánnal, 
K arafiáth Orsolya és Szálinger 
Balázs, illetve Filip és Matei Florian, 
Karácsonyi Zsolt vezetésével pedig 
egy kis Helikon-különítmény, amely
nek tagjai voltak még László Noémi és 
Papp Attila Zsolt. Novemberben vár
juk a marosvásárhelyi könyvvásár 
vendégeit, jeles m agyar kortárs köl
tőket Magyarországról, Felvidékről, 
Délvidékről és Erdélyből. A tavalyi 
Nagy Versmondás-akció jó fogadtatása 
nyomán szeptemberben készülünk fo
gadni a Sebő együttest, Jordán Tamást 
és Fűzfa Balázst egy összetettebb prog
rammal, amely mind a vers- és zene
szerető közönségnek, mind a szakmai 
szférának tartalm as találkozást ígér.

DIMÉNY-HASZMANN ÁRPÁD
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CSÍKI LÁSZLÓ

Fáradt
pantom im *
A diák szobájában ültek. Három gyer

tya világított, s az utcáról besütött egy 
kevéske fehér fény. A csupasz villany
drótok csúfondárosan lógtak a mennye
zetről. A diák nem akart ide „civilizáci
ót”, de lehet, egyszerűen nem volt pénze 
rá. A szoba tapaszos falát újságkivágás
okkal ragasztotta tele. Három inge szög
letes vállfákon, szegekre akasztva ló
gott; az ingek nyaka fölé ványadt fejeket, 
az ingek alá vézna lábakat rajzolt a fal
ra, szénnel; mintha valaki madárijesztő
ket akasztott volna fel emberek helyett. A 
szekrényben -  melynek egyik lábát Pallas 
Nagy Lexikonéval helyettesítette -  köny
vek sorakoztak. A sarokban egy szúette 
cimbalom állt, sántán, három lábon. Ha 
a ház előtt elment egy autó, s megrezeg- 
tette az ablakokat, hallani lehetett, hogy 
hull a vakolat. Néha a cimbalomra pereg
tek a darabok, ilyenkor megpendült egy 
húr, s a gépész elmosolyodott.

Bé a földön feküdt; az agyonsúrolt pad
ló bütykei sértették az oldalát. Piki vele 
szemben, sarkára ereszkedve guggolt a 
fal mellett, forgatta poharát, s a kicsurra- 
nó ital kis tócsába gyűlt előtte. A színész 
szétvetett lábakkal ült egy újságkötegen, 
s a bajuszát tépte. A diák a konyhai ajtó 
küszöbén helyezkedett el nagy, puha ci
pőivel ütött valamilyen ritmust, s a feje 
időnként hozzákoccant az ajtóhoz, mely
ben megrezzentek a lefüggönyözött üveg
táblák.

A gépész egy helyben topogott, for
gott, derékból kissé előredűlve, sorra 
mindenikük arcába belebámult. Boldog 
volt, vagy legalábbis annak látszott. Bé 
egy legyet képzelt elnyitott, ritkás fo
gú szájára. A gépész percek óta állt ott 
így, s mindannyian tudták, hogy valami
lyen mesén töri a fejét, amit elmondhat
na nagy boldogságában. Aztán egyszerre 
csak ingatni kezdte magát, vékony karja
it úgy lóginyászta a törzse mellett, hogy 
szinte magára csavarta őket, a szája egy
re jobban megnyílt; madárijesztő lehetett 
volna a gyermekek körmenetében, mikor 
egymás sarkát taposva menetelnek a ker
tek alatt, érthetetlen szavakat mondogat
nak, mintha idegen nyelven énekelnének, 
s közben rázzák maguk előtt az ellopott 
madárijesztőt.

-  Zúgassad, zúgassad -  mondta a gé
pész, és rázta magát. -  Előbb halkan, 
mintha repülőgép közeledne, aztán han
gosabban, egyre hangosabban, azaz egy
re közelebb. Jön, jön, zúg, feltűnik, köze
lít, becéloz, rád zuhan, kioldja a bombát, 
aztán felcsap, kering, eltűnik... Ez a ze
ne. Ezt mondta nekem a professzor, aki 
lehet, hogy egy kicsit hülye volt, s azért is 
küldték nyaralni abba a tengerparti vil
lába. Ez a zene. Hallgatja a légnyomástól 
süket professzor.

Bé nézte a gépész markáns arcát, 
mely eltorzult most az erőlködéstől, hogy 
rendbe állítsa a szavakat, s arra gondolt, 
hogy vajon véletlenül nem sikerült-e elő

állítania a kábítószert. Mióta egyszer 
egy ifjúsági lapban a kábítószerekről ol
vasott, mindig azzal kísérletezett, törte 
a mákot, kicsavarta a levét, de csak ál- 
mosodott tőle, vagy rosszul lett. Bé nem 
tudta, minek kell neki a kábítószer, csak 
sejtette, hogy a gépész így akarja meg
játszani, hogy „nem bírja elviselni a vi
lágot”. Erőltette az eksztázist, a lelkese
dést is; végeredményben egyszerű falusi 
gyerek volt, képtelen a bonyodalmakra. 
Ezért is félt mindentől: mert minden bo
nyolultnak tűnt neki, de nem volt képes 
semmit végiggondolni, követni. A gépész 
felnőtt akart lenni -  huszonhat éves ko
rában - , s a felnőtteket csak a bűnté
nyek, kábítószerek, nőügyek piszkos gló
riájával tudta elképzelni. Az volt a nagy 
vágya, hogy megismerkedjen egy valódi 
gyilkossal.

-  Zúgassa, zúgassa, hogy én is halljam, 
mondta a professzor, s nagy szőrös fülét 
szinte kifeszítette. Csak visszhangosan, 
fiam. És én zúgtam neki, mert szerettem, 
hogy szeret. Én voltam neki a főzenész a

zenekarban. De a fiúk is szerettek és a 
nők is. Erről már beszéltem, igaz?

-  Igen — m ondta a  színész, e lnyú jtva a 
szót. — A bba is h ag y h a tn ád .

-  Csak a professzort akarom elmesél
ni. Ez volt az egyetlen professzor, akit is
mertem.

-  Mikor a tengerparton zenéltél, igaz? 
— kuncogott a színész.

A gépész Bé elé perdü lt, közel hajolt 
hozzá.

-  Mondd el, Búgócsiga, mondd el ne
kik, hogy valóban zenéltem tengerpar
ton, és jó fej voltam. Szerettek. Mondd el 
nekik.

-  Úgy van, ahogy ő mondja — hazud
ta Bé, s szemelgetett emlékezetében a gé
pész meséi közül, hogy melyiket mondja 
el. Segíteni akart rajta.

-  Mondd el Búgócsiga, kérlek. -  A gé
pész felcsapta a karjait kínjában. — 
Meséld el, hogy volt a fekete nővel.

-  Tudják már -  mondta Bé, mert nem 
emlékezett semmilyen fekete nőre. -  
Meséld el te.

-  Én nem tudom. Olyan szép volt, hogy 
nem tudom elmesélni. Te értesz ehhez. 
Olyan szép volt, mint egy imádság.

Bé arra gondolt, hogy valóban gyerek 
még a gépész, s hogy bizonyára soha nem 
tud magának kábítószert gyártani, s ha 
mégis igen, nem merné lenyelni. A gépész 
nagyon félt a haláltól, elaludni is félve, 
nyögve aludt el.

-  Pihend ki magad -  mondta neki csen
desen. -  Ülj ide mellém.

A gépész hálásan nézett rá, és lezöty- 
tyent a földre.

-  Nem vagyunk berúgva, az a helyzet 
— mondta a színész.

Piki felhajtotta az italát. Közben egy
re Bét figyelte.

-  Ma nem fogunk berúgni -  dörmög- 
te Bé. -  Még hátra van a fogadás. A győz
tesnek joga van szónokolni, s a többieknek 
meg kell védeniük, nehogy elhallgattassák. 
Ugye, Piki? — Piki mormogott valamit, s a

tekintete szinte érezhetően tapogatta a Bé 
arcát. — Aztán énekelünk. Igaz?

— Te győztél — m ondta k i P ik i, s v alam i 
mosolyféle je len t m eg az arcán .

A ház előtt egy gépkocsi húzott el, s 
megpendült a cimbalom. A gépész most 
nem mosolygott.

— Vajon ha délben észrevesznek, még 
eljössz ide? — kérdezte később Piki, de 
senki nem válaszolt.

A konyhából, melynek lefüggönyözött, 
lezárt ajtaja előtt a diák ült, áthallat
szott, hogy a néni veszekszik vagy alku
dozik valakivel. Valamilyen ismeretlen 
és valószerűtlen ritmusban csaptak össze 
a hangok, a diák megbocsátón, zavartan 
mosolygott, s ha Bé ránézett, megvonta 
vállát, mintha csak jelezni akarná, hogy 
semmi köze ahhoz, ami odaát történik. 
Később azért mégis megszólalt. Udvarias 
házigazda volt.

» » » » » »

A sziget
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» » » » » »
-  Nem é r tik  m eg egym ást az öreggel... 

Tudod -  m ag y aráz ta  B ének —, udvarol 
an y ám n ak  egy öreg. Jó  nyugdíja van , az t 
m ondja anyám . De n incs életrajza. Soha 
nem  mesél. Pedig először a  gyerekeket 
kell m eghódítan i, nem? É n  szeretn i a k a 
rom  az öreget. H á th a  ak k o r az an y ám at 
is sze retn i tu d n ám .

-  Ne borulj ki — mondta Bé kedvetlenül. 
A diák meséit, magyarázkodását is száz
szor hallotta már, s meg volt győződve, 
hogy ő is mindig hazudik. Nem volt ké
pes a bűnre, akárcsak a gépész; az, hogy 
hangoztatta, nem szereti az anyját, csak 
valamilyen szánalmas, piszkos magamu
togatás volt nála. Ő is felnó'ttnek akart 
látszani, s a férfiak magányát összeté
vesztette a gyűlölet kirekesztettségével. 
Ezt már mondta neki Bé, de a diák neve
tett, és nem is akart elgondolkodni a dol
gon. Élvezte a szerepét, és ösztönös szí
nész volt.

A néni udvarlója azonban meglepte, 
nem akarta, hogy a diáknak legyen iga
za. Olyanfajta no volt a néni, akiről el 
sem tudta képzelni az ember, hogy férfi
val volt dolga. Bé számára egyszerűen le
hetetlennek tűnt, hogy valaki megcsókol
ja a néni száját, melyet mindig összehúzva 
tartott, mint a falusi lányok, hogy kisebb
nek tűnjön. Nem tudta maga elé képzel
ni, hogy egy ráncosodó, fekete körmű kéz 
a néni blúza alá siklik, és simogatja mez
telen derekát.

-  D isznó — m ondta a  d iák n ak , s P ik i 
fe lnevetett, m in th a  é rten e  valam it.

A diák szelíd arccal ült a küszöbön; 
erőltette is a szelídséget, jóságot, mintha 
csak sajnáltatni akarná magát, s emiatt 
az arca bambának tűnt.

-  Hogy lesz a  fogadással? — szólalt m eg a 
színész. — Nem vagyunk  eléggé részegek.

-  Én nem akarok semmi rosszat -  
mondta Bé. -  Csak azért jöttem, hogy 
meghallgassak egy Armstrong-számot, 
aztán megyek is. — Elérzékenyült a saját 
hangjától, s lemondása meghatotta.

-  A fogadás győztesre is áll -  mondta a 
diák nagy komolyan.

-  Előbb még kapcsold be a magnót -  
kérte Bé.

A diák felnyitotta a kis bőröndöt, mely
ben kunkorodó huzalok, szétszórt alkat
részek között a házilag összeszerelt mag
nó két tárcsája csillogott, valószerűtlen, 
előregyártott szabályossággal.

Armstrong egyből belelendült, fúj
ta, szorította, szép kínjában szinte fojto
gatta a láthatatlan trombitát. Úgy tűnt, 
mintha a zenei hangok valamilyen más 
hangokat kísérnének csak, nem is lénye
gesek, pusztán hallhatóvá, szinte látható
vá teszik az ismeretlen hangokat, mint a 
férfit egy szép nő, aki a karjára támasz
kodik. Vonultak a hangok, lassan, szerel
mesen. Nem szálltak, szinte érintették a 
földet, léptük ritmusát is hallani lehetett. 
Vonultak egy ismeretlen cél felé, ahogy a 
szerelmesek és a folyók tudnak.

^Részlet Csíki László Hazugok szi
gete  című, a Komp-Press kiadásában 
megjelenés előtt álló regényéből.

A H azugok szigetén ek  helye
A hatvanas évek végén vagy már a het

venesekben egy anekdota járta  Erdély- 
szerte: a Szatmárnémetit és Kolozsvárt is 
megjárt népszerű színész a jeles székely- 
földi településen este kiállt lakása ajta
jába, s elkiáltotta magát: Kisváros, nyolc 
óra, a levegőt elzárni!

Aki a négy évtizeddel ezelőtt szüle
tett Csiki László-regényt olvassa, nem 
teheti meg, hogy ne kapcsolja az ifjúsá
ga városába hazatérő Bé (Búgócsiga) és 
barátai történetét ehhez az esti kiál
táshoz. Különben a Hazugok szigete he
lyét keresve — nem annyira földrajzilag, 
mint inkább a rendkívül gazdag Csiki- 
életműben -  könnyen találunk támpon
tokat az író emlékezéseiben, vallomása
iban. Kettőt emelek ki közülük: A Súgás 
és a Természetem rajza címűeket. A helyi 
értelmiségi elitnek, nem utolsósorban az 
itt élő fiatal íróknak-újságíróknak kö
szönhetően nagy hírre jutott sepsiszent
györgyi vendéglő törzsasztala sokat lá
tott-hallott, és mély nyomokat hagyott 
azokban, akik ott hosszabb-rövidebb ide
ig megfordultak. Csiki az 1968 elején a 
helyi lap, a frissen alakult Megyei Tükör 
köré összeverbuvált pályakezdők tá r
saságát idézi meg. „Ott ült a második 
Forrás-nemzedéknek keresztelt raj tag
jainak jó néhánya, naponta vagy láto
gatóban. Megtörtént, hogy mi zártuk az 
éttermet a pótkulccsal.” Következő mon
dataiban pedig már közel já r a Hazugok 
szigete hangulatához: „Sepsiszentgyörgy 
kisváros volt még akkor; a kedves és ál
mos korából ismertem, szülötteként. 
Idősb orvos barátaink kiművelt unal
mukban, kegyetlen szórakozásként 
megalakították a Felszarvazott Férjek 
Hadseregét, és bizonyított megcsalatás 
esetén előléptették egymást.”

A Természetem rajza már a korai il- 
lúzióvesztésről is h írt ad, sőt ennek a 
most nyilvánosságra kerülő, jelentős 
prózába foglalt lenyomatáról is. íme: 
„A mi ifjonti lelkesültségünk besugá
rozta a sivár tényeket is. Szerencsés 
időszak volt az, éppen csak rövid: in
dulásunk egybeesett a politikai nyi
tással. Annál nehezebben szoktuk meg 
aztán a beszűkülést. Úgy éreztük, raj
tunk is múlik, mekkora s milyenre tá 
gul a világ. Szabadnak hittük magun
kat és elkötelezettnek, s nem éreztük, 
hogy ez holmi drámai kettősséget je
lent. De regényemnek, amelyet részben 
fiammal az ölemben írtam, azt a címet 
adtam: A hazugok szigete. Soha nem je
lent meg. Egyik első áldozata volt a ki
adói terveket is megcsonkító új politikai 
kurzusnak, ama kis kulturális forra
dalomnak, melynek első szele egy bu
karesti cukrászda teraszán ütött meg, 
1971 júliusában. Áprilistól a Kriterion 
Könyvkiadó szerkesztője voltam a ro
mán fővárosban. Szentgyörgyön azt 
mondogattam: olajfolt vagyunk a víz 
színén, éghetünk, lángolhatunk, de a 
nagy víz ugyanúgy folyik tovább. Aztán 
írtam  egy klapanciát a városi vécéről, s

a versfőkben a polgármester nevét rej
tettem el. Jelentőségével fordított ará
nyú hatást váltott ki. A pártközpont fe
kete Volgája hordozott kihallgatásokra, 
de gyalog kellett hazamennem a hegy
re, amelyet a néphumor a költők okán 
Líra-dombnak nevezett. Meg aztán bele 
is untam egy kicsit a lelkesedésbe. így 
kerültem »fei« Bukarestbe, ahol nem ér
hetett el a megyei hivatal keze.”

Belső szerkesztői ember volt tehát 
Csiki László, amikor kollégája, Botár 
Emma gondosan megszerkesztette a 
„megyei”, pontosabban a kisvárosi élmé
nyekből született regényt, sőt (a csalá
di emlékezet szerint) nyomdába is küld
ték -  ott érte utol Ceau§escu ázsiai 
útját követően az a bizonyos „kis kultu
rális forradalom”, azaz a cenzúra negatív 
döntése. (Valószínűleg csak a feledékeny- 
séggel magyarázható, hogy a Csíkit oly 
nagyon kedvelő-becsülő Domokos Géza 
az Igevárh&n, a Kriterion-évekre emlé
kező könyvében nem említi ezt az esetet. 
Dávid Gyula viszont megtalálta az 1971- 
es kiadói tervben, pótlásként, a Hazugok 
szigetét.) A gépirat-másolat hosszú idő
re eltűnt, hogy aztán írónk halála után 
előkerüljön Csikiék budapesti lakásának 
padlásáról, egy zsákból.

A Hazugok szigetének helyét termé
szetesen meg kell találni Csiki László 
életművén belül is, a fontos prózai mű
vek sorában. Azon túl pedig az erdélyi, 
a romániai, a romániai magyar társa
dalom közelmúltjának irodalmi megörö
kítésében (amiből nem hagyhatók ki az 
Ártatlanok című drámakötet darabjai, 
mindenekelőtt az Öreg ház és a kötet 
címadója). Nos, az ígéretes korai elbeszé
lések után (mellett) a Hazugok szigete az 
első nagyobb epikus kompozíció, amely 
szűk környezetben ugyan már egy vi
lágot érzékeltet; a lélektani ábrázolás, 
a karakterek egymás mellé állítása, a 
megteremtett sajátos helyzet már-már 
társadalmi körképpé teljesedik (persze 
kisvárosi méretekben). Ezt követi majd a 
Titkos fegyverek — Csikinek talán legtö
kéletesebb, európai rangú regénye — és a 
vele versengő (csak terjedelmileg kisebb) 
prózai mű, újabb kori nehéz történet, A 
céda nyúl. S az életművet tragikusan le
záró (kevéssel Csiki László halála előtti 
megjelent), legnagyobb ívű vállalkozás, 
a hosszú történetnek nevezett Ajakír, a 
Ceau§escu-diktatúra működésének és 
bukásának 502 oldalas groteszk-abszurd 
epikus foglalata -  amely részleteiben si
kerültebb (megítélésem szerint), mint 
maga a tekintélyes esztétikai építmény.

Ha a Hazugok szigetét közvetlenül köt
jük össze az Ajakírral, beszámítva az első 
kézirat sorsát, akár így is fogalmazhat
nánk: Ceau§escutól Ceau§escuig. De az 
igaz irodalmi művek tovább élnek, mint 
a diktátorok.

KÁNTOR LAJOS
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VIRGIL TEODORESCU 

Leopárdul írott költemény
(Poem in leopardä)

részlet

Sobroe algoa dooy toe founod...
Sobroe algoa dooy toe founod woo oon toe Negaru Hora urboe revoulud finoe wilot 
entroe toe twoe toe sarah dogarasbasmahi aroe
toe strearom prapoi robarago oftanod hatun vehon ion marring sculoest simprope uneor adaru iot soelof 
anod dalar habai pirtoe guepasarah comienco smalol ynggggoe voas 
woa fooot coon oo arbar carbe
delanot vinwid serpantis especat sabroe toe goo intoo doas cotts fidusan gresseru 
Horas umasars alisois ando hodoras minoes cordaran pergasane 
toe sadui lay vocara voo
vitoher toe pasarah ohaka apporatire irevaded aroe
anod toe vint fivolton y greaoter whoi ion acarasa ion toe poeal alasabras velouroed umadas havoe
hiras umosaras ili i pilmi tidiv risiminchi
anod aflaris ino ables posain ooo hilas anixidiandorinas
für toe sisik anghilä trisparit olars to fofo elars boe caon
vieon ciofran tini sabroe vestiadais aroe
veon in estanog viti toi blookdoog disda
anod toe sisik presenot ion olios i chimindas vilod bri ion Wisig ofi toe plints chi Amaza plindigoe
anod toe hrrar aspi ermetulai cerod ion ooo bali
toe solas corcoe toe vii glunat asirmi caon
ion toe tirink agos fovas enterloi ilaila abrooe
lucon toe carnichi oar mimimi plinat
voilevoil voilevoil veilevoil bedos ooo monos ooo raski ooo rambiski
lucon toe brasarni voo toe abinki enturoe anod toe roboe ooo toe aloe ooo toeski kriski besoti 
besoti torbi ax terbi miki miki vehon miskos punchised haviooe 
ooo toe pelnave ooo vehon piroupokri aldaviskan piskini
ooo toe aferooov vehon pindi sabroe barchizani barcarehol ii abriod coom ooo findi 
anod toe premeni itis griskin plánod ooo fanod sao enivar plin ooo sanog
*

Néhány napon belül megtalálod az árnyékod...
Néhány napon belül megtalálod az árnyékod amely megvakulna ha nem létezne az Északi Sark 
az alternatívák gyémántból vannak
a nagy folyó amely már-már belefullad ennyi sötétségbe csípődhöz tapad akár egy gyík hajnalban amikor felkelsz 
és rögtön kezdődnek is a séták a lomb nélküli erdőben a vérengző képzelgések 
a fák pedig felveszik őseid alakját
akiket tövükben gyilkoltak le egykoron és sárga macskák mossák kérgüket teljesen belefeledkezve a munkába kígyók segítenek nekik
láttam néhány leopárdjárművet melyeket ellepett a növényzet és amelyek mindenkor a hajótörés veszélyét hordozzák
és ezzel együtt láttam hernyóasszonyokat szépiaasszonyokat gyomormosás-asszonyokat
és mindazokat a jelenéseket amelyek idevonzzák a passzátszeleket e sorsverte vidékre
felbőszíti az elefántokat a levelek ferde elhelyezkedése és a törpe tarackpálma
te pedig a mocsarak felé ereszkedsz alá fekete kutyád kíséretében bundája sötétebb a számoknál is
közben az ötvenéves leopárdok csőre töltik nemi szervük mint egy vadászfegyvert
a bűvös bálnacsont elhagyott ma éjjel veszítettem el húsevő álmaim hevében
lesni fogom a főpapot és miután felfaltam őt komolyan magamba szállók majd és azonnal áttérek a keresztény vallásra
és összezúzva metszőfogaim örökre lemondok rólad lemondok a Vogézekről és az Amazonasról is
a toliakról a hiúz-féle bokacsontokról és mindenféle zavarkeltésről
azt remélve előbb-utóbb a szűz zebralányok prófétája lesz belőlem
teljes harmóniában azokkal a rejtélyes nemi szervekkel
melyeket idén télen fedeztek fel a messze délen fekvő barlangokban
álcázva álcázva álcázva felismerhetetlenül és mégis élve
szeretnék megnézni egy szép filmet melyben egy jogar uralkodik
egy filmet melyben vannak ágyak s rámpák obeliszkek szárnyak
hiányzik nekem nagyon az oszlopszent akit a varjak etettek
hiányzik a sáskaraj s az átlátszó manöken
akiből úgy csöpög a genny akár a megcsapolt fákból a nedvek

BALÁZS IMRE JÓZSEF fordítása

Virgil Teodorescu 1909-ben született, 1987-ben hunyt el. Költő, író, esszéíró, műfordító, az irodalmi avantgárd moz
galom és a román szürrealista csoport képviselője, a Román Akadémia levelező tagja. Huszonhat, verset, prózaverset ta r
talmazó kötet szerzője, prózai írásai és esszéi Gellu Naum, Gherasim Luca, Paul Páun és Dolfi Trost társszerzőkkel kö
zösen kiadott kötetekben jelentek meg. 1974 és 1978 között a Romániai írók Szövetségének elnöke volt. Többek között 
Guillaume Apollinaire és George Gordon Byron műveit fordította. A kétnyelvű versrészlet forrása: Antológia literaturii ro
máné de avangardä. Ed. Sa§a Panä. Editura Pentru Literaturá, Bucure§ti, 1969.
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LÁNG ORSOLYA 
Kikeményített szavak
Te drága gyermek, szemem fény vesztése, 
ki mindenkinek túl drága vagy, 
mert nem tudnak annyit fizetni érted, 
amennyit érted kiáltanak.
Azt hittem, hogy túl vagyok már rajtad, 
miként te túl országhatárokon.
De napról napra felkelsz bennem újra, 
veled tömöm ki éjjel vánkosom.
Ettől eloldottan éled életed, 
én is, látod, teszem a dolgomat.
Hiányod már kocátokkal tele, 
mit se tud róla az, aki kutat.
Lehet, hogy semmi közünk nem lehet már 
egymáshoz: hiszen ez is érthető.
Mint a kettévált kagylóhéj közül, 
eltűnt az együtt érlelt gyöngy-idő.
Nem hittem, mert gyengébbnek tűnt nálam, 
hogy állapot lesz tétova szavad, 
s most lám -  ellened lázadok miattad, 
míg feloldozást remélek általad.
Neked nem elég egy Apolló-torzó, 
hogy éltedet megváltoztasd miatta -  
magad mögött dúlt csatateret hagytál, 
és hogy ne lásd, hosszan néztél a napba.

Megfontoltan hagytál itt faképnél, 
hogy magamhoz találjak vissza mielőbb.
Ha maja egyszer nem akad teendőd, 
tartanod kell egy kényszerpihenőt,
meglátni végre: ég mögötted minden, 
kezed alatt a munka csak smafu -  
az ékszerről, amivé csiszolódtál 
lepereg a korom, pernye és hamu.

Bár azt mondtad, hogy nem takargatod már: 
szerelmünkkel bekormoztad magad.
De nem hiszem, hogy holmiid közt őrződ 
a zsebkendőt, amely könnyedtől ragad.

Szennyeseidet tisztára szapultad: 
szennylében oldódott fel monogramom. 
Kikeménvítetten kötéltáncot lejtnek, 
amíg te bőrödet edzed a napon.
Azt, hogy horgokkal kapaszkodtál belém, 
horgaim nyomát, hegét is: vállalod; 
de arra, hogy lehorgonyoznék benned, 
mintha vitorlát, a vállad felvonod.
Arról, hogy hogyan lebegtetett minket, 
kies tájainkon nem beszél a szél.
Aki elindul a gyanakvás vizében, 
meglékeli az elképzelt veszély.

Kapkodva osztoztunk közös életünkön: 
én óvatos lettem, te meg koravén — 
mégis te vagy a derűs, én a súlyos 
prés egy szerencsét hozó lóherén.

Odaadásodból önfeláldozás lett: 
tisztázódsz, mialatt tisztába raksz, 
könnyeid helyett nyomorultak nyálát 
itatod fel, s így adós nem maradsz
Isten és ember előtt. Te magadnak? 
Szobádból a tükröt lomtárba viszed.
Nem eshet meg szívem -  örülnie kéne, 
hogy magadat végre boldognak hiszed.
(Nem adhatok, nem lehetek javadra — 
így azt remélem, nem is árthatok, 
mert régóta nem egy légtérben élünk.
Csak légvonalban vannak járatok.

S mert holtidőkkel idősebb vagyok, 
nekem kéne bölcsebbnek is lennem.
Látod, máris meghúzom magam, 
mint magát a szürke vonal tenyeremben.)

SIGMOND ISTVÁN

Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 19.

H óhérok
A hóhér nem szerette a köleská

sát, a hajnalhasadást és a harang
zúgást. Gyermekkorában ugyan
is nap mint nap köleskását kapott 
reggelire, egy idő után kihányta, de 
a mamájának nem mert szólni er
ről, félénk kisfiú volt nagyon, a ma
mát viszont erőszakos természettel 
áldotta meg az istene, hol ezért, hol 
azért pofozta fel a gyermekét, nem 
tű rt ellentmondást semmiben. A 
hajnalhasadás és a harangzúgás 
utálata választott szakmájához 
kapcsolódott, merthogy a kivégzé
sekre mindig hajnalban került sor, 
a vasárnapokat kivéve minden nap 
korán kellett kelnie, rendszerint 
kialvatlanul fogott neki a munká
hoz, miközben zúgtak a templomok 
harangjai. Jobban szeretett volna 
csendben lesújtani a fatönkre fek
tetett nyakakra, az ilyesmit jobb, 
ha elmélyülten, nagyon odafigyelve 
végzi el az ember, tudniillik abban 
a meggyőződésben élt, hogy mun
kája, annak értékét és hasznossá
gát tekintve, felér, sőt, talán meg 
is haladja egy sebészprofesszor az 
egekig magasztalt és egyfolytában 
ajnározott eredményeivel, a sebész 
mindig csak egyetlenegy ember éle
tét menti meg, a hóhér viszont, aki
nek a munkáját általános megvetés 
kíséri, az emberiséget szabadítja 
meg egy gonosztevőtől, vagy leg
alábbis megkíméli a kivégzett kör
nyezetében élők életét, ha mástól 
nem, de a helyrehozhatatlan bán
talmazásoktól biztosan. És ez nem 
egy embert jelent, sokkal többet.

Főnökei a hóhért igen nagy becs
ben tartották, soha nem fordult elő, 
hogy egyetlenegy csapással ne si
került volna leszelni a halálra ítélt 
fejét, első kategóriájú hóhérként 
tartották számon, aki a fizetése 
mellett minden hónapban pénzbe
li jutalmat is kapott, emellett meg
engedték neki, hogy kizsebelje az 
áldozatát, amiből sok haszna nem 
származott, mert az illető hozzá
tartozói már előzőleg kiürítették a 
zsebeit. Tekintettel ragyogó ered
ményeire, őt bízták meg a kezdő 
hóhérok kiképzésével, elméletből 
és gyakorlatból. A mi hóhérunknak 
nem volt magas képzettsége, való
színűleg felmenőitől örökölt vala
miféle logikus gondolkozásra va
ló hajlamot, tanítványaival többek 
között azt kellett megértetnie, hogy 
minden esetben utána kell nézniük 
a kivégzendő életében elkövetett 
gonosztetteinek, a hóhérnak meg 
kell győződnie arról, hogy a bíró

sági ítélet helyesnek tekinthető-e, 
nem csak egy jogász szemével néz
ve, hanem egy közember értékíté
lete szerint is, mert csak ebben az 
esetben lehet tiszta lelkiismeret
tel végrehajtani a kivégzést, egyéb
ként gyilkosságok sorozata volna a 
hóhérmunka. A kiképzésre a fás
kamrában került sor, egy fatön
köt előkeríteni nem jelentett prob
lémát, a tanítványok mindegyike 
hozta magával a saját pallosát és 
az aznap kivégzendő élőlényt. A 
mester akármilyen állatot elfoga
dott, lehetett patkány, nyúl, ga
lamb, tyúk, csirke, kakas, kutya, 
macska, bárány, gidó. Ez utóbbi
akkal könnyebben ment a gyakor
lás, mert ezeknek a fejét le lehetett 
vágni, az apróbb élőlényeket ketté 
kellett szelni, mert csak a fejüket 
lenyesni igen nagy gyakorlatra lett 
volna szükség. A hóhér engedélyt 
kért arra, hogy a számára kiosztott 
öt tanítvány mellett, a saját, tíz 
éves fiát is kioktassa a szakmára. 
A gyermek anyja nem nagyon ér
tett egyet ezzel, de ki figyel oda egy 
hóhér feleségének a szavára?

A hóhér életét sem lehetett zök
kenőmentesnek tekinteni. Olyan 
események történtek, amelyek 
igencsak elbonyolították a munká
ját, kiutat ugyan mindig talált az 
előállott helyzetből, de az is előfor
dult, hogy a probléma megoldásá
ért elég nagy árat kellett fizetnie. 
Amikor például a kisfia úgy emel
te a magasba az apja pallosát, hogy 
nem lévén elég elővigyázatos, a mö
götte várakozó egyik tanítványt 
alaposan fejbe verte. Az illető nem 
halálozott el azonnal, csak később, 
a kórházban, viszont a hóhér egy 
hivatalból elindított bűnvádi eljá
rás vádlottja lett, a gyermeket, kis
korú lévén, az ilyenfajta bűntet
tekért, ha szándékosan tette, ha 
gondatlanságból, felelősségre vonni 
nem lehetett. A hóhér öt év börtön- 
büntetést kapott, viszont egyetlen 
hóhér lévén a környéken, tovább
ra is használták a szakmájában, 
és most is dicséretes módon helyt 
állt minden alkalommal, olyannyi
ra, hogy az elvégzett munkát és a 
jó magaviseletét beszámítva, felére 
csökkentették a börtönbüntetését, 
de oktatni többet nem oktathatott. 
Miután kijött a börtönből, titokban 
a fiát tovább tanította a szakmára, 
aki tizenhat éves korában már egy 
galamb fejét is le tudta nyisszanta
ni sikeresen, anélkül, hogy az állat 
testében a legkisebb kárt is okozta 
volna.

(folytatás következő számunkban)
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frányája és sterlteszii fejarácscnyi Zsoli SE
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Idegenek Kamaráson
Igazán senki sem tudta, mit keres

tek a koradélután érkezett idegenek 
abban a dombok között elheverő falu
ban. Először a három utca találkozá
sánál fekvő' vegyesüzlet tulajdonosa 
és egyben helyi korcsmáros lá tta  meg 
őket, amint kiszálltak a sötétzöld ko
csiból a máskor szekerektől túlzsúfolt 
placc közepén. Nem jobbra vagy balra 
álltak be, ahogyan a szénát vagy álla
tot szállító szekeresek szoktak, egye
nesen középre. Vasile Lupu italkimérő 
megcsóválta a fejét, de akkor még nem 
tulajdonított különösebb jelentőséget a 
dolognak.

Akkor kezdett érdekes fordulatot 
venni érkezésük, mikor az esztenáról 
Szilveszter napjára bebattyogó Puju, a 
csobán betért az italkimérésbe. Botját 
a pultnak tám asztotta, s miután fel
hajtott két vizespohár színezett szeszt, 
odasúgta Vasilénak, hogy idegeneket 
látott a Felsőutcán. Mint köztudott, a 
Felsóutca nem vitt sehová, s ha még
is, az leginkább a falu fölött elterülő 
kukoricás volt. De az is csak nyáron. 
Bizonyára nem kukoricát akarnak  lop
ni, állapította meg a korcsmáros, majd 
újra teletöltötte szesszel Puju poharát. 
Nem, egyezett bele a csobán óvatosan, 
belátva, a térdig éró' hóban nemhogy 
kukoricát, de bárányt is elég nehézkes 
lopni.

Ezen a ponton aztán megakadt a be
szélgetés már-m ár izgalmasan szövő
dő fonala, mivel a vegyesüzletbe beté
rő alakok hosszú időre berekesztették 
a társalgást. A piros szárnyakat rázo- 
gató medve ütemes mozdulatokkal for
dult a helyiség közepére, s közben az 
ezredes kezében lévő bot végén acsar- 
gó kutyafej időről időre összecsattanó 
állkapcsa adta a megszokottnak kicsit 
sem nevezhető ritm ust. A két, szarván 
felcicomázott kecske először a csobán 
ellen fordult, aki m iután odébb lépett a 
szemtelen támadók elől, botjával jóko
rát sózott az egyik bakkecske ülepére. 
Több sem kellett annak: hirtelen moz
dulattal a helyiség közepére taszajtot-

ta  a csobánt, akivel im m ár a medve és 
az ezredes foglalkozott. A két bakkecs
ke leszegett fejjel egymásnak ment. Az 
események ilyetén fordulatát látván 
Vasile Lupu italkimérő elpakolta a po
harakat és az üvegeket a pultról, s há
tá t a falnak vetette, elkerülendő a fel- 
ajzott bakok tám adását.

Az utcán elsiető, süvegét mélyen a 
szemébe húzó pópa fejfedője a latt ösz-

szevonta szemöldökét, s a nagy hideg 
ellenére megcsóválta fejét. Még zúzma- 
rás szakállába is beletúrt, amikor meg
pillantotta a kocsmában duhajkodó po- 
gányok seregét. Na várjatok, gondolta 
magában, s bélelt csizmájával tovább 
taposta a havat. Várjatok, ismétlődött 
meg pópánkban a gondolat, de többre 
nem futotta, mivel a szoknyája alá be
furakodó fagy élesen belecsippentett 
combjába. Szapora léptekkel haladt to
vább, m ár jócskán elhagyta a korcs
mát, mikor megtorpant.

Ijedten nézegetett szanaszét, ke
reste, honnan jön a hang. Jó egy per
cig figyelgetett körbe-körbe, míg az
tán  szinte bizonyosra vette, hogy a 
dumnyézó tréfálkozik itt szegény pász
torával. Tekintetét az égre emelte, és 
bocsánatért esedezett, am iért nem vi
selte szigorúbb gondját a korcsmában 
duhajkodó teremtményeknek. Viszont 
mindhiába esedezett, a dombok fölött

lebegő gregorián dallam nem akart 
szűnni. Emlékezett, még teológushall
gatóként hallott utoljára ehhez hason
lót, s jól tudta, veszélyesebb ez minden 
egyébnél, még a dombok takarásában, 
a régi korokat kísértő sírhelynél is. 
Mikor eddig ju to tt gondolataival, vég
képp megrökönyödött. A dallam onnan 
jött. Onnan fentről, a báró sírhelyétől. 
A bárótól, aki — tudva lévő -  bikanya
kú kálvinista volt. Sehogy sem fért ösz- 
sze a fejében a mindegyre elvékonyodó 
női hang és a sírban porladó alakja. A 
dumnyézó tréfálkozik itt szegény pász
torával, jutott ismét az legtermészete
sebb végkövetkeztetésre.

Egy, kettő, három, számolt magában 
a pópa, s mikor végül megelégedett a 
gyorsan vetett keresztek számával, si
etősen indult tovább temploma felé. A 
behavazott szántó közepén lévő aká
cosból érkezett ének lassan elhalkult, 
s olyan némaság telepedett a vidékre, 
hogy még a vackában összekuporodott 
pocok szusszanását is hallani lehetett 
volna. Már ha valaki szánt volna időt 
arra, hogy belefüleljen az egyre söté
tedő tájba. Aztán ennek is vége lett. S 
mikor imája végeztével a pópa bezár
ta  a templomot, és hazafelé sietett az 
egyre cudarabb éjszakában, meghök- 
kenve látta, hogy a sötétzöld járm ű 
még mindig ott parkol a piactér köze
pén. Ahogyan azt is döbbenten vette 
tudomásul, hogy borzos hajú, kipirult 
arcú idegenek ropják a táncot egy pi
ros szárnyú medvével és két, felajzott 
kecskebakkal. A pópa lehunyta szemét, 
és esdve kérte a dumnyézót, bocsás
sa meg neki korábbi bűneit. És abban 
a pillanatban, mikor kezét ismételten 
keresztvetésre emelte, föntről, a sír fe
lől csikorgás hallatszott. A fagyos föld 
nyikorog így, ha ásót forgatnak benne. 
Hogy a báró fordult-e meg tengelye kö
rül sírjában, vagy csak a pópa fülével 
játszott ostoba tréfát a kékesfekete ég
bolt, azt nem lehet tudni. Mindenesetre 
örökre szegény lelkipásztor retinájába 
égett a kép, am int félelemes csikorgás 
közepette egy angyalarcú, vörösessző
ke idegen pogány táncba kapaszko
dik a hosszú farkát peckesen himbáló 
kecskebakkal.
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Szabadulástörténet
Iszanub felriad. Nem álomból, még 

csak nem is szendergésből ébred. Inkább 
valamiféle álmodozásnak mondhatnánk 
azt, amivel idejét próbálná mulatni. Ha 
faggatnánk, Iszanub nem tudna számot 
adni arról, hogy ébredésekor mi já r a fe
jében. Ha arról kérdeznénk, hogy mióta 
álmodozik, talán zavarba jönne, vállát 
vonogatná, még hümmögne is. Válasz ez
úttal sem érkezne.

Persze nem kérdezi senki. Teremtett 
lelket sehol sem látni, ezért Iszanub, 
anélkül, hogy e lehetséges kérdésekkel 
számot vetne, kinyújtja elgémberedett 
tagjait, megropogtatja csontjait, s mint 
aki ősi titok tudója, bólint, majd így szól: 
Idő van. Szavai nyomán kiszakadó lehe
leté belevegyül a finoman kevergő porba. 
Hangja visszhangzik az üres folyosókon.

Iszanub iménti kijelentésének valóság- 
tartalm át vitathatnánk ugyan, de mivel 
akárcsak ő maga, valószínűleg mi sem 
vagyunk még teljesen tisztában a körül
ményekkel, kár -  sőt az állítás vitatható- 
ságából kifolyólag az is előfordulhat, hogy 
egyenesen lehetetlen — lenne most erre az 
időt vesztegetni.

Figyeljük inkább meg a csarnokot, 
ahol Iszanubra, erre a fura szerzetre aka
dunk. O maga is környezetét fürkészi ép
pen, így hiábavaló attól tartani, hogy a 
vizsgálódás során bármely cselekedetéről 
lemaradunk.

A négyszögletű helyiség vörösgránit 
falai között háromszor háromszor kilenc 
oszlop tartja az ugyancsak vörösgránit 
mennyezetet. Az oszlopokat, akárcsak 
a falakat, gondosan vésett és festett áb
rák borítják. Állatok, emberek, tárgyak, 
mindenféle keverék lények és érthetet
len szimbólumok sorjáznak Iszanub kö
rül. Ha a jelek körbeérnek egy oszlopon, 
nem torpannak meg. A következő oszlo

pon folytatódnak, s ezek fogytával a fa
lakat lepik be. Hol körtáncot lejtenek, hol 
utat mutatnak, hol egymást üldözik, hol 
történetet mesélnek, de akad olyan rész 
is, ahol éppen csak fekszenek egymás fölé 
és alá rendezve, mintha alapos számve
vő utasítására raktározták volna el őket 
a terhek cipelésétől kimerült, izzadó hor
dárok.

Persze valójában nem terjednek az áb
rák. Gránittömbökbe vésve aligha burjá- 
nozhatnak tovább. És valami mégis tör
ténik. Láthatatlan erő vonzza körbe a 
szemlélődőket, vagy legalábbis Iszanubot 
az oszlop körül, ami előtt felriad, majd to
vább, ismét körbe és körbe-körbe, amíg 
csak el nem fogynak az oszlopok. A falak 
következnek.

A csarnokban sötét van. Kintről — bár
hol is legyen az — nem szűrődik be fény, 
bent pedig semmi nincs, ami megvilá
gítaná a teret. Hősünket nem zavar
ja a fény hiánya. Ennek ellenére lehunyt 
szemhéjakkal, karját kinyújtva, az ábrá
kat tenyerével érintve halad. A világos
ság nekünk sem hiányzik. Nincs rá szük
ségünk, és ami azt illeti, látásra sem.

Miután az oszlopokat hátrahagyva el
éri az egyik falat, megtorpan. Várakozik. 
Összeráncolja homlokát és kinyitja sze
mét. Először csak halvány derengés tölti 
be a teret, aztán a fény — akárha maga a 
Nap ragyogna -  felerősödik.

Hát ez az! -  mondja. Megvan! Ezért 
kellett itt lennem, hogy megteremtsem a 
fényt! Iszanub, a Fényhozó — ízlelgeti a 
szavakat. Lehunyja a szemét, állát előre
tolja, fejét hátrahajtja, mintha valami fe
lülről jövő áldás felé nyújtaná az arcát. 
Semmi sem történik. Az üdvrivalgás, a 
fényhozónak, a megváltónak kijáró tisz
telet elmarad. Senki sem rohan hozzá, 
nem kapják a vállukra, nem éljenzik, nem

imádják. Elunja a dolgot. Megcsóválja fe
jét és ismét elindul. Karja nyújtva, tenye
re a véseteken, előrebámul. Egy alkalom
mal a falra pillant, s az általa teremtett 
fényben a jelek ismerős jelentést adnak 
ki. Elrántja a tekintetét. Megszaporázza 
lépteit, s amíg egy, a csarnokból kiveze
tő folyosóhoz nem ér, nem néz többet a fa
lakra. Gondolhatnánk azt is, hogy a me
reven tarto tt tekintet az oka, hogy nem 
fedezi fel a folyosó bejáratával átellen- 
ben, a csarnok túlsó falából nyíló, trapéz 
alakú kaput, de tévednénk. Hogy ő ma
ga csak sejti, vagy teljes bizonyossággal 
tudja, hogy a faragott kőlappal lezárt ki
járat felé hiába indulna, nem firtatjuk.

A fény ereje a folyosón sem lankad, az 
ábrák is tovább sorjáznak a falakon, de 
Iszanub itt sem figyel rájuk. Talán rosz- 
szul teszi. Egy helyen lenge ruhás nők 
szórakoztatnak hangszereikkel valami 
hatalmasságot, máshol aratás utáni be
takarítás, vadászat vagy dicső csata zaj
lik éppen. Más ábrákon állatok, daru, 
sólyom, gepárd, krokodil sorakoznak. 
Hosszú nyakú szörnyek gabalyodnak 
egymásba, birkózásukat madarak figye
lik. Sakálfejű férfi kísér át valakit egy fo
lyosón, íbiszfejű férfi egy gyermekét táp
láló nőt támogat. Iszanub ezekről mind 
lemarad. Csak a sokadik sakálfejű férfi 
ábrázolásánál áll meg vizsgálódni. A fur
csa, félig ember, félig állat szerzeten jól 
szórakozik. Egy következő, hasonló lényt 
mutató ábránál ismét megáll. Alaposan 
szemügyre veszi a vonásokat, közben 
megdörzsöli a homlokát. Csodálkozva fe
dezi fel, hogy homlokát és szemei környé
két, sőt egész arcát finom szőr borítja. 
Ugyancsak szőrös fülei hegyesen állnak 
el koponyájától, pofacsontja pedig hosz- 
szan előrenyúlik. Újra és újra végigtapo
gatja fejét, s a tapintások alapján arra a 
következtetésre jut, hogy maga is a falon 
látott sakálfejű alakhoz hasonlatos.

Ez sok mindent megmagyaráz -  mond
ja, de hogy pontosan mit is, fogalma sincs. 
Táblából a folyosón, vizslatja az ábrákat, 
és amikor — mint aki számára nem tet
szőt lát -  elrántja a tekintetét néhány jel
ről, ismét megszólal.

Persze! Hiszen, ha sakálfejem van, lát
nom kell a sötétben, ha pedig látok a sö
tétben, nincs szükségem a fényre. Hogyan 
lehetnék hát én a Fényhozó? Talán... 
Megeshet az is, hogy a nevem is egyéb, 
nem Iszanub.

Gondolataiba merül. Hümmög, bólogat. 
Valóban! Valóban, hát hogyan is feledkez
hettem meg róla?! Hiszen az én nevem va
lójában Niuszab! — kiált fel, és megszűnik 
a fény. Tehát Niuszab vagyok, sakálfejű 
vagyok, sötétben látó vagyok. Elhallgat. 
Idő van. Niuszab vagyok -  hallja, de nem 
tudja eldönteni, hogy ezúttal is ő mondja, 
vagy a falakról verődnek vissza saját sza
vai. Legyint. Vagyok, aki vagyok... De mit 
keresek itt?

Továbbindul, a folyosó végén egy te
rembe ér. Ebben összesen hat vékony osz-

> > > »  folytatás a 10. oldalon
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lop áll, a falakból pedig hat kamra nyí
lik. Niuszab néha megbámulja a falakat 
díszítő ábrákat, de miután ismét rátalál 
saját ábrázolására, amint épp egy szívet 
a tenyerén tartó nőt vezet, nem foglalko
zik többet velük. Átkutatja a kamrákat. 
Az elsőben vászonzacskókat és vászon
tekercseket, a másodikban különböző 
méretű agyagedényeket, a harmadik
ban pálmabort, a negyedikben cédrus- 
és egyéb olajakat, az ötödikben gyantát, 
a hatodikban pedig mirhát, fahéjat és 
egyéb fűszereket talál.

Őrködnöm kell! — jelenti ki, az utolsó 
kamrából kilépve. Ekkora gazdagságot 
őrzés nélkül hagyni nem lehet. Megvan 
hát ittlétem célja. Még a sötétben is lá
tok. Ki lehetne nálam alkalmasabb a fel
adatra? Őrködni fogok — és lekuporodik 
a terem közepére. Ismét figyelni kezdi a 
falakat. Főleg a sólyom- és egyéb állat
fejű férfiakat fürkészi. Közben így gon
dolkodik: Egyetlen őrre mégsem bízhatják 
mindennek az őrzését. Még az én figyel
mem is lankadhat. Előbb-utóbb csak ér
keznie kell valakinek, aki felvált. Már ki 
tudja, mióta itt vagyok. Hamarosan jön
nie kell a váltásnak. Nem váltja fel senki. 
Erősen nézi az ábrákat, aztán elképzeli, 
hogy egy hasonló alak jelenik meg a te
rem valamelyik bejáratában. Újra és új
ra megpróbálja, de semmi sem változik.

Nem szabad türelmetlennek lennem 
-  mondja. Lehet, csak én képzelem úgy: 
sok idő telt el őrködésem kezdete óta. 
Mérnem kellene az időt. Ismét körbejár
ja a termet, körbe a kamrákat, de nem 
talál az idő mérésére alkalmas eszközt. 
Visszakuporodik a terem közepére. Füle 
tövéből szőrszálat ránt ki, szemmagas
ságba emeli, elengedi. Majd én megmé
rem az időt -  mondja, és türelmesen vár
ja, hogy a szőrszál földet érjen. Szavai 
visszhangja összekeveredik a korábbról 
visszhangzó mondatokkal, és a szőrszál 
nem ér földet. A levegőben marad, ponto
san szemmagasságban, ott, ahol elenge
di. Niuszab bámulja a lebegő, olykor meg- 
megremegő szőrszálat, aztán felpattan 
és kiviharzik a teremből.

Jó, akkor őr sem vagyok! Nem őrkö
döm! Legyen csak minden az enyésze
té, bánom is én -  fakad ki, és egy újabb 
terembe ér. Minek őrködni? Nincs is itt 
senki! Sem olyan, aki felválthatna, sem 
olyan, aki bármit is elvihetne. Csak ma
gam vagyok! Nem vagyok őr! Nem vagyok 
Niuszab! Akkor... Gondolataiba mélyed. 
Csak magam vagyok! -  hallja saját hang
ját újra, és erről eszébe jut valami.

A nevem Naszibu, feladatom a teremtés. 
Megteremtem a magam társát! Kimondja 
a szavakat és cselekszik is. Letérdel. 
A földre köp. Köpetét porral keveri ösz- 
sze, s az így kapott masszát apró kígyó
vá gyúrja. Mielőtt befejezné a formálást, 
elszégyelli magát. Feláll. Lézeng a las
san éledező, kígyószerű lény körül, végül 
pedig gondosan eltapossa. Más módszert

keres. A falfestéseket fürkészi. Ezúttal 
egy térdelő, szárnyas nő ragadja meg a 
figyelmét. Visszaballag a terem köze
pére. Ismét letérdel, lehunyja a szemét. 
Egy lüktető szívről álmodik. Elevennek, 
forrónak, titokzatosnak, ujjpercnyinek 
álmodja. Ha valahol hibát fedez fel rajta, 
türelmesen álmodja tovább, amíg töké
letesre nem formálódik. Vérereket és tü
dőt álmodik végtelen türelemmel. Ahogy 
ezeket befejezi, májjal, beggyel, egyéb 
belső szervekkel folytatja. Elkészül a 
madárral, az pedig elrepül. Nem bír a 
nyomára bukkanni, ezért újraálmodja. 
A sokadik próbálkozás után a madár ott 
marad. Naszibu elégedett. Szája szegle
téből nyálcsepp buggyan elő. Imádkozik 
a madárhoz és továbbálmodja azt. A ma
dár csőre, feje emberi, női arccá és kopo
nyává alakul, szárnyai megmaradnak, 
de a tollak emberi karból sarjadnak. A 
karmos lábak hosszú, barna női combok
ká nyúlnak, gazdájuk pedig Naszibura 
mosolyog. O int, felkínálja magányos vi
lágát a nőnek, az pedig kilép az álomból. 
Naszibu kinyitja a szemét, de teremtmé
nyét sehol sem találja.

Törődötten tápászkodik fel. Nekiindul 
a teremből kivezető újabb folyosónak. 
Minden kamrába, minden helyiségbe be
néz. A falon lévő ábrákat is szemügyre 
veszi, de a nőt nem leli sehol. Egy újabb 
terembe érve, amiből egyetlen kamra 
nyílik, hatalmas mérleget talál. A rozs
dás szerkezet üres serpenyője a földig 
ereszkedik, a másikban -  ez Naszibu 
arcával áll egy magasságban -  toll he
ver. Nocsak! — szakad ki Naszibu száján. 
Hát erre szállt a madárka. A magasab
ban álló serpenyőt megpróbálja lehúz
ni, hogy megvizsgálhassa a tollat, de az 
nem enged. Teljes súlyával csimpaszko
dik a serpenyőre, de a másik, az üres ol
dal így is nehezebb. Magát a tollat sem 
bírja mozdítani. Am legyen — mondja, és 
vállat von. Reménykedve indul a kamrá
hoz, mérleggel, tollal nem gondol többet. 
Belép a helyiségbe. Saját, embernő ala
kú, madárszárnyú teremtménye helyett 
egy oroszlán és víziló testű szörnyeteg, 
hatalmasra tátott krokodil állkapcsá
val találja szemben magát. A krokodilto
rok mélységétől, a belőle áradó sötéttől 
megrémülve majd földbe gyökerezik a lá
ba. Kimenekül a kamrából. A falhoz la
pul. Miközben hátát a falnak támasztva 
a földre csúszik, a rémület helyét végte
len fásultság veszi át a sakálpofán.

Nem tudok teremteni. Naszibu sem le
hetek. Sóhajt és az a nyugtalanító érzés 
kínozza, hogy mindez megtörtént már. 
Fülel, de a kamrából egyetlen nesz sem 
szűrődik ki. Ammat — mert így hívják 
ezt a fura, állatokból összegyúrt démont 
-  nem mozdul. Most épp névtelen hősünk 
jól tudja ezt, ahogy azt is, hogy Ammat 
nem is tehet már másként. A démon ne
vét is jól ismeri. Azért tudhatjuk mi ma
gunk is, mert már nem veszi a fáradságot, 
hogy azt színlelje: elfelejtette. Hagyja, 
hogy a sosem szűnő visszhangkavalkád

töltse be fülét. Az idők végezete óta kiej
te tt szavai megragadnak a falak között. 
Egyetlen hang sem ülhet el.

Ubnaisz vagyok -  hallja egy örökké
valósággal korábban kiejtett szavait. 
Hatalmas tojásba zártak, és arra várok, 
hogy megszülessem. Nem vagyok Ubnaisz. 
Sznaibu vagyok. Hordóba zártak, hajó
ra tettek, így sodródom a világ vizein, 
míg valahol partot nem érek. Nem vagyok 
Sznaibu. Naubisz vagyok. Hatalmas szik
lába vájt templomban lebegek keresztül az 
örök sötétségen. A csillagokon kívül nincs 
útitársam. Nem vagyok Naubisz. Szibnau 
vagyok. Nem vagyok Szibnau. Ibszanu 
vagyok. Nem vagyok Ibszanu. Ibunasz va
gyok. Iszuand vagyok. Szuandi vagyok. 
Nadiszu vagyok... Hétszáztizenkilenc 
név hangzik el, hétszáztizenkilenc tör
ténettel. Saját nevének, saját sorsának 
összes lehetséges variációját sorolja el a 
visszhang, és egyetlenegy sincs, ami fel
oldozná. Összes történetét végighallgat
ja, és mindenik ugyanúgy ér véget: Nem 
vagyok.

Anubisz vagyok! — üvölti, hogy el
nyomja a visszhangokat. Anubisz va
gyok! Apám Ozirisz, a Duat ura, neve
lő anyám Rá igaz nevének tudója, Izisz, 
aki a Napisten köpetéből és a föld porá
ból Apóphiszhoz hasonlatos kígyót for
mált, annak mérgével csalva ki a Nevet. 
Anubisz vagyok, a Túlvilágba lépő lelkek 
kalauza, a Holtak birodalma titkainak is
merője.

Feláll. Visszasétál a kamrába. Megáll 
Ammattal szemben.

Éhes vagy, Ammat, elveszett lelkek el
nyelője? -  régi ismerősként mosolyog a 
démonra. Gyűlöltelek az idők kezdetétől. 
Minden egyes lélekért gyűlöltelek, amit el
nyeltél ahelyett, hogy Ozirisz birodalmá
ba kerülhettek volna. Mióta éhezel? Mióta 
nem vetődött erre egyetlen lélek sem? 
Kiürült apám birodalma, Ammat, és la
kóival együtt odalettek az istenek. Csak 
mi vagyunk. De megtaláltam a megol
dást. Bocsáss meg, hogy magadra hagy
lak.

Anubisz vagyok — mondja ismét, és be
mászik Ammat állkapcsai közé. Miközben 
eltűnik a torokból áradó sötétségben, ha 
figyelmesen hallgatjuk, elcsíphetjük az 
elhaló visszhang utolsó szavait: Nem va
gyok. A mérleg serpenyői nyikorogva 
megbillennek. A toll lefele indul, az üres
nek tűnő serpenyő magasba emelkedik.

Hogy közben Anubisz hova kerül, 
nem tudjuk, s hogy mi magunk hol va
gyunk ebben a pillanatban, azt jobb, ha 
nem firtatjuk. Kérdésünkre a válasz 
még Anubisz történeténél is zavarosabb
nak, nehezebben érthetőnek tűnhetne, 
és minden bizonnyal kevésbé lenne ki
elégítő vagy megnyugtató, mint jelenlegi 
bizonytalan állapotunk. Térjünk inkább 
vissza Ammathoz, az elveszett lelkek el
nyelőjéhez, aki az idők végezete óta elő
ször összezárja állkapcsát, négy lábra 
áll, és kisétál a színről.
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LOVASSYCSEH TAMÁS 
Ketten
Végül mindig ketten maradnak, 
de azok nem mi leszünk, 
azok majd mindig mások, 
azok a légből kapott hallomások, 
folynak is egyből, cseberből 
vederbe,
törik, nyalják őket, 
harapva, vedelve -  
mert már csak ketten — 
de ők nem mi, nem, mi nem vagyunk, 
mert így ketten itt, ugyan, mi mit hagyunk, 
mert nem vagyunk nők, nők nem, 

nem vagyunk -  
anyák sír fölött, nem szülünk, 

nem sírunk, nem jajgatunk, 
mert mi ketten; így ketten nem fázom, 
ez több mint az Egyben szenvedő három, 
végül hát hányán, hányán hát, ketten, 
mi és ők párban, hárman, ketten, egyben.

Világvége
Azt álmodtam, hogy világvége volt. 
Kínában voltam és világvége volt.
Egy irodaházban, magasan, fent, fent, 
a világvége csak jött, csak jött,
K ín á b a n  v o l ta m  é s  v i lá g v é g e  vo lt. 
K ín á b a n  v o l ta m , e g y  ir o d a h á z b a n ,  
n y i la z ta k  i s  m e g  m in d e n , e g é s z  é jje l  
v a la m i  s la m p o s  b a r b á r o k  
futottak fel és szerteszéjjel: 
világvége volt, azt álmodtam.
Valami magas hegy kellett,
m e r t  v i lá g v é g e  vo lt,
a m i  k é s ő b b  é r  fe l, m in t  le ,
Kínában a nagy hegyek teteje is lent van, 
az irodaházakban mindig, mindig rend van, 
Kínát álmodtam meg, amint épp 

világvége volt.
Egy magas hegy kellett, amin tornyok vannak, 
meg hogy legyenek rajtuk lőrések is, 
mert más is tudja, hogy a lent itt fent van, 
és ha lőni kell majd, kell célozni is!
Azt álmodtam, hogy Kínában 

már világvége van, 
széthordták ölben a Nagy Falat, 
hogy jön a világvége, azt álmodtam, 
hogy már tornyok sincsenek, 

nincs honnan lőni, 
nincs kire lőni, azt álmodtam, 
hogy nincs kire lőni, 
ez a vég, a Minden vége, 
nincs kire lőni, 
ez biztos világvége!
Már csak egy lyuk,
egy lyuk kell,
a z  m in d ig  i s  k e l le t t ,
k e l l  m é g  e g y  o d ú  v a g y  p in c e ,
mert mindenki tudja,
hogy Kínában -
és nem csak -
a pince az lent,
a torony az fent van,
és én azt álmodom, hogy lent vagyok,
és világvége van
és horkolok,
és olvasom
hogy Faust, -kauszt,

jaj, gondolom,
ha ébren lennék most álmodnám, 
hogy világvége van, 
és bennem Kína van, 
és jön a világvége,
jaj, szert kéne tenni pár felfogó edényre!

Üzenem haza.
Üzenem a széthordott hegyeknek, 
a csákány- és ásónyom változó, 
s bár van némi törvénye szeleknek, 
passzátnak, főnnek meg ezeknek, 
a nagy Egész mind hiábavaló.
A nép halad, s a kő alatt 
csak sár marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
kendertőből soha nincs elég!
Alattam -  vakond-mód -  rágták a gyökeret, 
most beszélni kéne, de néma lett a Rend. 
Ha hullott rám magja az ősi babonának, 
híre sem volt bennem akkor már hazának: 
az idő lemarta a gyomokat.
A  n é p  h a la d ,  s  a  k ő  a l a t t  
c s a k  s á r  m a r a d .

Üzenem az erdőnek: reméljen, 
ha csattog majd a bicskások hada, 
mert drágább itt a hazánál a fa, 
s a vérző csonkból halódó tavaszra 
új (magyar) tenger fakad. (Győzedelmesen?)
S  m á r  rég  n em  lesznek  fák, m ik o r  a  m ocska  
f e ls z is s z e n ,  h o g y  „ M i m in d e n é r t  k á r ! ”
A sújtó kezek jóvátétel helyett, 
ott kaparnak majd a -

kő alatt
csak sár marad.

Üzenem mindannak, ki fölnevelt: 
hogy múltunk volt, nem érdekel, 
de nemzedékek őrváltásain 
is ott lesz még egy Jel, 
hogy ha jönnek majd a boldog építők, 
és ha kiássák a fundamentumot, 
romlandó testecském hófehér porára 
húzzanak új falat, új tetőt, templomot.

De nem kell több Kőmíves Kelemen, 
ki ólommal, acéllal, embervérrel 
fűzi a holnap szögesdrót falát, 
majd kék-ezüst tálba, benne szenteltvízbe 
mártogat egy elherdált tanyát!

Üzenem mindannak, ki fölnevelt: 
a fundamentom nem nekünk való,

é s  n e m  v a ló  n e k ü n k  a z  a k a r a t ,  
m e ly  ú jra  é p í t i  a  fa la k a t .
A nép halad, s a kő alatt 
csak sár marad.

É s  ü z e n e m  a  v o l t  b a r á ta im n a k ,  
k ik  m e g ta g a d já k  m a  a  n e v e m e t:  
fo r d u ljo n  a k á r h á n y s z o r  a  k erék , 
v i lá g  h ü ly é je  tö b b e t  n e m  le sze k !
S tőlem lehet bosszú, gyűlölet, harag, 
(Nem holmi tucatszám gyártott értékek ezek!) 
úgyis egyenként vagyunk egy cél, egy akarat. 
A nép halad, s a kő alatt 
csak sár marad.

És üzenem mindenkinek, 
románnak, cigánynak, székelyeknek, 
utcán alvóknak, irgalmasoknak 

és tolvajoknak,
a n n a k , a k i t  a  v a k s á g  f ű t  é s  a n n a k ,  
k i  t i to k b a n  é te l t  v i s z  v a d a k n a k :  
é b re d je te k  é s  c s o m a g o lja to k !
Valahol fönt a magos ég alól 
megint ránk szakadnak a csillagok, 
s ha a nép marad a kő alatt, 
majd nem halad!

K ih a ln a k  a z  ig a z a k  é s  a  jó k ,  
a  t i s z tá k  é s  á l lh a ta to s o k ,  
z s id ó k ,  g ó jo k , n y ír o k  é s  w a s s o k .
(„Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!”) 
Likasszák már bőrünkből a rostát, 
s  lo p o t t  o la j ja l  o la jo z z á k  
g e r in c ü n k  „ p a tr o n o k ”.

És jön a csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
eggyé lesz vélünk a maffia.
S  mert nem vetett, így nem is arat, 
s ha elfut a nép, hát csak a szar marad, 
csak a sár marad, csak a kő marad.
N a  a  k ő  m a r a d !

Akik tudják kik ők
m i a z o k  v a g y u n k
a k ik  tu d já k  k ik  ő k
akik minden nap tudják
hogy kicsodák
akik mernek reggel
m é g  á g y b a n  fe k ü d v e
k o m o ly  d o lg o k  f ö lö t t  s z ip e g n i
parkoló pénz és klímaváltozás
mi azok vagyunk
akik a hét minden napján
tu d já k  k ik  ő k
é s  n e m  m i te h e tü n k  r ó la
h o g y  a  h é t  h é t  n a p b ó l  á l l
m i  a z o k  v a g y u n k
akik tudják kik ők
akik egyszer címkék
v o lta k  e g y  s z e k r é n y  a j ta já n
b ö g re  k a t ic a  v ir á g
nem
autó vonat vashíd égőkkel 
mi azok vagyunk
akik tudják, a cementet hogy keverik
a  f ü s t  m ié r t  l i la
h a  b ő g  a z  e g y -h a to s
m i a z o k  v a g y u n k
akik tudják kik ők
akiknek mást jelent
lámpavas tár és villamos
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SZŐCS ISTVÁN

A k evésb ől is  sok a rossz
„Hal szamár, hal barát, változik 
az apátúrság” (régi közmondás).

Az állandóság a múlandóságban, és vi
szont -  ennek az érzékeltetését várja el 
mindig az emberiség a krónikásoktól; 
és mintha sohasem lenne velük megelé
gedve. Még kétszáz éve sincs, hogy a hír
lapirodalom, az újságírás, a nyomtatott 
sajtó szárba szökkent, és az olvasó már
is elvárta, hogy a köznapi eseményekró'l 
is színesen írjon az újság: „És egyszerre 
csak, a várost körülvevő rengeteg erdők 
mélyén s a távolba vesző mezők kanyar
gós útjain -  megindultak a titokzatos 
szekerek. A kocsisok némán, összeszorí
tott ajakkal hajtották lovaikat, és mind 
ugyanabba az irányba tartottak”. Persze, 
mivel a városban aznap hetivásár volt... 
vagy, valahogy így: lásd Mark Twainnél 
(általában még sok mindent láss nála, a 
„mai idők” vele kezdődtek.)

Mégis, száz esztendő sem telt el, s a 
tudósítót már ilyen szövegmintákkal kel
lett gúnyolnia az események részleteire 
szomjas olvasónak: „A golyó az áldozat 
tüdejébe fúródott s ő gyógyultan távozott 
a kórházból”.

Ma pedig: a 77-es főúton egy baleset
ben két autó, egy teherautó és egy kami
on ütközött, három ember megsérült... 
Minden balesetben ember sérül meg, ló, 
kutya és teve sohasem; egyesek férfiak 
voltak közülük, mások meg nők, a többi
ek gyerekek! Fantasztikus! -  kiállt fel az 
olvasó, akik között ugyancsak előfordul 
ember, férfi, nő.

Amit az olvasó, hallgató, néző e pél
dákban kifogásol, nem is a szókincs sze
génysége; hogy az „autó” e média-nyel
vezetben személygépkocsi, luxusautó, 
sportkocsi egyaránt lehetne, sőt még te
repjáró és túrakocsi is, hogy az általá
nosítás hézagos, hiszen a teherautó is 
csak „autó”, de még a kamion is; ami in
gerlő, sőt sértő, a célközönség „lenézése”, 
mintha egy értetlen gyermekkel vagy el
maradott erdőlakóval kommunikálná
nak! Ezért nem használják sem a tette
sek, sem az áldozatok vonatkozásában 
a személy szót, nem ismernek különbsé
get sérült és sebesült között; „jó az nekik 
így is”, ne fontoskodjanak, mért akarnak 
mindent tudni? He?

A Média magatartásának legfőbb bel
ső indítéka saját fölényes létének szün
telen érzékeltetése: mi vagyunk a fon
tosak; mi értékelünk, mi tájékoztatunk 
bárkit annyira, amennyire jónak látjuk 
(vagy amennyire megtehetjük; anélkül, 
hogy kimennénk reggel korán a hideg
be, a francba, az is elég lesz nekik, ha be
olvassuk a rendőrségi jelentés rövidített 
változatát, s közben brummogunk, sziré
názunk, kongatunk...)

Több mint száz éve, Gustave Le Bon 
abban a mozzanatban jelöli meg a kul
túra hanyatlási folyamatának kezdetét, 
hogy a színikritika elveszti a tekintélyét,
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a hatékonyságát: a kritikus azt ír, amit 
akar, senki sem törődik sirámaival! És ez 
nem annak következménye, hogy a kriti
ka esetleg leromlott volna. A kritikának 
funkciója van, amit be kell töltenie ak
kor is, ha netán téved: lehet egy ajtóki
lincs zötyögős, kopott, nehezen mozduló, 
de ha az ajtót nem vele nyitják, hanem 
rúgással, vállal, könyökkel, ott már nem 
„a kultúra” fog ki- s bejárni!

A modoros, mesterkélt lomposság, a 
mű-kezdetlegesség, ál-közvetlenség, ha 
pl. a hírekben az egészségügyi járőrt 
„doktoros já ra t”-nak nevezi a bemondó. 
És jön ugye a nyelvművelő: jóságos han
gon, amelyen azonban mégis átüt egy 
kis megbotránkozás, ezeregyedszer is 
arról fog beszélni, hogy nem a leghelye
sebb más nyelvekből fordított kifejezé
seket használnunk, amikor ugye, egyál
talán ki merjük nyitni a szánkat a sok 
kioktatás, fejcsóválás vagy dorgálás mi
att, hogy pl. a hosszú U hangot megint 
röviden írtuk!

A nyelvművelő nem a sűrű légypiszok
ként mindent elborító betűszavakat, a 
teméntelen, lefordítatlan szakkifejezést 
vagy köznapi szólamot ejnyebejnyézi, ha
nem, hogy „már megint azt mondta va
laki, hogy jól néz ki valamely dolog. Ami 
pedig ugyebár tudvalevőleg egy német ki
fejezés szószerinti, azaz tükörfordításain 
És helyesen, ugyebár, így hangzott volna, 
ugyebár, hogy: »jól fest, jól mutat, jónak 
látszik, jól tűnik olybá« stb. stb. ...”

És ugyebár az a kedves, jó nyelvműve
lő szakíró vagy a paprikás hangon ránk 
pirító magyartanárnő száz évvel elma
radt (megint csak „németesen”: lemaradt) 
az élő nyelv -  a mi élő nyelvünk! -  fejlő
dése mögött. Az ugyanis bevette, elültet
te, megöntözte ezt a németes „formát”, és 
sajátjaként „szedi gyümölcseit”.

Nemcsak az ilyen bunkócska kiszólá
sokra gondolok: Kedves barátom Miki, jól 
nézünk mi ki, avagy úgy néz ki, mintha 
benézne', avagy méltatlankodó felkiáltás
ra: na, jól kinézünk; de szegény apósunk
nak sem mondhatjuk ahelyett, hogy nem 
nézel valami jól ki, azt hogy ma olybá 
tűnsz, mint akibe csak hálni jár a lélek', és 
azt, nem valami jól festesz, -  csak akkor, 
ha az öreg tagja a Javacsek-Pottoni Béla 
Társaságnak... Különben még azt is kifo
gásolhatnánk a fenti alapon, hogy elnéz, 
lenéz, — elvét, alábecsül helyett, mivel az 
a fránya nímöt is él ily módokkal...

Most még jobban untathatnám az 
esetleges olvasót azzal, hogy felsorolnám 
az egyetlen délutánon és estén hat ma
gyar tévécsatornában elhangzott vagy 
feliratolt negyvenegy olyan szót, kifeje
zést, amely tüntetőén nem is akart ma
gyarosan hatni\ Nem kíméletből nem 
teszem, hanem mert még régimódi pe
dagógiát tanultam: nem szabad a rosszat 
szemléltetni! (És azt sem, amit a tévé, az 
újság napi hatvanhat órán át szemléltet,

idéz, és ádáz agresszivitással gyúr le tor
kunkon.)

Azonban most is, mint máskor is, ki
tetszik majmunk menyasszonysága! 
Mindez nemcsak a szövegelésből jön, 
nem a szavak hordozzák, illetve nem 
azok szülik a kergeséget, nem a nyelv a 
hibás; a kép a zűr, a szó csak cifra szolga! 
Figyelem a képernyőt: a Főcím remegni 
kezd, hátraugrik, fejreáll, a politikusnak 
fele, a cápa fogsorának fele, a másik po
litikus másik fele a kásaőrlőbe merül, az 
úthenger megjelenik, majd kapja magát 
s egy iramodással a toronyban terem s 
apró csapocskákat sziporkázik. Ha már 
most a szöveg, a műsorszám kezdetét jel
ző szöveg, pontosan követné a képszökel
lést, ezt kellene hallanunk! Hihihihirek- 
reke, rekhirrr, brekhir, hWm-wawe -  de 
vajon nem halljuk ezt is? Odabenn, mé
lyen? Végül megindul a körfűrész és si
koltozva egy szegbe szalad.

Mi az indító ok? Mért teszik mind
ezt, akik teszik? Az első kínálkozó vá
lasz: pénzért! A tévénél adásidőben -  
pénz minden pillanat! Nem az a pénz, 
amit ráfordítanak, hanem amit keresni 
lehet, az alatt! Minden látvánnyal kitöl
tött négyzetcentiméter, minden zenével, 
zajjal, ricsajjal megtöltött pillanat, min
den elhadart szövegtöredék belejátszik a 
vezér- és nem vezér- és a műsorigazga
tó, és kereskedelmi osztályvezető és be
mondó, -  legyen az „ember”, „embernő” 
személy, vagy nőszemély — elosztandó jö
vedelmébe! Ezért van az, hogy táncpa
rádén nem a tánczenét halljuk, hanem 
a szerkesztő gondolatait; a közvetítés a 
kamara-hangversenyről nem a vonós
négyest „továbbítja”, hanem a volt ope
raigazgató gondolatait arról, hogy a vi
lághírű operaénekesek túlordítanak 16 
nagybőgőt is, mindenki magyaráz, mint
ha nem juthatna otthon soha szóhoz, s 
most végre kibeszélheti magát. Azt vi
szont sohasem árulják el, hogy: kit, hol, 
hogyan, mikor, mivel és miérti

A néző csak annyit érzékel, hogy min
denki bűvészkedik, pici trükkökkel, va
gyis — szemfényvesztő. Hoc est, Bacchus, 
hókusz-pókusz\ Itt a piros, hol a Piroska? 
A „Mozi” már kritikán kívül született, 
legfennebb reklámozni vagy pocskon
diázni lehetett. A tévé áttekinthetet
len, mint egy plankton. Ha a mozira azt 
mondták: gépesített pletykálás, akkor a 
tévé gépesített tarhálás! Hal barát: köz
ben trükkösen a fejével labdázik, hal 
szamár -  és két lábon ágaskodva méte
resre nyitja száját, változik az apát úr- 
ság, de az új riporter is a tudós pofájá
ba nyomja a mikrofont. -  Mindezzel azt 
közlik: Valami van! -  A változás! Valami 
van, ami mindig ugyanaz! A Babilonba 
leszállt angyal szerint három alak él túl 
mindent örök állandóként: a bürokrata, 
a hóhér, és a koldus. A tévés ezek mezét 
magára öltve, szeretne egyszerre bürok
rata, hóhér és koldus lenni.

A világhírű csatár mellélő: -  a kame
ra visszafutás közben addig követi, amíg 
egyet sercint. Ezt az operatőr küldi — a 
nézőnek. Nekünk.
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hűsége
(folytatás előző lapszámunkból)

Kevés olyan család volt a környéken, 
mint az övék. A legtöbb házban a vacsorá
nál szokás szerint csak a család felnőtt fér
fitagjai — vagyis az apa és az idősebb fiúk 
— ültek asztalhoz a meghívott vendégek 
mellé. Az anya és a lányok a felszolgálással 
voltak elfoglalva. A kisebb fiúk a tűz mel
lett ülve ettek; tisztelettudóan majszolták a 
kenyeret, amit időnként a családapától kap
tak. Cipót és olajos káposztát tálaltak fel. 
Vacsora után a családanya (mint »tisztáta
lan lény«, csak árnyéka illatozott még) egy 
másik padra telepedett, hogy be ne szeny- 
nyezze a rossz szagú prefekt urakat.”

A plébános nem talált ebben semmi 
rendkívülit.

„Elég annyit tudni, hogy az utolsó íté
letkor fel fogsz támadni te is a húsoddal és 
a csontjaiddal együtt.”

„A röfögő fehércselédek is?” — kérdezte 
Béatrice nem kis éllel.

„Ez hogy jön most ide?”
„Ugyanis volt már papunk, aki mint 

bakfislányt kioktatott, hogy a nők köze
lebb állnak a röfögő élőlényekhez!”

Mire Pierre harsány hahotára fakadt, 
pókpocakja is rezgeti bele, majd azzal pró
bálta meg tompítani a vita élét, hogy ő ma
ga kezdett el röfögni.

„Hány, eretnek hajlamot öröklő' csecse
mőt nem átallnak szoptatni! Mármint az 
anyák” — folytatta nekitüzesedve, gunyoro
san Béatrice, s közben feltűnően a legelő
ről hazagurigázó koca s éhesen visibáló 
malacok felé sandított.

Egy kopár réten vágtak át éppen, topánká- 
ja mindegyre belesüppedt az ázott talajba.

„Egybeterelni, gondolatban akár, démo
nokat, lidérceket, kocákat, vér- és vízivókat

egyedül Isten képes” — jegyezte meg félig- 
meddig szellemeskedő stílusában a pap.

Azután már mindketten komor hallga
tásba burkolóztak; így múlott el a csendes 
esővel szemerkélő este.

Mikor hazaértek, a férfi, a nemek el
lentétét szító dogmákkal, előítéletekkel 
szembehelyezkedve, nagy igyekezettel si
etett békés egyensúlyba hozni a kérdést; 
anélkül, hogy a Teremtőre vagy valami
lyen bibliai idézetre hivatkozott volna:

„A hegyek asszonyai »titkos kertek« mű
velői, de férjük birodalma a rózsafatövek 
előtt ágálló, a hervadásnak kitett s elhullt 
szirmok felett búslakodó törpéké. Ezt bár
ki józanul megítélheti.”

Mihez viszonyítva rendeződhetne még 
férfi és nő kapcsolata, társszerepe? -  kér
dezte tükörképétől az özvegy, és megigazí
totta nyakékét.

Pierre Clergue-ből, ha a püspök tudo
mására hozzák: plébános úr helyett lehet, 
hogy bugris, vagy talán csirkefogó vált 
volna. így (a krónika szerint) megmaradt 
egyszerű »szoknyavadásznak«.

„Én pap vagyok, feleséget nem akarok -  
minden asszonyt akarok!”

Hegyi legelőn bolyongva, bujkálva, a 
csábításon járt az esze mindig.

Béatrice-nek is voltak persze válságos 
órái. „Mit is tudnék felkínálni neki, hogy 
magamhoz vonzzam?... Ha úgy találná, 
hogy öreg vagyok hozzá.”

Pierre ujjai végigcikáztak az asszony 
testén, bekalandozták a meztelen dom
borulatokat, birtokoló vággyal és erővel 
szorította magához a ruha nélkül még 
feltűnőbben arányos termetű Bétarice-t, 
tréfás dicsérettel illetve páratlan egész
égét.

„Az ilyen nőnek mindegy, hogy a 
Paradicsomba, vagy a pokolba távozik 
majd...”

A bóknak ez a formája nemcsak vaskos 
volt, de a hódoló túllőtt vele a célon, hisz 
Béatrice fülében, aki mélyen vallásos ér
zületben nőtt fel, a szertartásokra olykor

sokat adó gyóntatójának a szájából nem 
szerelmes kukorékolásként csengett.

Lidérces betolakodó. Egész pózos arcbe
rendezésében van valami ördögi vonás. Az 
ágyon heverő alak nem hermafrodita lény, 
sátáni hasonmás. Bemasírozott a szobá
jába, majd szétvetett lábakkal kínálta föl 
magát. Gúnyos, éles kacagása mint bo
rotva hasít az arcába. Egy szempillantás 
után már hűlt helye.

„Sikítani fogok? Vagy dulakodás nélkül 
megadom magam gerjedelmének. Nem 
erőszakos, csak mindenfélét sugdos a fü
lembe. Legnagyobb ámulatomra az egész 
családomat ismeri, úgy sorolja a hibáinkat 
(hogy mekkora felhajtást csapnak egy-egy 
semmiségből, és milyen maguknak való, 
sótlan úri népség!), mint terhelő bizonyíté
kokat...”

„Vedd tudomásul, hogy igen nagy bele
élő képességgel áldott meg engem az Úr 
-  mondta neki a pap. -  De mindaz, amit 
álmodtál, nem létezik. Mindketten egyet
értünk abban, hogy én nem ő vagyok — 
nem lehetek ő; csakis Lucifer képes ilyen 
vén hermafrodita kurvát megtestesíteni. 
Különben mit kereshetne az ágyunkban a 
kikent-kifent kétneműség ábrázolatában 
egy szifiliszes boszorka? Förtelmes erő
szak, brutalitás forrása lenne! Megtiltom, 
hogy bárkinek, egyetlen léleknek beszélj 
erről a bujakóros látomásról valaha is... 
Nem engedhetünk az ilyen nemi serken
tésnek (még ha többlet élvezetekre csábí
tana is -  nekünk a vadvirágokra szálló 
méhecskék, az Érosz-izgalmak az eszmé
nyünk, kedvesem, ezt el ne felejtsd!), ez az 
én külön véleményem.”

A férfi dereka körül fonódó lábak szorí
tása mintha erősödött volna. Lerázta ma
gáról őket, ma annyira kimerült a meddő 
képzelődéstől. Nyelvével még szórakozot
tan eljátszadozott a duzzadt mellbimbó
val, de már fényévnyi távolságra járt a 
meghitt (vagy állott?) levegőjű, »légyott«- 
hálókamarától.

„Nem kívánlak túlságosan felizgatni” — 
magyarázkodott utólag.

A nő bambán meredt rá, majd a meny- 
nyezetet bámulta, mint aki sokkos álla
potba jutott... Hát amikor kisded játéka
it akarja űzni vele Pierre?...

„Eleget beszéltél. Szétlapítod a melle
met” -  mondta durcásan, s azon nyomban 
gyűrött köntöse után nyúlt.

Meglátjuk, legközelebb ki fog üvölteni a 
kielégüléstől!... Legalább ennyi »elégtétel
lel« szeretett volna távozni.

Ami mocskot ebben az életben ez magá
ra szedett. Felfuvalkodott fajankó!

A feje közben remegve hajol a pap lá
gyéka fölé. Lehunyja szemét.

Az özvegy maga már korábban is hány
szor elcsodálkozott azon, hogy gyanakvó, 
neurotikus teremtmények veszik körül, a 
vásárokban úton-útfélen belebotlott félke
gyelműnek csúfolt, kótyagos ifjakba, rán
cos arcú vénemberekbe. Előfordult, hogy 
el is sóhajtotta magát: „Micsoda bűn a 
szép faj pusztulása!”

Pierre, mindegy hogy civil ágyastárs
ként vagy papi köntösben, egyformán okí
tó hangnemben válaszolt a nő kételyeire:

folytatás a 14. oldalon
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„De teremtett hozzá az Úr bűntudatot! Ez 
a mi szerencsénk, valamint az egyház in
tézménye, amely a szórványos ösvények 
helyett egységes, közös utat biztosít szá
munkra az üdvösséghez.”

De hát mégis... Ennyi esendő véletlen a 
teremtésben! Mint valami hordalékkúpok, 
megközelíthetetlen formájú természeti 
alakzatok. Még a hóié is viszolyogva sza
lad le rajtuk a tisztások felé, a völgybe.

Szegény Aude (Bétarice valamikor kö
zeli, mondhatni intim kapcsolatban volt 
vele): előbb rögeszméjévé vált a tisztáta- 
lanság; újabban rángógörcsei vannak. 
Időnként letépi magáról ruháit, ha ne
tán gyönyörű bűntudat” rohanja meg... 
Valamilyen súlyos, a gyóntatójának be 
nem vallott vétek elkövetése volna az ok? 
Talán nagyon régi bűntudatot akar leve
zetni? A képzelt vagy valós bűn miatt va
lósággal kínozza a lelkiismeret-furdalás 
Aude-ot. Az összecsődült asszonyok mesél
ték, hogy éjjel a mervieli utcán szülte meg 
leányát... És azóta szüntelenül arra a mo
csokra gondol, amely a szüléssel távozik a 
nő testéből. Amiképpen szenny és mocsok 
közepette, rángatózásban jött létre az új
szülött is — férfi és nő közösüléséből.

„Fantazmagóriák!” — torkollta le 
Béatrice-t idegesen Pierre. Hisztérikus 
vakságnak nevezte Aude tüneteit; min
denesetre mint férfi egyáltalán nem haj
landó megértést tanúsítani ilyenkor. 
Béatrice, néhai barátnéjára gondolva, így 
imádkozik: „Isten lehet, hogy nem tud
ja megbocsátani bűnömet, de képtelen va
gyok segíteni rajta.”

Mások csúfolkodnak, megjátsszék, hogy 
ők mennyivel különbek!... „No nézzétek az 
átkozottját! Az ördög majd elviszi a testét 
és a lelkét!”

A plébános megint kész leckéztetni 
szeretőjét: „Nem te fogod eldönteni, hogy 
csak színleli a kóros tüneteket, mert min
dig ő akar a központban lenni: szereplésre 
vágyik; vagy tényleg olyan szerencsétlen, 
amilyennek mondja magát.”

Mi történne, ha az intézmények hat
hatós erejénél, a korlátokat szabó erkölcsi 
szabályoknál fontosabb szerepet játszaná
nak ezek a véletlenek az emberek életében? 
(Mondja, vagy csak gondolja Béatrice.)

Az utolsó szó ilyenkor úgyis a papé:
„Tegyen bár Isten magas és érthetetlen 

dolgokat, ő minden bírálat felett áll!”

„Ha igaz szerelmeseddel hálsz, megtisz
tulsz minden bűntől!” -  máskor ezt hajto
gatta Béatrice-nek.

Az Isten szolgájának szájából tiszta 
szívből jött; így a Fennvalónak nem lehe
tett kifogása ellene.

A nő azért nemegyszer bosszankodott 
-  nem tudta, saját magát okolja ezért? 
ha a plébános némely magyarázatával ér- 
tetetlenül állt szemben. Nevezze apróság
nak, hogy például a kalácsból magával 
vitt a templomba, és látta, hogy a szok
nyavadász plébános megszentelte az ol
táron... („S azzal a kalács, amit én sütöt
tem, Krisztus teste lett egyből. Hát ezen 
inkább nevetni kéne!”)

Vagy ugyancsak megmosolyognivaló- 
nak találta Pierre lekezelő reagálását,
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amikor ő a testből eltávozó lélek viszon
tagságos útjáról várt magyarázatot tőle.

„Mindenki tudja, hogy az életből távozó 
ember száját még egy utolsó sóhaj hagyja 
el -  kezdte Béatrice. -  Mi más lenne ez, ha 
nem a lélek?...”

„Jó helyen kapiskálsz” -  vágott közbe 
a szeretője, frissen vasalt papi köntösét 
igazgatva. -  „Nem látod, meg vagyok kés
ve megint! Jobb, ha máskorra hagyjuk.”

A nőnek azonban nem állt be a szája: 
„Ha viszont a lélek az, melyet utána éjsza
kánként nyögni hallunk, miért csapong 
annyit utána is, miként a széllökések a vi
harban, máskor meg úgy visít, mint a pár
zó macskák?...” -  A férfi közben nehez
telve, már-már indulatos fejmozdulattal 
fordult el tőle. — „Vagy azért teszi mind
ezt, hogy megtalálja a számára »megfele
lő környezetet«? És mikor találja meg vég
ső nyugalmának helyét?”

Pierre meg se várta a mondat végét, vá
lasz nélkül faképnél hagyta kedvesét.

Menj, te színlelő bolond, nézett utá
na Béatrice; és előbbi kételyeinek szó- 
zuhatagát magában még azzal toldotta 
meg: „Akkor már elhihetőbb a tehenész 
Raymond egyszerű bőcsködése, hogy a lé
lek se nem vér, se nem lehelet, hanem ma
ga a kenyér.”

Felötlött benne -  még süldőlány korában 
figyelt föl erre is hogy a kocsmából haza
felé tartó némberek szívesen énekelgettek 
ezt-azt, zsoltárdallamra is, csak a szavak 
hangzottak sejtelmesebben, vagy vaskosab- 
ban: másként, mint a pap kántálása a temp
lomban. Temetéskor egyszer pedig, erre jól 
emlékszik, a világéletében sántikálva járó, 
vén lókötő Arnaud zsémbelődött öngúnnyal 
felesége elvesztése miatt, hogy neki már 
nincs senkije a világon — időnként azért rá
szólt szelíden a leikétől megválni nehezen 
tudó, viaskodó kövér testre: „Hagyd abba 
már a csapongást, aranyocskám!”

Csendes, őszies idő volt, de a finom, 
aprószemű esőből percek alatt végelátha
tatlan sötét felhőszakadás lett.

„A szerelem bezárt a hegyek közé, 
ahonnan nincs szabadulásunk!”, siránko
zott a sánta Arnaud. Akkor látták egye
sek az ördögi származású fekete macská
kat a halott ágya körül keringeni...

Volt úgy, hogy a plébánosra is rájött az 
őszinteség, ilyenkor megbékélt hangu
latban volt -  Bétarice kuncogva a »bőség 
órájának« nevezte ezt, mikor Pierre meg
szabadult duzzadó makkjának fölöslegé
től - , szóval pap szájából ritkán hallani 
ilyen meghitt szöveget, pláne, hogy a ko
porsóba helyezés előtti végső aktusra ké
szült: „Az az igazság, hogy ezek az embe
rek mind szeretnének tiszták lenni — csak 
nem azonnal.”

Bétarice is csak arra vágyott, hogy ha 
nem is szertelenül kicsapongó, de legalább 
a szokások korlátjai alól ki-kiszabaduló, 
találékonyabb életet hozzon a holnapi idő. 
Ha csípős szeles is lesz olykor...

Két évig maradt a »tévelygő« Pierre 
Clergue-gel. Akihez úgy szegődött el 
ágyastársnak, ahogyan pásztornak sze
gődött őhozzá akárhány nincstelen, tudat
lan suhanc.

A második teleltetési időszakot is végig
csinálta, felhősebb, viharosabb időkben, 
mint amilyeneket a tortosai legelőkön el 
szoktak viselni.

„ígérjünk egymásnak hűséget!...”
Béatrice-nak végül elege lett a farizeus- 

kodó papszeretőbői, aki az oltár előtt meg
kívánja az esküt („Csókoljátok meg egy
mást... S ígérjetek örök hűséget!”) -  de 
csak másoktól. Bétarice-t azzal intézte el, 
hogy „a türelmes nőt kedveli az Úr”. Tőle 
valójában hajbókolást várt.

Olcsó érzelgősség csapdájába nem esett 
hát. Az ő szerelme porrá megy, miközben 
a másiknak minden kívánsága teljesül?...

Igaz, hogy női volta sem testiségben, 
sem lelki csodálatban-ajnározásban nem 
szenvedett hiányt.

Elhitte viszont Pierre-nek -  akinek 
meggyőző ereje nem paposságában rej
lett hogy a paraszt, de még egy közön
séges kézműves sem szeretheti úgy imá
data tárgyát, mint a trubadúrköltők. 
Villámcsapásszerű szerelemmel!...

„A csábos foltozóvarga pedig -  mondta 
teljes meggyőző erővel Pierre -  holtbiztos 
a pokol lángjai között vész el, mert fűvel- 
fával összeállt.”

„És te, aki szintén több asszonnyal foly
tattál viszonyt?” — szegezte neki a kérdést 
a nő, mire ő neheztelően tért ki Béatrice 
pillantása elől (íme a nő, aki kiforrta ma
gát, amióta Isten tudja, hányszor kedvére 
hagyta magát megalázni a sekrestye kö
vén), s mint aki érzi, hogy egy ilyen kérdés 
örökre kisiklathatja a papi pályáján, úgy 
fújtatott egész este, akár egy bika.

Pár nap múltán ellenben az asszony 
volt az, aki saját otthonában méregtől taj- 
tékozva dobálta magát az ágyban, miután 
a begerjedt s egy semmiség miatt eluta
sított férfi, az ablakon át távozva, továb
bi fenyegetésekkel árasztotta el, a dantei 
bugyrok forró színeit és szörnyűséges rej
telmeit tartogatva a túlvilágra pislantga- 
tó Béatrice-nek.

„Másnap, amikor meggyóntattam -  em
lékezett vissza rá később a plébános -, úgy 
nézett ki, hogy jobban érzi magát.”

Az ő indoklása szerint: „valójában nem 
történt semmi különös”; nem volt érzé
ke a homályba rántó feszültségek iránt. 
Szerelmük minden gondja a mennyei üd
vösség része maradt. Abban reménykedett, 
hogy a végső távozás előtt ezt Béatrice fü
lébe súghatja.

Kirándultak. Ilyenkor Pierre-en is meg
látszott, hogy szabad embernek született, 
aki semmi kötöttséget nem állhat. Pierre 
minden zsigeréből önbizalom és büszke
ség sugárzott, de ájtatoskodó szavakba 
csomagolt szerénysége valahol hamisan 
hangzott.

„A Paradicsomban is szerelmeskedik 
az ember -  mondta derűs könnyedséggel 
—, ne merj kételkedni ebben; csak máskép
pen, mint idelenn. Hisz tudvalevő, hogy a 
szerelmet mily tökéletlenül űzzük ezen a 
világon.”

A túlsó part közelében egy szamárkopo
nya ringott, a hús már lefoszlott róla. Egy 
virgonc gyík ki-be szaladgált a koponya 
nyílásain, miközben a hullámzás lassan 
egyik parttól a másikig sodorta. Némán
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figyelték, amíg a gyík vissza nem tért az 
örök álomba szenderült lény szájáig...

A szellem is ki-be jár az emberi testből, 
mint ahogy az a gyík a lekopaszított, alvó 
szamárszáj és —koponya között.

Mágikus vonzalom volt az övék, nem 
érezték hiányát soha semmiféle szerel
mi bájitalnak... A férfi leveti ingét, szőrös 
mellkasát kidüllesztve közeledik feléje — 
„nyílt ágyasod vagyok”, mondja —, s az ő 
száján már ki is fut a nyelvjárásban elgü
gyögött becézés.

Béatrice lenyűgözve szívta magába a 
föld, a víz s a férfi mellkasa alól előtörő 
életet. Képzeletében — ahová még vágyott 
— a végtelen mezők öle egyre tágult, s zú
gott, mint szél ringatta tenger...

A plébános érzéki ajkát figyelte. Nem 
csoda, gondolta, hogy kétely nélkül hirdeti 
a Megváltó igéit...

Az asszony karja ébredéskor zsibbadtan 
lelógott. Erezte, hogy mosdatlan és más
napos a lehelete.

Azt képzelte, pap szeretője most egyből 
visszavezeti őt a konvenciókhoz és pontos
sághoz; várta, hogy a férfi szeme felnyíl
jon rá. Ehelyett Pierre ledobta magáról

a gyűrött takarót, és óriási lármát csap
va — teste és hangja betöltötte a szobát 
—, szédelegve indult meg a konyha felé. O 
előbb vizet töltött a tálba, s megmosako
dott, majd követve párját, csodálkozva lát
ta (nem tudta nem érzékelni), hogy a fér
fi falánkságának és testiségének tudata 
(vagy inkább öntudatlansága?) túlcsordul 
a falakon. Jóllehet orcái most puffadtak 
voltak, csak a kívülálló megsejtései árul
kodhattak volna arról, hogy mindkettőjük 
bőre alatt az idő és a halál lappang.

Béatrice-t hirtelen pánik fogta el: kis
lánynak képzelte magát ismét, aki aka
ratlanul leste meg szeretkezés után 
bágyadt, üres tekintettel tébláboló szü
leit. Tehetetlennek érezte magát a múlt 
előbugyorgó képeivel szemben.

Mint aki szentségtörést követ el -  túl
ságosan is ébren volt kusza gondolataival 
(csak az álmatlan gondolkodik igazán lo
gikusan a maga éberségében, lehunyva 
tartja a szemét, mégis óvakodik attól: ne
hogy az álmatlanság átcsapjon a legközön
ségesebb ébrenlétbe).

A gyöngéd és mélabús szeretkezések 
után egyfajta torokszorító bizonytalanság 
állapotába kerülve, minden más emléke 
háttérbe szorult. Egyre véznábbnak és ki
sebbnek érezte magát; a plébános terebé
lyes súlya és ádáz éhsége ellenben nőtt, és 
Pierre megújuló mohósága lappangó hisz
tériát váltott ki belőle. Ahelyett, hogy már 
nem annyira magát, mint inkább másokat 
megmosolygó, feslett nőszemélyként pró
bált volna tetszelegni kedvese előtt: mind
egyre végigsimított a bútorok érdes felü
letén, és úgy kezdett járni ki-be a boltíves 
kapun, mint egy pórul járt kísértet, bele
beleszagolva a nehéz izzadtságtól s a hús 
telhetetlenségétől tömény levegőbe.

Nőtt a valószínűsége annak, hogy nem 
kell túl sok időnek eltelnie, és menekül
ni fog ágyastársa öncélúan gonosz kéjvá
gyától.

A továbbiakban ennek a menekülésnek

a jegyében játszódott le minden: a férfi hiú 
sóvárgása és az ő szabadulásért esdeklő 
éjszakái.

Pierre-ből hiányzott a gyermekek gond
talansága s vidámsága... Lelketlen gyűj
tőtábora százféle iránynak, ezerfajta 
hajlamnak, bűnnek, erénynek, amely ösz- 
szekavarodva megalkotja a társadalmi kö
zeget. Erezte, hogy egy sincs embertársai 
között, aki barátjává szegődne.

A sokáig önként gyakorolt lemondás na
gyobb kínokkal és hiú erőfeszítéssel járt. 
„Egy mozdulat, és elhessentelek magam
tól, rosszindulatú pletyka!”... Mit tegyen 
az, akinek az emberek ösztönös irigységé
vel szemben nincs jobb fegyvere, mint az 
élvezet?

Kimért léptekkel indult meg »az elmél
kedés fészke« felé.

Ostoba, milyen ostoba környezet! 
Őszinte megindultságában könnyezve, 
mégis idegtépő hahotázással esett bele 
a karosszékbe. S a bútorok, a könyvek, a 
lepkegyűjteménye mintha ámulattal néz
ték volna egy tilosba tévedt lélek édeske
serű tortúráját.

Álmában a templom tágassá nőtt, si
ma kövén ezrek térdepeltek áhítattal; lát
ta magát, amint feltartja két kezét, s ez 
a begyakorolt, ellenállhatatlannak tűnő 
lendület elég volt ahhoz, hogy magával ra
gadja a hívők tömegének hullámait.

Felettese jutott eszébe: a vörös baju- 
szú kanonok úr -  jóllehet kevés bölcses
séggel áldotta meg az Úristen, ám an
nál nagyobb étvággyal és karrieréhséggel 
— elszólta volt magát egyszer (amint ke
ménygallérját tépázva éppen fulladozni 
látszott), hogy fölösleges lázadozni a törvé
nyek ellen.

Peirre a megalázottság, a szégyen nap
jaiban is bizalommal telve küldözgette ti
tokban B.-nek levéltöredékeit.

„Majd együtt fogunk határozni... A toll 
szakadatlan karcolása közepette is hal
lom (remélem, Te is) az egyes akkordo
kat... Elragadtatott lélekkel várom, lesem 
a csendben óvatos lépteidet...

P. S. Ma ne keress a lakásomon. Enyhén 
fulladozom a ködös időtől, ha megoldást 
találok, rögtön értesítelek!”

Béatrice felhúzott szemöldökkel olvas
ta a kusza sorokat, minden illúzió nélkül. 
Vándorösztöne ellenben feltámadt. Látta 
magát egy másik helyszínen, könnyű ha
tárban elrepítve innen, tengerhaboktól kö
rülzsongott, kis fehér szobácskábán, a sö
tétkék vagy csillagokkal teletűzdelt ég 
alatt, gondok és félelem nélkül; valahol 
egy álomországban a képzelt nyugalom és 
boldogság karjaiban ringatta magát. Egy 
másik ember integetett, ki melléje áll... s 
a távolból már törődik vele: „Eljöttem ér
ted, kötelességből...” „Gyere, végy birto
kodba -  susogta ő. -  Vadállatom!” Minden 
ereje elhagyta, átengedve magát az izmos 
karok iszonyatos ölelésének. Hogy aztán, 
lihegés közben, meghallja a roppant csat- 
tanást: mintha valami nagy súllyal neki
ütődött volna a boldogság képzelt szige
tét védő sziklazátonynak. Vagy legalábbis 
szándékosan bőszítették fel (ellene!) a ten
ger hullámait.

Pierre nem tudott eléggé magányossá 
válni -  ebbe hiúsága is belejátszott ám 
megkísérelt visszahúzódni a hit árkai mö
gé, a homályt sejtető zugba.

„Nem születtem fennkölt remetének (Te 
ne tudnád ezt rólam, Atyám!), aki cellába 
zárkózik, és ott nyilván... Vedd ezt is fon
tolóra, Uram!”

Ez már egyfajta alkudozásnak is beil
lett -  hús-vér, gyarló embertársairól meg
feledkezni látszott.

Csupa kínos várakozás volt; napok óta 
még egy sóhajtást, annyit sem volt kihez 
intéznie... Hol volt ez már a bősz férfierő
től s a kéj nyers kiáltásaitól!

Gyűlölte a csillapító igéket, melye
ket Dávid zsoltáraiból meríthetett vol
na. Ezerszer inkább elaludni vágyott a 
Béatrice telt, húsos vállán...

> » »  folytatás a 16. oldalon
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Vagy még keményebb mozdulattal mar
kolni szeretője izmos combját, karját: meg
semmisíteni, semhogy az ő asszonya, culá- 
ja! (ismerve „tubicájának” szédülten forgó 
rajongását, amiről borba mártott búza- 
szemektől megkergült galambjai jutottak 
eszébe hirtelen) mással létesítsen cinkos vi
szonyt. Ezt egyelőre agyrémnek tartotta; a 
gondolattól viszont őrjöngeni tudott volna, 
mint legutoljára, amikor az asszony leosont 
a lépcsőn, s ő már csak tekintete haragos 
fullánkjával hatolhatott hátulról belé.

Elnyúlva hevert, csak érzékei dalla
mát hallotta, képzeletében ott érezte maga 
mellett Béatrice szép, szenvedélyes testét. 
Ahogy fel akart állni, a szoba lassan elkez
dett forogni körülötte. Kénytelen volt tenye
rével eltakarni a szemét. Aztán kivette zse
béből a búcsúlevelet, és összetépte.

Először ébredt tudatára, hogy mennyi
vel többet ér a kéjnél a tartós egyesülés.

„Kioltani az időt, amely nemsokára úgy
is lerakódik az öregedő arc ráncaiban.”

Maradt a vágy, hogy megsemmisítse azt, 
aki külön időben élt; majd időtlenül újra fel
támassza, egy -  nem csupán a győztesnek 
kijáró -  feledhetetlen egyesülésben.

*

Az asszony végül szakított mégis, el
hagyta a plébánost (maga az ördög osz
tozott vele az ágyban!); engedve a síkság 
csábításának, már felcsillantak előtte a 
második házasság perspektívái: abba az 
iskolába viszi lányait, ahol az a selymes 
képű, szőke, fiatal vikárius tanít!

Buzgó katolikus nővére heves rábeszé
lésére, Béatrice a Szent Szűznek, ifjúkorá
ból őrzött gyertyákkal áldozva, kész össze
költözni az ifjú vikáriussal. Meg is üzeni 
neki: Jöjjön el hozzám egy este.

„O közeledett felém először” — az alamu
szi Barthélemy Amilhac vikárius (Jó svá- 
dájú legény, csak fecsegő) terjesztette ezt 
róla, a szenvedélytől fűtött, merész nő
ről... Akinek a betokosodott, gyáva alak a 
kisujjáig sem ért föl.

Barátai -  nem csupán Pierre -  hevesen 
tiltakoznak elhatározása ellen, különben 
még a síkságot őrző katolikus fenevadak 
szétszedik. „Elveszítjük magát. Le akar 
menni a farkasok és kutyák közé?...”

Odaadná magát nagystílűén, nagylel
kűen egy olyan figurának, aki fel nem 
érhet hozzá -  ezt rajongói mondták a 
Béatrice háta mögött; vagy pedig a hegy
vidék plébánosának kegyeit kereső, kevés 
számú hízelkedő.

Nem enged a rábeszélésnek.
A magányra ítélt Pierre, limoux-i pap

nak adva ki magát, egyszer majd — ami
kor a vikárius már otthagyta, gyerme
keivel együtt, Béatrice-t -  még felkeresi 
volt szeretőjét, s a „pincében testük ismét 
egyesül”, mialatt egy szobalány az ajtóban 
őrködik, pislákoló gyertyával.

Béatrice különben, mielőtt másodszor is 
megözvegyült volna, mondják: hűséges fe
leségnek mutatkozott. Hites társát, heten
ként két vagy három alkalommal is, a tűz
nél, az ágyban vagy az ablakban tetvészte 
— amit a vikárius rutinos nyájassággal fo
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gadott; Béatrice-nél a gyengédség egyféle 
megnyilvánulása volt ez a gesztus.

Csak az állati ösztön impulzusát nem 
tudta úgy felfogni, ahogyan a nagyapjáék 
idejében szabad gyermekként, mikor akár
hányszor kedvére (nem kellett leskelődnie, 
hagyták) megbámulhatta a hergelt bikát.

A vikárius megijedt a nő szenvedélyé
től; külön költöztek. De a törvény keze 
mégis elérte őket.

Börtönbe kerülésük előestjén találkoz
tak már csak.

A vikárius gyenge ember, amellett gyá
va is, méltatlan szerelmes társához, aki 
„kicsit már öreg hús” neki. Valójában attól 
fél, hogy eretnekség gyanújába keveredik.

A nagybeteg Béatrice a vallatáskor az
zal védekezett, hogy a selymes állú vikári
us megbabonázta őt. „Én sosem követtem 
el a boszorkányság bűnét, de azt hiszem, 
hogy ez a pap valami bűbájossághoz folya
modott velem szemben, mert túlságosan 
heves szenvedéllyel láncolt magához -  pe
dig amikor megismertem, már túl voltam 
a változás korán.”

*

Mint kik örökké pőrén, meztelenül jár
nak, ki vagyunk téve minden árulásnak. 
(Ezt gondolta, valami felmérhetetlen ki
merültségtől, fáradtságtól elnehezülve. S 
az undortól.)

A parkban csupaszon világító törzsük
kel nyújtózkodtak a százéves platánok. 
Későn ébredt, felfokozott érzékenységgel 
bámulta maga körül a természet megany- 
nyi ösztönös vágyakozását, aminek ő ma
ga már rég áldozatul esett.

„Rosszul érzed magad? Mi bajod? 
Nekem nyugodt szívvel elmondhatod” — 
faggatta nővére, aki szemrehányás nélkül 
tolmácsolta neki a plébános üzenetét.

Az egészsége rohamosan romlott, ezt 
tudta is, nemcsak érezte. Kocsiban, napsü
tésben egy séta azért jót tenne... Néhány 
lépés a szobában, a tükörig, s máris szé
dült. Pár pillanat múlva magához tért, 
kihajolt az ablakon, hogy belélegezze a 
kertek illatát. A szomszédok kis élete sze
rényen csordogált, mint a malomárok. Az 
ő szíve hányszor megpróbált már dacolni, 
ellenállni... Most mégis védtelennek érez
te magát. Ingerlékenyen járkált a nyikor
gó padlón, egyre nyugtalanabbul. Mi fogja 
őt legyőzni? (Érezte, hogy nincs menekvés, 
végül mégis alul fog maradni: az unalom
mal vagy a ridegséggel szemben.)

Visszatért félénksége. „Csak magam 
felett van jogom ítélkezni.” Sápadtan, le
hajtott fővel várta, hogy a szerelmes férfi 
megnyissa az ajtót.

Pierre izgalommal jött s új hírrel: „Ha 
minden sikerül, akkor pár hónap múlva 
H.-ban leszünk, bottal üthetik a nyomun
kat... És ha akarod, egybe is kelhetünk; 
persze, titokban.”

„Lassan elfáradtam... Láthatod, öreg 
vagyok hozzád... Nem lenne már elég 
erőm... gyökeret verni, másutt.” Ilyen ki
térő válaszokat adott.

„Mondd, hogy nem szeretsz már!”
Durván kiszakította karját a férfiéból:
„Menj, neked abban telt örömöd min

dig, ha másokat bosszankodni látsz. Vagy 
egyenesen szenvedni.”

„Én, ezt mindenkinél jobban... tudha
tod. ..” A Pierre hangja rekedt volt.

„Igen, tudom, a halálom után se fogsz 
elfelejteni, mást szeretni... Csak most 
menj innen!”

Fölénnyel, rejtett gúnnyal mondta? 
Mindegy; de mintha ő lett volna most az 
okosabb, és végre bevallottan is az idősebb.

Állva, hidegen itta kis kortyokban a te
áját. Már nem vonzotta -  igaz, nem is za
varta az érzékiség.

A pap, mint akit legyőztek, úgy lehelte: 
„Nem tudom, mit akarsz.”

Éjfélig ültek szótlanul, néha megérin
tették egymás kezét, és minden neszre 
összerezzentek.

Iszonyú érzés volt előre tudni teljhatal
mát a reménytelenségnek.

Később, midőn állapota súlyosbodott, 
Béatrice zavarosan, félig-meddig üldö
zött-tudattal fel-felkiáltott önkívületé
ben. Mint akit megrészegített a fájdalom. 
Viszont már nem szégyenkezett amiatt, 
hogy megtudta, a teremtett lények világá
ban mit jelent a szenvedély.

Már nem a jövő, a bűvös hullámok ten
gerpartja, csak a tárgyak jelentek meg 
előtte halványan, csalóka körvonalakkal. 
Sárga fényű ősz helyett rozsdaízű tavasz 
volt, az ő keze meg részvét nélkül babrált 
a foszladozó szélű abrosszal.

A férfi nem gyújtott világot, s legtöbb
ször ismeretlenbe tévedt, kiégett tekintete 
idegenszerű arc fölé hajolt elmerengve.

A nő köhögni kezdett, abbahagyta; fel- 
tápászkodott s a faltól nagy nehezen eltá
volodva a kijáratot kereste éppen, miként 
ha kalapácsütésekkel szaggatták, vagdos
ták volna a mellét. Jó érzés volt a hideg kö
vön elernyedni. Mosolyogva tű rt mindent. 
Valaki tán még énekelt is neki.

Pierre vigasztalta magát: Béatrice most 
már az övé, örökre.

Lassan kezdte simogatni a halottat.
Végső haladék híján így mendegéltek — 

képzeletben még fogták egymás kezét — a 
semmi felé.

*

B. A. azután is zavartalanul élt, hol ide, 
hol oda szegődött el vikáriusnak, vagy plé- 
bánosi teendőket látott el a hegyvidéken 
is. O, a síkvidéki, ki annak idején meg- 
botránkozott volt a plébános „úri szajhá
jának” viselkedésétől. Béatrice sohasem 
kérkedett nemesi származásával, de szü
letett, vérbeli szerető volt, akinek a csalá
di pajta szalmáján vették el a szüzességét.

„Minden összetartozik: föld, eke, va
kondok, törzs és fakopács, ló és lovas acé
los és jóságos harmóniában egybeforrva; 
hegycsúcs és hólavina, hit és lelkiismeret. 
Teremtésedhez tartozom, Uram, de nem 
vagyok rá méltó.”

A nőtlen férfi, Pierre egy gyümölcstől 
roskadozó fa alatt áll. Fölnéz; a felhős ég 
nehéznek tetszik, mintha rá akarna omol
ni, amióta elengedte az asszony élettelen 
kezét.

Isten kiben ölti magára emberi arcát?
O, aki semmit nem tud adni, lehajtja fe

jét. Béatrice ilyen alázatosnak nem látta.
2010. április 10.
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JAKAB-BENKE NÁNDOR

Benézünk a fejünkből 
-  a 3D-mozizásról
Immár 3-4 éve dúl a romániai mozik

ban is a 3D-órület. Mondom, hogy dúl, hi
szen alaposan felforgatja filmnézési, film- 
élvezési szokásainkat. Legalábbis ezt 
szeretné, holott — mint általában minden
nel, ami Hollywoodból jön -  „mindössze” 
pénzről van szó. Nem is kevésről. A há
rom dimenzióval való kísérletek igazából 
a filmmel egyidó'sek (direkt filmet mond
tam, szórakoztatóipari értelemben, nem 
filmművészetet): William Friese Greene 
már 1894-ben szabadalmaztatja talál
mányát, ami egy kényelmetlen fejpánt vi
selését kérte volna a nézó'tól, hogy létre
hozza annak fejében a sztereopszis elvén 
a háromdimenziós képet. Az első' kétlen- 
csés kamerával pedig már 1900-ban kí
sérleteznek, de még a legendás Edwin S. 
Porter (A nagy vonatrablás rendezője) sem

tudta meggyőzni a stúdiókat, hogy az elté
rő színű lencsék használata annyira jó öt
let lenne, így a 3D-s élmény első igazi rob
banásszerű elterjedése a háború utánig 
várat magára. De mi is pontosan ez a 3D? 
Az emberi látás egyik jellegzetességét, a 
sztereopszist akarja kihasználni, amely 
térérzékelésünk egyik fontos — de nem 
egyetlen! — tényezője: a mélység észlelése 
úgy keletkezik, hogy a két szemünk által 
kapott eltérő információkat az agy „össze
olvassa”. Eme mechanizmust kihasználó, 
„exploitáló” képalkotási módszert hívjuk 
sztereoszkópiának. Sztereó, mert minden 
esetben két képet kapunk, a különbség az 
egyes technológiák között mindössze ab
ban áll, hogy pontosan hogyan valósítja 
meg ezen két kép teljes szétválasztását -  
hogy egyik csak az egyik szembe, a másik 
csak a másik szembe jusson. Ez legtöbb
ször valamiféle szemüveggel történik, az 
eképpen létrejövő virtuális mélységérzetet 
hívjuk 3D-nek, s ezt az élményt próbálják

nekünk eladni az amerikai stúdiók — im
már hatvan éve, amikor először kezdődött 
ádáz harcuk a tévével.

Bizony, nem véletlen, hogy az első 3D- 
robbanás egybeesik Hollywood aranyko
rának végével: 1952-ben kezdődik, abban 
a korban, amikor a stúdiók kétségbeeset
ten próbálták meg felvenni a harcot az 
ellenük szóló trösztellenes törvényekkel 
és a -  talán még fenyegetőbb -  televízió
val. Az első nagy siker a színes, háromdi
menziós, de amúgy fakó és lapos Bivana 
Devil volt, s egy jópár hasonló követte, de 
nem véletlen, hogy jóformán egyik cím 
sem cseng ismerősen még a filmrajon
gók számára sem (talán a House of Wax 
című Vincent Price-filmen kívül): olcsó 
műfajfilmek voltak, amelyekben semmi 
érdekes nem volt az időnként a közön

ség felé kinyúló kézen kívül. Nem csoda, 
hogy a nehézkes technológia (két teker
cset kellett tökéletes szinkronban tarta
ni) okozta problémákat (fejfájás, elidege
nítő hatás) hamar megunta a közönség, 
és 1954 végére már a kutyát sem érdekel
te a 3D, még Hithcock egyetlen 3D-ben 
forgatott filmjét, a Gyilkosság telefonhí
vásra címűt (Dial M for Murder) is „la
posan”, két dében mutatták be a mozik
ban. A stúdiók végül az új technológiák 
közül a szélesvászon mellett döntöttek, 
nagyon helyesen. Persze ez nem jelentet
te a 3D halálát, csak ideiglenes „jegelé- 
sét”: a háttérben folyamatosan dolgoztak 
a technológia tökéletesítésén, s a hetve
nes évek elején sikerült is létrehozni a 
Stereovisiont, ami egy tekercsen tarta l
mazta mindkét képet, így megszűntek a 
szinkronproblémák. Ekkor viszont már a 
nagy stúdiók nem foglalkoztak ilyesmivel, 
mert felnőtt az a filmkészítő generáció, 
akiket ma már csak Új-Hollywoodnak hí

vünk, náluk nem volt történet- és ötletde
ficit, egyszerűen elég volt jó sztorikat me
sélni a nagyvásznon. A 3D megmaradt a 
„legzsigeribb” mozis élmények hordozójá
nak: horror és pornó, illetve ezek önfeledt 
kombinációi. Talán Andy Warhol és Paul 
Morrissey Flesh for Frankenstein című al
kotása a legmaradandóbb ezek közül.

A megváltást a 3D számára a szokvá
nyos filmszínházaknál gigászibb, a né
zőt körbeölelő IMAX hozta a nyolcvanas 
évek közepén, érdekes, hogy nem fikciós 
és nem egészestés filmekkel, hanem pár
perces dokumentumokkal. Mintha csak 
az ősfilm korába ugrottak volna visz- 
sza, a vásári látványosságok közé. Tény, 
hogy sokat dolgoztak a fejfájás és a geo
metriai problémák leküzdésén, így aztán 
a nagy stúdiók is újból egyre több fan
táziát láttak a dologban, s a kilencvenes 
évektől kezdve egyre több ilyen attrak
ció készül. James Cameron is ekkor ha
rap rá a horogra egy 1996-os, IMAX-os, 
12 perces Terminátor-műsorral (nem tud
nám nyugodt szívvel filmnek nevezni eze
ket). Később ő készítette a 2003-as, im
már egészestés Ghosts of the Abyss-1, ami 
egy, a Titanic nyomába eredő dokumen
tumfilm, és digitális kamerákkal forgott. 
Ez utóbbi tény azért fontos, mert a digi- 
talizálódás jelentette az utolsó védőbás
tyát, amit a 3D-nek le kellett döntenie, 
hogy újból bekerüljön a „rendes” mozikba 
és egészestés, mozis nagyjátékfilmek ké
szüljenek vele. így aztán a kétezres évek 
közepétől — nem kis mértékben James 
Cameron hitelére alapozva -  megkezdő
dött az amerikai, majd az európai mozik 
digitalizálása és/vagy „háromdimenzió- 
sítása”, ami 2009-ben, az Avatár bemu
tatásával tetőzött. A számításuk bejött: 
a film hatalmas siker lett, az emberek 
tapsikolva perkálták le a plusz dolláro
kat a kényelmetlen szemüvegért. És az
óta is ta rt a 3D jelenkori „térnyerése”. 
Forradalomnak nem nevezném, hiszen a 
megtorpanás máris érezhető, mérhető, az 
emberek talán kezdenek rájönni, hogy a 
3D az égvilágán semmire sem garancia, 
esetleg a hanyag forgatókönyvre. A stúdi
ók és a moziláncok viszont most már visz- 
sza akarják kapni a befektetésüket, úgy
hogy még egy jó darabig lehet számítani 
3D-s filmekre. Ami viszont pimaszság, 
hogy Romániában -  más, jobb helyektől 
eltérően -  nem lehet válogatni: ha egy bi
zonyos filmet moziban akarsz megnézni, 
akkor a három dimenziós változatra kell 
beülnöd. Nem tudni, hogy mennyi poten
ciális nézőt veszítenek ezzel, mindeneset
re következzen itt néhány érv a 3D ellen.

Egyrészt semmi olyant nem tud mutat
ni, amit az emberi szem ne tudna magától. 
Amivel a figurális festészet évszázadokig kín
lódott (a perspektivikus látás), az a fotog
ráfiában -  és ezzel együtt a filmben — na- 
tívan megvan. Látjuk, érezzük a teret az 
úgynevezett 2D-filmekben? Hát persze. Az 
emberi agy egy szempillantás alatt még a 
távolságot is megsaccolja egy képen lévő
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Horror és pornó önfeledt elegye -  Andy Warhol’s Frankenstein (1973)
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harapott, és legutóbbi filmjét háromdében 
készítette. Továbbá: még mindig nem néz 
ki tökéletesen. Aki volt már 3D-vetítésen, 
az tudja, miről beszélek. Az anaglif (kü
lönböző' színű), de főleg a polarizáló len
cséken áteresztett fény alapos fényesség
vesztésen megy keresztül. Ezért aztán 
egy olyan film, ami normálisan egész jól 
nézne ki, 3D-ben néha nézhetetlenül sötét. 
Ezt tetézi az a létező, de nem mindig (fő
leg Romániában nem) betartott szabvány- 
rendszer, ami megszabja az effajta vetí
tések fényerejét. Természetesen ezen is 
lehet spórolni, így spórolnak is, ezért e sö
tétség. A vibrálás is zavaró: a képenkénti 
24 kockához már egész jól hozzászokott az 
emberi szem (mondhatni a cinefilek finom 
villódzásban látják már a világot is), de 
amikor ezt a 24 kockát úgy kell néznünk, 
hogy közben a két szemünk két különböző 
dolgot lát, néha egész egyszerűen vibrál

» > »  folytatás a 17. oldalról

két tárgy között. Éppen ez az egyik vonze
reje ennek az ábrázolásnak, s az egyik leg
szebb dolog, amit fotográfus vagy operatőr 
létrehozhat. Leválasztjuk a témát a (hát-) 
térről vagy éppenséggel egybeolvasztjuk 
vele? Netán a látás több síkján is zajlik cse
lekmény (mint Orson Wellesnél)? Ezeknek 
most mind búcsút inthetünk a 3D-vel. 
Pedig nem kell sztereoszkópia a térérzéke
léshez: ott van a perspektíva, a tárgyak el
helyezése (előtér-háttér), az élesség (és az 
azzal járó operatőri játékok), a világítás, 
sőt még a hangvilág jellege is. A 3D iga
zából csak alaposan összezavarja az embe
ri szemet és agyat: tudattalanul ugyan, de 
oda fókuszáltatja, ami elvárás szerint élet
len kellene legyen -  és viceversa. Nem is 
csoda, hogy egy idő után a látásközpont 
„fellázad” és fájni kezd a fejünk. Az irónia 
az, hogy pont az ad pluszmunkát az agy
nak, ami azért volt kitalálva, hogy a teret 
agymunka nélkül érzékeltesse.

A következő a szemüveg frusztrá
ló mankójellege: a film amúgy is a 
legtechnokratább, leggépesítettebb, leg
körülményesebb művészet, de mindeddig 
ez legalább csak a vetítőgép oldalán volt. 
A 3D-vel a technicizáltság betüremkedik 
a befogadói oldalra is, s ez a nyilvánvaló 
zavaró tényezőn kívül (a szemüveg nélkü
lieknek meg kell szokniuk egy új tárgyat 
az arcukon -  ami időbe kerül - , a szem
üvegesek pedig egy újabb réteggel „gaz
dagodhatnak”, aminek más súlya, jellege 
van, és ezt is időbe kerül megszokni) is el
idegenítő: mankó, nem bicikli. Nem előse
gíti a látást, a történetmegértést, hanem 
egy ledobhatatlan valami, amitől nem le
het megszabadulni, pedig nagyon szeret
nénk, hogy élvezhessük a látványt tel
jes egészében. A képről lelógó feliratokról 
nem is beszélek. Ahhoz képest, hogy a tör
ténet jobb, mélyebb átélése lenne az egész 
jelenség lényege, folyamatosan újból és új
ból felhívja magára a figyelmet, ráadá
sul pont akkor, amikor „érdekes”: ami
kor kinyúl a kéz vagy ránk fröccsen a vér 
a vászonról. Lehet, hogy ha naponta na
gyon sok órát néznénk 3D-filmeket, ak
kor egy idő után annyira részese lenne a 
látásunknak és a történet-befogadásunk

Tim Burton kalandja a három dimenzióval: Alice Csodaországban (2010)

Most már azon dolgoznak, hogy szem
üveg nélkül is lehessen „élvezni” a lát
ványt, meg ki tudja, milyen ötletek fog
lalják le a James Cameronhoz hasonló, 
„világuralomra” törő rendezők, techniku
sok és stúdiófőnökök fejét. Nézhet ki töké
letesen a 3D valaha? Talán. De még azt 
sem tudjuk, hogy milyen kellene legyen az 
a tökéletes. Mint a valós, körülöttünk le
vő élet? De hát a 3D, mesterségesen ger
jesztett „immerszív” valószínűségével 
pont azt öli meg, amiért szeretünk mozi
ba járni: a képiséget, a festőiséget, a va
lószínűtlenséget. Hogy nem a valóságban 
vagyunk, hanem a moziban. Egy má
sik világban. És ami még mindig gyanús: 
egyetlen igazán jó filmet sem láttunk 3D- 
ben. Az Avatár filmtörténeti jelentősége 
finoman szólva vitatható, de ami értékel
hető volt a filmben, az 2D-ben is működik. 
Igaz, hogy olyan komoly és fontos filme
sek is a szárnyuk alá vették a 3D-t, mint 
például Scorsese, de még mindig nem si
került megfogalmazniuk, hogy pontosan 
miért is kellett 3D-ben forgatni (vagy iga
zából hogy miért nem volt „elég” a 2D) -  
legalábbis a filmjeikben nem látszik. Sőt, 
páran (Tim Burton, Michael Bay) bele
buktak, és visszatértek a 2D-hez. Egész 
egyszerűen semmit sem tesz hozzá a szto
rihoz, a történetmesélés rítusához, sőt, né
ha csak elvesz belőle, épp folyamatos ki
zökkentő jellege miatt (már vagy 3 éve a 
piacon vannak az ún. 2D-be visszakonver
táló szemüvegek, amivel úgy tudunk 3D- 
filmet nézni, hogy megszünteti az effek
tust). Az analóg gondolkodású Christopher 
Nolan rendező (A sötét lovag, Inception) 
egyenesen utálja, de a nemrég elhunyt 
Roger Ebert kritikus is arra intette olva
sóit, hogy ne fizessék ki azt a pluszpénzt.

Apropó. A legfontosabb érvet el sem 
mondtam: mindezek ellenére inég jó 
drága is.

nak, hogy már nem gondolnánk rá -  ez vi
szont (egyelőre) lehetetlen. Egyrészt nem 
lehet egész nap abban a szemüvegben, az
zal a fejfájással létezni, másrészt pedig 
egy alaposabb 3D-agymosás után már 
nem tudnánk tájékozódni a való világ
ban. Igazából egy brechti elidegenítő esz
köz: nem is csoda, hogy Godard máris rá

ni kezd a kép, s az egész úgy tűnik, mint 
egy régi praxinoszkóp, amibe kartonból 
kivágott figurákat raktak. Peter Jackson, 
a Gyűrűk ura rendezője éppen ezért kísér
letezett a másodpercenkénti 48 kockával, 
amivel viszont éppen a filmszerűség ve
szett el a Hobbit című filmjéből, s maradt 
a tűéles, videós jelleg.

James Cameron Avatárja (2009) — a 3D-hullám „betetó'zése”
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[...] Goethe szerint csak a tartalom fordítható. Az 
ellenkező' véglet: a formájától megfosztott tartalom 
fordítása nem eredményezhet műalkotást az érke
zési nyelven Goethe kortársa, Scheinert szerint.

Egyik legjobb modern fordítónk, a párizsi Gara 
László szerint a két véglet összeegyeztethető. 
Vagyis, hogy gyakran átmenthető a forma is.

Lator László jegyzi meg, hogy számára sterilnek 
tűnnek az ehhez hasonló viták, hiszen „a műfordí
tásnak nem annyira elmélete, mint inkább gyakor
lata van”.

Azzal mindnyájan egyetértünk, hogy a jó műfor
dítás a hűségre törekszik. A hűségre, de mégis mi
hez? — teszi fel Ferenczi László a kérdést. A rímhez? 
A ritmushoz? A dikcióhoz? A képhez? Valamiféle lé
nyeghez, tartalomhoz?

„A hűség azzal kezdó'dik, ha a vers alapsejtjét, 
a szót, cserélhetőnek tartjuk” -  ezt a paradoxont 
Ungvári Tamás mondja ki.

„A gondosságot sem lehet büntetlenül mind to
vább fokozni” — figyelmeztet Németh László. „A hi
bától való félelem egy ideig javít, egy határon túl 
azonban maga teremti meg a hibákat.”

Vas István „a hűség és a szükségszerű hűtlenség 
művészi arányáról, kellő mértékéről” elmélkedik. 
„A pontosságnak, nyelvi találékonyságnak és költői 
erőnek — írja — nincs Arany Jánosnál csodálatosabb 
mestere.”

„Bele kell törődnünk, hogy a lefordított vers min
dig más” -  Vajda Miklós szavaival. Az utolsó szót — 
ha ugyan van ilyen -  Rákos Sándor mondja ki: „A 
lélek szerinti hűség fontosabb a szószerintinél.”

Ami a műfordító egyéniségét illeti, ha a műfor
dítás folyamatos döntés, akkor a fordító nem lehet 
jellegtelen egyéniség. Tímár György jegyzi meg: az 
erőtlen egyéniségek fordításait az jellemzi, hogy 
túlságos engedményeket tesznek az indulási nyelv 
szellemének.

Művészi mondanivalója közléséhez a műfordí
tónak fölényesen ismernie kell anyanyelvi kifeje
zőeszközeit. „A fordítás több találékonyságot, na
gyobb nyelvi hatékonyságot követel, mint amit az 
eredeti szöveg követelt az írójától” -  figyelmeztet 
Göncz Árpád. Hiszen ez a maga nyelvén írja meg, 
amit a maga nyelvén gondol el.

„A jól fordított szöveg nem a felületen hasonlít 
az eredetihez, hanem a magvában azonos vele. A 
fordító tehát egy üleppel próbál megülni két lovat. 
Megkísérli a lehetetlent, és ez olykor sikerül is ne
ki.”

Helyzete -  mondhatnánk -  a színészéhez hason
ló. Távoli emberek szavát közvetíti mai, idevalósi 
embereknek, mai, idevalósi emberek szavaival.

Mindent összefoglalva, a műfordító — ha szakér
telmét vesszük alapul -  mesterember. Ha tehetsé
gét: művész. Csak zárójelben: az idegen nyelv „per
fekt” ismerete a közhiedelemmel ellentétben nem 
létszükséglet. Erre valók az úgynevezett nyersfor
dítók.

A műfordító persze (változó mértékben és fokon) 
ismeri az idegen nyelvet is, de jóval inkább ismer
nie kell az adott nyelvterület kultúráját (irodalmát, 
történelmét, gondolkodásmódját).

Hát körülbelül ilyen csodalény a jó műfordító. 
[...]

Ferdinandy György: Gondolatok a műfordí
tásról. KORTÁRS, 2013. 07-08. szám
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Miből lesz a cserebogár, 
a v a g y  k i fog  k ip u co ln i?
Az alkotói stílus megújításának 

titka olykor a távolabbi múltban 
gyökerezik. Az emberiség bölcső
jéhez ugyanakkor a természeti né
pek élő hagyományainak feltárása 
és megismerése révén is hozzáfér
kőzhetünk. Hasonló következtetés
re juthatott Steve Reich, a kortárs 
amerikai zeneszerzés ismert alak
ja, amikor ösztöndíjasként Ghána 
fővárosába, Accrába utazott, hogy 
minél többet tudjon meg az afrikai 
zenéről. Az ott szerzett tapasztala
tok birtokában már sokkal tuda
tosabban kezdte el tanulmányoz
ni az Európán kívüli zenéket, így a 
délkelet-ázsiai gamelán kultúrát, 
ami ugyancsak a ritmusra, az ütő
hangszerekre épül.

A Cornell Egyetemen zeneszer
zést és filozófiát hallgató Reich vé
leménye szerint minden alkotómű
vész -  még a legmerészebb újító 
is -  keresi a gyökereket, amelyek
be belekapaszkodhat, s amelye
ket adott esetben megtagadhat. 
„Amikor elvégeztem az egyetemet 
és szabadfoglalkozású zeneszerző 
lettem, nekem csak a tagadás ju
tott osztályrészül. Úgy éreztem, 
a zene története 1945-ben befeje
ződött, s ami utána következett -  
sok-sok öncélú, exhibicionista kí
sérletezés —, inkább csak szégyent 
hoz az elődökre. Próbáltam tehát 
más irányba indulni, s így talál
tam rá az afrikai dobnyelvre, ami 
egy hihetetlenül összetett, s még
is roppant egyszerű kommunikáci
ós forma”1 — mutat rá egy korábbi 
interjúban.

A magyarországi gyökerekkel is 
rendelkező Stephen Michael Reich 
-  apai nagyanyja egy Budapest 
melletti faluból vándorolt ki 
Amerikába — a ’60-as—’70-es évek 
repetitív iskolájának egyik vezér- 
egyéniségéből mára a minimálzene 
nagymesterévé, a kortárs zene 
valóságos ikonjává nőtte ki ma
gát. Műveiben popzenei hatások 
árnyalják a ghánai dobolás és a 
gamelán zene élményéből fakadó 
ritmikai komplexitást, a kompozí
cióira oly jellemző ostinato- és va
riációs technika hosszabb léleg
zetű műveinek ritmikájában és 
hangszínstruktúrájában is jelen
tős szerephez jut. 2006-ban, a het
venedik születésnapja tiszteletére 
rendezett budapesti szerzői estje 
alkalmával a Magyar Köztársaság 
Középkeresztjével tüntették ki, 
és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tiszteletbeli professzorá
vá fogadta.

„Egy zenétől azt várja az ember, 
hogy megindítsa, meghassa, fel
izgassa, s ha ez az érzés nem jön 
létre, a hallgató számára közöm
bös, hogy a szóban forgó művet mi

lyen elvek szerint komponálták”2 
— idézi Kroó György zenetudós 
Reich gondolatát, aki nem szű
nik meg kritikusan viszonyulni a 
20. századi zeneszerző elődeihez. 
„Amikor tanították nekem Boulezt, 
Stockhausent és John Cage-t, ahol 
nincs harmónia, nincs dallam és 
nincs ütem, csodáltam azt a mes
terségbeli tudást, amelyekkel ezek 
a művek készültek, de a zene csú
nya volt, és nem akartam halla
ni. Amikor elmentem egy hangver
senyre, szintén azt láttam, hogy 
senki sem kíváncsi erre, kivéve 
magukat a komponistákat, baráta
ikat és más zeneszerzőket. Olyan 
volt elmenni egy kortárszenei kon
certre, mint a fogorvoshoz. Tudtuk, 
hogy fájni fog, de muszáj.”3

Majd így folytatja: „(...) az én ge
nerációm a német romantika halá
lakor érkezett. Schönberg a német 
romantika végét jelenti. A poszt
modern Boulez, Stockhausen, Cage 
a holtteste a német romantikának. 
Még mindig megpróbálják élet
ben tartani, de végleg halott. Túl 
komplikált, vége. Ki kellett utá
na takarítani. Ha nem jövök én, 
Glass vagy Párt, akkor jön valaki 
más, mert ezt valakinek meg kel
lett tennie.”*

Jól láthatjuk, zeneszerzőnk nem 
feszélyezi magát — ellenkezőleg, 
önérzetesen szólal meg, és bátran, 
őszintén, a lángész magabiztossá
gával mondja ki az igazságot: vál
ságban a komolyzene, (stílus)irányt 
kell váltani! És így születnek 
meg a ma már világszerte ismert 
és játszott Steve Reich-művek: a 
Drumming, a Different Trains, a 
Zene 18 előadóra, a Tehillim, va
lamint A barlang és a Három me
se című operák. Utóbbi különös ka
landozás a 20. század technika- és 
tudománytörténetében, amelyet 
három szimbolikus esemény -  a 
Hindenburg léghajó katasztrófája, 
a Bikini-atollon végzett atomkísér
letek, valamint Dolly bárány, az el
ső klónozott élőlény létrejötte ins
pirált.

A keverőpult mögül figyel és 
irányít csendben a Nagymester -  
Steve Reich.

LÁSZLÓFFY ZSOLT

'Retkes Attila: Ahogy tetszik interjú a 
zeneszerzővel. Steve Reich: „megdőlt a teóri
ám”. In Magyar Hírlap, 2003. október 25.

2Kroó György: Steve Reich Tehillimje. 
Bevezető előadás az 1988. október 27-én, a 
Dohány utcai zsinagógában tartott hang
versenyen. In Múlt és Jövő, 1990/3.

'Varga Péter: „Ha nem jövök én, Glass 
vagy Párt, akkor jön valaki más” (Steve 
Reich). In Café Momus, 2006.12.12.

4t/o.
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A ugusztus 14-16. között ta rto tták  

a 41. Tokaji írótábort. A költők, iro
dalomtörténészek, írók részvételével 
m egtartott idei tanácskozás folyta
tása  volt a tavaly megkezdett tem a
tikának, 2014-ben pedig a tervek 
szerint lezárják az 1945-től a rend
szerváltásig tartó  időszak megvita
tását. Az idei tanácskozás keretében 
a tábor közössége a m agyar iroda
lom 1965 és 1990 közötti időszakát, 
a hallgatás és elhallgattatás éveit vi
ta tta  meg, a kísérőprogramok kere
tében pedig színházi esttel, kiállí
tással és egy emléktábla avatásával 
emlékezett meg a 150 éve született 
Gárdonyi Gézáról és a 100 éve szüle
te tt Weöres Sándorról. Az idei tábor
nak több m int 200 résztvevője volt. A 
m agyar irodalmi élet egyik legfonto
sabb rendezvényének résztvevői jövő
re a rendszerváltás legfontosabb iro
dalmi, közéleti és politikai kérdéseit 
vitatják majd meg.

Irodalm i rendezvények soroza
tá t szervezte az Erdélyi Magyar írók 
Ligája (E-MIL) az idei Kolozsvári 
M agyar Napokon, augusztus 20- 
24. között. A F iatal írók Szövetsége 
(FISZ) irodalmi délutánt ta rto tt, Izsó

Zita, Korpa Tamás és Molnár Illés 
részvételével. Zsidó Ferenc és Balázs 
K. A ttila Laska Lajos, illetve A zöld 
fotel lakója című köteteit a szerzők 
kölcsönösen m utatták  be. Vilma, te 
édes címmel Jancsó Miklós beszélt 
a hetvenes évek kolozsvári kocsmá
iról. Sántha Attila Razglednicák cí
mű verseskötetét Fekete Vince mu
ta tta  be; szintén ő beszélgetett 
Szilágyi István Kossuth-díjas íróval, 
a Helikon alapító főszerkesztőjével. 
Bem utatták Bréda Ferenc Angyal a 
Monostoron, valam int László Noémi 
Föld, Király Zoltán Szívtűzoltóautó és 
György A ttila Bestiarium Siculorum 
című könyveit. A Szonettszerda és a 
Limerick-csütörtök „utódeseménye
ként” idén Panegyrikusz-pénteket 
szerveztek, ennek keretében Egyed 
Emese, Farkas Wellmann Endre, 
Fekete Vince, László Noémi és Varga 
László Edgár ír t hexameterben dics
himnuszt a nekik modellt ülő érdek
lődőkről.

A Kolozsvári Magyar Napok 
2013-as kiadásán számos más iro
dalmi rendezvényt is ta rto ttak : töb
bek közt bem utatták Böszörményi 
Zoltán Katedrális az örök télnek című 
új verseskönyvét, valam int a Szőcs 
Géza 60. születésnapjára összeállí
to tt Album amicorumot, illetve a Ha

polip szuszog Kolozsvárott mindkét 
kötetét.

Szim in Behbaháni iráni költőnő 
vehette át idén a Janus Pannonius 
Költészeti Nagydíjat, augusztus 29- 
én Pécsett. Szimin Behbaháni világ
szerte elismert polgárjogi aktivista 
is, a nők jogaiért küzdő ism ert sze
mélyiség, a kortárs perzsa irodalom 
meghatározó alakja. A 86 éves költő
nő hosszú évek óta nem kapott kiuta
zási engedélyt Iránból, és útlevelét is 
bevonták, azonban a díj hírére visz- 
szakaphatta azt, így részt vett a pé
csi díjátadón.

H etvennégy évesen, augusz
tus 30-án elhunyt Seamus Heaney 
Nobel-díjas ír költó', a kortárs an
gol-ír líra egyik legjelentősebb alak
ja. Seamus Heaney 1939. április 13- 
án született Eszak-írországban egy 
kilencgyermekes család legidősebb 
gyermekeként. Kezdetben beleérző 
természetábrázolásaival vált ism ert
té, de költeményeinek legjellemzőbb 
témája az északír konfliktus volt. Az 
irodalmi Nobel-díjat 1995-ben nyerte 
el. Tizenkét kötetet publikált.

H Ü

Reakció
V ÍZ SZ IN T E S

1. Lao-ce gondolata Weöres 
Sándor fordításában; első rész. 
10. Kolónia. 11. Erősen, hangosan 
(a zenében). 12. Megint nem. 13. 
Ritka, németül. 14. Oda-vissza ige
kötő. 16. M agyar gépészmérnök volt 
(Jenő). 18. Állóvíz. 20. Zúgni kezd! 
22. Szaglászik. 25. Ágnes és Ágota 
beceneve. 27. Női ruhadarab. 28. 
Üdülés júliusban. 32. Személyes 
névmás. 33. A neon vegyjele. 34. 
Tizenegy, franciául. 36. Kínai 
hosszmérték. 38. Kusza csomó. 40. 
... kezekkel! (Gladstone). 42. Azon 
a helyen (népies). 44. É rett gabonát 
betakarító . 46. Lao-ce gondolata 
Weöres Sándor fordításában; máso
dik, befejező rész.

FÜGGŐLEGES

1. Á ttört gát! 2. Igen, angolul. 3. 
Hátsó fertály. 4. Ajtót vízzel meg
tisztít. 5. Két csöpp! 6. Spanyol, 
francia és osztrák autójelzés. 7. 
Ünnepi sütemény. 8. Azonos be
tűk. 9. Czuczor Gergely álneve. 13. 
Olasz rádió-tévé. 15. Sajnálat. 17. 
Fiatalos köszönés. 19. Attól fogva. 
21. Azon a módon. 23. M iatt, népi
es szóval. 24. Tüzet megfékez. 26. 
Skót János. 29. Keleti népek vo
nós hangszere. 30. Csüng, függ. 31. 
Utótag: ahhoz hasonló. 335. Izraeli 
légitársaság. 37. ..., m issa est; mi
se záró (latin) szavai. 39. Egy, an 
golul. 41. Ógörög viszályistennő. 
43. Tangens, röviden. 44. Antik ró
mai aprópénz. 45. Csont, latinul.

R . T.

A Helikon 16. számában 
A  nehézség  című rejtvény meg
fejtése: A  nehézség  legyőzése  
kön n yű vel in du l.

Az oldalt gondozta NAGY MÁRIA
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