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PAPP ATTILA ZSOLT

M rozek és a b áln ák
Vannak olyan, a földi árnyékvilágból már távozott alkotók, 

akikre szinte lehetetlen halottként gondolni. A személyiségükkel 
valahogyan nem társítható a halál gondolata, és nem csak abban 
az értelemben, ahogyan a szellem emberei halhatatlanok, vagyis 
nem pusztán a művük éli túl az idők változásait -  egész lényük 
„szervesült” jellemzője az elevenség. Hiába tudom, hogy Slawomir 
Mrozek hónapok óta nem él már, mégsem lehet rá „nagy halott
ként” tekinteni -  ami azt illeti, „nagy élőként” is nehéz volt gon
dolni rá. (Nem is gondoltak sokan, még egy árva Nobel-díjat sem 
kapott soha, és azt hiszem, nem is állna jói neki, bár talán szóra
koztatóbb jelenség lett volna az akadémiai pulpituson, mint ko- 
morabb lelkületű pályatársai.)

Az, hogy Mrozeket általában a modern abszurd dráma jeles 
szerzőjeként szokás számon tartani, helyénvaló, mint ahogy az ab
szurd és a groteszk fogalmainak használata is vele kapcsolatban — 
mégsem elégséges. A Hazatérésem naplójánál (melyet részben me
xikói emigrációja idején, részben Krakkóba való visszatelepülése 
után írt) alig találni szellemesebben és egyben tűpontosabban 
megírt látleletet arról a korról, amely történelmi jelenünknek és 
közelmúltunknak tekinthető. A derűs (ön)iróniával megírt, fran
ciásan társalgó stílusú feljegyzések mögött egy bölcs és rezignált 
gondolkodó arcvonásai rajzolódnak ki, aki okosabb annál, mint
sem hogy higgyen a világ és az ember megváltoztathatóságában, 
de nem habozik rámutatni valódi természetükre. És ebben a rá
mutatási gesztusban van valami különös. Mindannyian ismerjük 
Örkény sziporkázó meghatározását a groteszkről: hogy tudniillik 
terpeszállásba kell állni, mélyen előrehajolni és két lábunk közt 
hátratekinteni — s a világ máris fejtetőre állt. Apróságnak tetsz
het, mégis fontos megemlíteni: mi állítjuk fejtetőre a világot azzal, 
hogy más, szokatlan látószögből kezdjük szemlélni. Vagyis a vi
lág abszurditása szemléleti kérdés; a végén minden talpra áll úgy
is. Mi történik azonban akkor, ha a világ -  szemeink előtt, mégis 
észrevétlenül — úgy marad, ahogyan volt, felfordítva, és külön erő
feszítéseket kell tennünk, ha újra a maga természetes rendjében 
szeretnénk látni? „Emlékszem — írja egy helyütt a lengyel mes
ter —, mennyire megörültem egy bizonyos bumper sticker láttán 
akkoriban, amikor tetőfokára hágott a tiltakozás az atomfegyve
rek ellen, valamint -  ettől függetlenül, de egyidejűleg -  a kam
pány a bálnák védelmében. A bumper sticker az a matrica, amit 
Amerikában a kocsija ütközőjére ragaszt az autós, hogy kinyilvá
nítsa ezt vagy amazt, vagy egyáltalán közhírré tegye, amit éppen 
akar, olykor egészen személyes témákról. Tele volt akkor min
den »Le az atomfegyverrel!« és »Mentsd meg a bálnákat!« mat
ricákkal. Az a bumper sticker viszont, amiről beszélek, így szólt: 
Nuke the whales! (»Atombombát a bálnákra!«) Nem akarok atom
katasztrófában meghalni, és szeretem a bálnákat, de az a bumper 
sticker üdítően hatott rám.” A világ egyensúlya akkor áll helyre — 
és Mrozeknél ezt senki nem tudta jobban -, ha megtaláljuk benne 
a mindenkori ellenpontokat, s annak a módját, hogyan kell fejtető
re állítani ahhoz, hogy újra normális legyen.

O L V A S Ó I N K
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Interjú Karafiáth Orsolya költővel, íróval
Az írás m int v issza térő  álom
-  Olvasóid hosszú évekig leginkább 

költó'ként tartottak számon. Utóbb ez 
változott, hiszen a publicisztikától a re
gényig sokmindent olvashat tőled az, aki 
írásaidra kíváncsi, de az önkifejezés út
ján a zenekar-alapításig, tárlatvezeté
sig, modellkedésig is eljutottál. Nálad az 
önkifejezés a verssel kezdődött? Ha igen, 
miért, és ha nem, miért? Hogyan jutot
tál a verstől a saját regényedet beharan
gozó videoklip összes szereplőjének alakí
tásáig?

-  Egész életemben mindent a vélet
lenek alakítottak. Amikor még kisgye
rekként írni kezdtem, nem verseket, 
hanem regényeket írtam, pontosabban 
regénynek neveztem a néha csak pár ol
dalas, saját magam által gazdagon il
lusztrált műveket. A versek csak ké
sőbb, kamaszkoromban jöttek, mint oly 
sokaknak. Akkor nem akartam  erre 
tenni az életem, eló'ször biológus, majd 
könyvtári kutató szerettem volna len
ni. Am a véletlen -  Vilcsek Béla versta
ni szemináriumai -  arra vezetett: pró
báljak publikálni. Mindig írtam  prózai 
szövegeket, ha mást nem, naplót, de va
lahogy a vers lett az, ami nekem kapu
kat nyitott. Nagyon jó időszakban lép
tem színre, amikor sokkal könnyebb 
volt ismeretlenként érvényesülni, mint 
most. Bejártam a szerkesztőségekbe, ta 
nultam, építettem a hálót magam körül. 
Az írókra jobban figyeltek, rögtön jöttek 
rádiós és tévés felkérések, majd megta
láltak a magazinok is. Ma már elképzel
hetetlen, hogy neves női glossy magazin 
kezdő költővel teljes divatanyagot csi
náljon -  velem mégis készült egy (ilyen, 
azt hiszem, azóta sem történt senkivel), 
és innen nyílt az újságírás útja is. Mivel 
nem volt még akkora a verseny, mint 
most, sok lehetőség adódott, a viszony
lagos ismertség miatt egyre furább fel
kérések érkeztek. És kitágult a spekt
rumom. Forgatókönyvírói és dalszerzői 
szerződéseket kaptam, behívtak min
denféle televíziós produkcióba, vezet
tem a köztévén kulturális magazint, ke
reskedelmi rádióban könyves műsort. 
Reklámokba hívtak, és esteket tartani. 
Mivel valahogy minden területen otthon 
éreztem magam, adódott az ötlet, hogy a 
műfajokat keresztezve, sokféle tevékeny
ségem egyesítve, saját magam brandjét 
felépítsem. Nem vagyok színésznő, de bi
zonyos szerepeket el tudok játszani, nem

vagyok modell, de jó fotók készülnek ró
lam — és divatshowt is vezettem már. A 
szerepeket örömmel váltogatom, és ki
terjedt ismeretségem folytán bőven van 
lehetőségem játszani. Dizájner barátnő
im segítenek a külsőmet megtervezni, 
képzőművészek inspirálnak, én szívesen 
nyitom meg rendhagyó módon tárlatai
kat, ők pedig szívesen fotóznak, filmez
nek engem. Apró lépések vezettek odáig, 
hogy több művészeti ág felé kacsintha
tok -  és örömmel teszem - , ez engem is 
feltölt, megihlet, boldogít.

-  A közönségnek szánt megnyilvánu
lásaidra gyakran jellemző több művésze
ti ág összekapcsolása. Beszélnél kicsit ar
ról, hogyan látod ezt? Például a női táska 
mint alkalmazott irodalom? Vagy az iro
dalom mint alkalmazott női táska?

-  Azt gondolom, hogy ahogyan az em
ber nem sziget, úgy a művészeti ágak 
sem élnek meg egymás nélkül. A dizájn 
és az irodalom akár szervesen összekap
csolódhat -  a divat is szuper önkifeje
zési forma, egy-egy tehetséges tervező 
darabjában van annyi költészet, mint 
bármelyik versben. Csak ők más formá
ban fejezik ki gondolataikat. Elsősorban 
persze az olvasást népszerűsítő eszköz
ként gondolok ezekre a dolgokra, mint 
kicsit a tervezők is -  akiknek nagy ré
sze munkáival azt szeretné kifejezni, mi 
mindent kapott olvasmányélményeiből. 
Szilas Rita például nagyon komolyan 
veszi a dolgot (övé a Gépírónő projekt), 
könyvekhez tervezett kollekcióval részt 
vett az Olvasás éjszakáján is, de idéze- 
tes pólókat is csinál. Személyre szabot
tan is alkot: nekem például egyenru
haszerű kosztümöt készített (ezzel utal 
szigorú munkatempómra és formasze- 
retetemre), aminek dekoltázsából, a szív 
fölül, ömlik a szöveg...

-  Hogy állunk a polgárpukkasztással? 
Léteznek még polgárok? Pukkadnak? 
Nem tűnik úgy, mintha a „mai magyar 
irodalom” maga is polgárosodott volna 
kicsit? Milyennek látod a mai kelet-kö- 
zép-európai magyar író, olvasó humorér
zékét?

-  Szerintem felesleges pukkasztás- 
ra törekedni, főleg egy olyan kevés
bé népszerű szakma képviselőjeként, 
mint a miénk. A közönség igenis köny-

nyen pukkad, de rövid ideig, és nem kí
váncsi a túl extrém megnyilvánulások 
kiötlőire. Szexszel, gusztustalansággal 
már azt sem lehet elérni, hogy az embe
rek a fejüket felkapják. Szerintem fonto
sabb, hogy a szerző önazonos és követ
kezetes legyen, ne pusztán pukkasztani 
és botrányt kavarni akarjon, hanem sa
ját céljait igyekezzen megfogalmazni, és 
azokat juttassa el a közönségig. Én ál
lítólag botrányhajhász vagyok, holott ez 
soha nem volt célom: nekem mindig volt 
jól meghatározott vízióm, amit szűk, 
szigorú keretben tartottam , és elképze
léseimet megvalósítottam. Amíg nálunk 
egy neves kiadónál egész napos érte
kezlet tárgya lehet, hogy felhasználhat
ják-e a szerző fotóját vagy sem, ami már 
Truman Capote Amerikájában alapdo
log volt, addig nem érdemes szándéko
san pukkasztani. Amíg egy-egy átgon
dolt akciótól is kicsapódik a biztosíték, 
addig túlságosan sokmindent ural a sö
tétség... Én sosem törődtem azzal, mi a 
megítélésem, ez számomra nem szem
pont. Amíg az ember egy elképzelt masz- 
szára -  a publikumra — gondol, nem tud 
saját művészetére koncentrálni. Kaptam 
hideget, meleget tévés és reklámos sze
repléseimért -  nyilván nem haltam bele. 
Ezek révén tudtam finanszírozni egyéb 
dolgaimat, és nekem ez megéri...

-  Fontos számodra, hogy szöveged 
„jó” szöveg legyen? Ezt a „jót” te határo
zod meg, vagy léteznek egyéb, általad el
fogadott szempontok? Másként fordítva 
a szót: útjára bocsátott szövegeidnek me
lyik jellemzőjét próbálod leginkább meg
határozni, „beállítani”?

-  Úgy érzem, elég jó érzékem van a 
szövegekhez, de a sajátoknál mindig bi
zonytalan vagyok, ezért támaszkodom 
annyira szakmabéliek és nem szakma
béliek véleményére. Mindig a készet mu
tatom meg, nem szeretem, ha a formá
lódásnál elbizonytalanítanak — és igen, 
általában érzem, valami sikerült-e vagy 
sem... De nem mindig tudok szigorú 
lenni, főleg, ha valami nagyon közel
ről érint. Pedig nem szoktam magam
ról írni, de hiába az alanyiság köntöse,

Karafiáth Orsolya
Költő, író, publicista és performer. Első verseskötete 1999-ben jelent meg 
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mégis becsúszik egy-egy kényesebb mo
mentum. Ilyenkor a talaj is ki, a lábam 
alól...

-  Ügy tűnik, az önmagában elindított 
irodalmi alkotásnak egyre kevesebb esé
lye van arra, hogy befogadóra találjon. 
Hogyan látod ezt? Többműfajúság, inter
aktivitás, mediatizálás vagy hosszú, re
ménytelen könyvtári halódás?

-  Az utókorra nem építek, felőlem ha
lódhat a könyvtárban valamennyi köny
vem — ha életemben megvásárolják őket. 
De igenis kell a marketing, kell, hogy az 
író ott legyen írásműve mögött. Erről 
elég sokat írtam, borzasztó tendenci
ának tartom, és olyan feladatnak, ami 
legtöbbször meghaladja az író képes
ségeit — én is bele tudok fáradni a sok 
marketingbe, magam fényezésébe, de 
egyszerűen szükség van erre...

-  Könyveid életét, utóéletét rendkívül 
leleményes módon biztosítod. Emögött 
nyilván sok munka, jelentős kapcsolati 
tőke és együttműködésre való hajlandó
ság rejlik. Mit gondolsz, hogyan vághat
na neki az á lta lad  könyveid háttérter
vezése terén bejárt útnak egy férfi? Vagy 
már ezt az utat „is” bejárták „előttünk”?

-  Kedvenc példám Truman Capote, 
aki megbotránkoztató fotóval örven
deztette meg közönségét, el is mondták 
mindennek. Amit én csinálok, abban 
valóban szerencsés, hogy nő vagyok, de 
nézd, sokan próbáltak utánozni, és sen
kinek nem sikerült, mert a recept egye
di, mindenkinek magának kell feltér
képeznie, merre, meddig és melyik utat 
tudja járni. Szerencsés külsőm van, 
amit tudtam kezelni, másnak viszont 
mondjuk humora van, vagy zenei tehet
sége, amiből szintén kinőhet egy érde
kes karakter. Ott van például Grecsó, 
aki énekel és gitározik, és nagy publi
citást kap. Ki miből dolgozik, talán ez 
a lényeg. Egyszer meghívtak egy íróis
kolába, hogy adjam elő, vagy tanítsam 
meg nekik, hogyan lehet betörni és kép
ben maradni. Csalódottak voltak a hall
gatók, mert nem tudtam az egyetlen, 
biztos utat kijelölni. Azt javasoltam: in
kább nyissanak ezerfelé, mert akkor 
szembejöhet saját sikerük, megtalál
hatják a kulcsát. Nem mintha a sikert 
olyan nagyra értékelném. Nálam a si
ker is a véletlen hozadéka, ellettem vol
na nélküle, a legfontosabb, hogy végez
hessem a dolgom, hogy meglegyenek az 
írással, gondolkodással töltött időszak
ok. Sajnos, sokan sikerben és példány
számban határozzák meg magukat. 
Veszélyes csapda ez, igen ham ar rámegy 
az írási kedv is...

-  Nemrég az öregedésről írva azt hang
súlyoztad, hogy manapság a társadalom 
betegesen ragaszkodik a fiatalsághoz, 
mert elszállnak az évek, és velük együtt 
a lehetőségek, a vonzások és választá
sok. Érdekes módon sok fiatal korban írt

verset/regényt pontosan az a búskomor
ság ihlet, amelyre a fiatalság elszálltával 
lenne -  állítólag -  okunk. Esetedben is 
így történt?

-  Oh, nálam komorabb tizenéves nem 
is létezett... Harminc felé találtam  ma
gamra, de egy harmincéves még cseppet 
sem öreg!

-  Arcodat, a rólad alkotott képet nagy
lelkűen fölajánlod annak, aki azon alakí
tani szeretne. Ennek következtében megle
pően sokféle „arcod”, „képed” készült már. 
Hogyan éled meg ezt a folyamatot? Van 
ettől függetlenül valamiféle belső önazo
nosságod, vagy a változatok izgalmával 
szemben ez kevésbé fontos/nem publikus? 
És hogyan éled meg ugyanezt irodalmi 
szerzőként? Hogyan tájékozódjunk írá
saidnak a klasszikus hagyományokba il
lő versektől a modern lányregénybe oltott 
pszichothrillerig terjedő körében?

-  Legújabb könyvem például felnőt
teknek szóló mese, a hozzá készült sajtó
fotók rendkívül izgalmasak lettek: lány, 
plasztikai műtét előtt. Kövérre masz
kírozva is megjelenek... de voltam már 
Kölcseytől kezdve Matrjoska-babáig 
minden... A fotósorozatoknak mindig 
van koncepciója, engem mindig az ötlet, 
a képsorok kiindulópontja érdekel. Ha 
az tetszik, rá tudnak venni az alakvál
tásra. Imádom az alakíthatóságot, hi
szem, hogy személyiségünkben nagyon 
sok réteg lapul -  egy-egy sorozat nálam 
ennek a kivetülése. Minden könyvem
hez újabb alakmásokba bújok -  öregasz- 
szonytól a cigánylányig, ezzel azt fejez
ve ki, mennyi közöm van műveimhez. 
Álltam már fotográfus elé zongora képé
ben is, és volt, hogy csak egy szál hege
dű volt rajtam: ezzel azt szerettem vol
na kifejezni, mennyire fontos számomra 
a zene. A koncepciótlan fényképezgetés

nem izgat: mindig az üzenet a fontos. És 
minden rólam készült érdekes fotóban 
ott vagyok, mert mindegyik bennem él, 
azt hiszem.

-  Ha lakatlan szigetre kellene költöz
nöd és csak három dolgot vihetnél oda 
magaddal, mik volnának ezek?

-  Egy számítógépet, korlátlan meny- 
nyiségű e-könyvvel és zenével és film
mel, a barátomat és a macskámat. Ezek 
körében nagy baj nem történhet.

-  Szoktál arra gondolni, hogyan em
lékeznek majd ötven vagy száz év múlva 
rád? Van-e valami, ami minden megnyil
vánulásodban közös, amiből semmiképp 
sem engednél?

-  Hálás vagy hálátlan utókor: engem 
ez nem érdekel. Persze, érdekes elját
szani a gondolattal, hogyan fogadnák 
a halálom után kiadott naplórészlete
ket, innen-onnan előkerült leveleket, 
és ami igazán izgalmas: milyen életraj
zi könyv készülne rólam. Milyen fotó
kat válogatnának bele? Lenne-e olyan 
olvasó, aki, mint például én a Truman 
Capote-könyvet, szinte betéve tudná? 
Akadna-e valaki, akinek a gondolko
dásmódjára hatással lehetnék? Hogyan 
festenék köztéri szoborként, vagy ki 
játszana el filmen: ez persze mind fel
merült bennem. Csakhogy ezeket a 
dolgokat szeretném inkább életem
ben meglátni, megtapasztalni... Annyi 
szerző van, és annyi érdekes életmű: a 
régi klasszikusokat és az újdonságokat 
is nehéz befogadni. Szomorú dolog el
süllyedt szerzőkre, könyvtárakban po
rosodó életművekre gondolni, de azt hi
szem, túl vagyok a belenyugváson, hogy 
közöttük legyek.

-  El tudod képzelni, hogy ne művész
ként, ne alkotó emberként létezz? Volna 
elfogadható alternatívád?

-  Mindig, már kisgyerekekként is al
kottam. Nem az önkifejezés eszköze volt 
ez, mert nem eszköz volt: természetesen 
jött belőlem. Könnyen el tudom képzel
ni, hogy civil szakmám legyen, lehetőleg 
kétkezi munka (cukrász, sminkes, ilyes
mik vonzanak), mivelhogy megélheté
si forrásom most sem a művészet. De 
nem hiszem, hogy az írást abba tudnám 
hagyni, még akkor sem, ha rajtam kívül 
más olvasóm nem akadna. Szeretek ír
ni, a legnagyobb örömet (a heverészésen 
kívül) ez okozza, csak írás közben tudok 
szabadon gondolkodni. Nagyon jellemző 
erre egy visszatérő álmom. Hordák ker
getnek, én futok előlük mezőkön, erdő
kön át. Mígnem egy sziklaszirten vége: 
bekerítettek, nincs tovább, nincs más, 
csak előttem a mélység. És ekkor elru
gaszkodom, bele a semmibe, mert nem 
vehetik el azt, ami bennem van. És re
pülök. Ez az érzés az írás.

LÁSZLÓ NOÉMI
--------------------------------- 3
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Angolkeringő 7.
C rom w ell dolgos éjszak ái
(Hilary Mantel: Farkasbőrben, Holtaknak menete)

„Megcirógatja a feleségét, megcsókol
ja a kutyát. Kilép az ajtón” -  így indul 
Thomas Cromwell egy átlagos napja va
lamikor a tizenhatodik század elején. A 
kovács fiáé, akiből előbb gazdag kereske
dő, majd Anglia legbefolyásosabb embere 
lett. Azé az emberé, aki a király nevében 
és a király kedvére egy ország sorsát irá
nyítja, miközben egy új vallás megerősí
tésén fáradozik. A kegyetlen, számító po
litikusé, aki nemcsak azt tudja jól, hogy a 
„háború drágább, mint a béke”, de azt is, 
hogy mindenki bűnös valamiben, még ha 
nem is abban, amiért fejét veszik.

Hilary Mantel történelmi regényfo
lyamával új rekordot állított be a Man 
Booker-díj történetében. O az első, aki 
egy regénytrilógia első két kötetével 
nyerte el kétszer a díjat, (2009-ben a 
Farkasbőrben, 2012-ben a Holtaknak me
netel1 és az első kétszeres Booker-díjas 
nő. (Sőt, ha nagyon mereven ragaszko
dunk a tényékhez, ő az első duplázó an
gol, az ausztrál Peter Carey és a dél-af
rikai születésű J. M. Coetzee után.) A 
trilógia harmadik kötete, Mirror and the 
Light (Tükör és fény) munkacímmel most 
készül.

Mantel merész történelmi regényt írt, 
már csak azért is, mert szakított a ha
gyománnyal, és a Tudor-kor események
ben gazdag időszakából egy háttérfigu
rát helyezett regénye középpontjába. Azt 
a Thomas Cromwellt, aki Shakespeare 
VIII. Henrikjétől Robert Bolt A Man 
for All Seasons című darabján át a The 
Tudors televíziós sorozatig hagyományo
san gátlástalan gazemberként jelenik 
meg, akinek lelkén nemcsak az ártatla
nul megvádolt királynő, Boleyn Anna, de 
a tisztalelkű tudós, Morus Tamás halá
la is szárad. (A Tudor-korba visszaveze
tő regények mellett Mantel korábban is 
próbálkozott történelmi regényekkel. Az 
A Place of Greater Safety a guillotine és 
a francia forradalom világába vezet visz- 
sza, a The Giant O’Brian a tizennyolca
dik századi Londonba. Ezekben, ahogy 
más munkáiban is, mindig kegyetlen vi
lágokat ábrázol, amelyekben többnyire 
felismerhetetlen, azonosíthatatlan formá
ban uralkodik a gonosz.)

A történelmi téma, a múltbeli csel
szövések, szerelmek, kalandok népsze
rűsége egyébként a kilencvenes évek 
óta töretlen, elég, ha A da Vinci-kód tö
megsikerére gondolunk. Külön kategó
riaként („historical chick lit”) tárgyal
ják az elsősorban női olvasókra számító, 
történelmi múltba visszavezető, egy-egy 
hősnő életét, szerelmi történetét megje
lenítő lektűrregényeket, Tracy Chevalier, 
Juliette Benzoni, Philippa Gregory és 
mások nagy olvasottságú munkáit.

Hilary Mantel regényei távol állnak 
ettől a vonulattól, és nemcsak azért, mert 
rendkívül alaposan dokumentált mun
kák, és azt a benyomást keltik, hogy
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Mantel elolvasott mindent, amit angol 
történészek a Tudor-korról leírtak. Noha 
a szöveg olvasóbarát, sőt kifejezetten ol
vastatja magát, mégsem nevezhető „köny- 
nyű olvasmánynak”. Mantel úgy terem
tett nyelvet Tudor-kori hőseinek, hogy 
csak igen kis mértékben archaizált, nem 
az angol olvasó számára Shakespeare- 
művekből ismert (ma nehézkesen ol
vasható) nyelvhez nyúl vissza, inkább 
néhány latin eredetű szóra, régies kifeje
zésre bízza a hangulatteremtést. (A ma
gyar fordításban mindez nem érzékelhe
tő, itt mindössze egy viszonylag egyszerű, 
bár kissé „retorizált” nyelvhasználat hi

vatott történelmi hangulatot teremteni.) 
Már csak azért sem könnyű olvasmány 
ez a mintegy ezer oldalnyi két kötet, mert 
Mantel rengeteg szereplőt mozgat. A köte
tek elején csak a fontosabb figurák felso
rolása hét-hét oldal: a királyi udvar lakói, 
udvarhölgyek és udvaroncok, különféle 
pártállású nemes urak és hölgyek, keres
kedők, papok, tudósok, cselédek: az olvasó 
eleinte riadtan kapkodja a fejét, és vissza- 
viszszalapoz, ha azonosítani akar egy-egy 
figurát.

A kiterjedt szereplőgárda mozgatásá
nak, a jelen idő konzekvens használatá
nak köszönhetően kortárssá válnak a sze
replők, a hatalmi konfliktusok. Ismerjük 
Boleyn Anna sorsának végkifejletét, 
mégis jelen időben, mintegy „első kézből 
értesülve” követjük végig felemelkedésé
nek és bukásának intrikákban bővelke
dő történetét. Hatalmi játszmák végtelen 
sora bontakozik ki a két regény lapjain, 
csaknem minden szereplő számára vilá
gos, hogy minden egyes lépésük, minden 
egyes szavuk és gesztusuk, hogy kihez

ragaszkodnak hűséggel, vagy kit árulnak 
el a megfelelő pillanatban, könnyedén 
hozzájárulhat sikerükhöz vagy bukásuk
hoz. A szereplők (noha nem mindegyikük 
van ennek olyannyira tudatában, mint 
Cromwell) állandó egzisztenciális bizony
talanságban élnek. Ártatlannak, súlyta
lannak tűnő tettek és gondosan kitervelt 
cselszövések eredménye egyaránt lehet 
gazdag jutalom vagy vérpad.

A Farkasbőrben és a Holtaknak mene
te történelmi múltban játszódik ugyan, 
de sokkal közelebb áll a jelenben játszódó 
kémregények, politikai regények világá
hoz. A múlt tárgyi világának ábrázolása 
látványosan nem érdekli Mantelt, holott 
a múlt elemeinek megjelenítése a törté
nelmi regények egyik legbiztosabb ismer
tetőjele. Már Szerb Antal is ezt figuráz
ta ki a történelmi lektűrről és Makkai 
Sándor Táltoskirályáról írt kritikájában: 
„Vannak nagytudású regényíróink, akik 
nagy tudásukat nem is igyekeznek véka 
alá rejteni. Ha hősnő fésűt illeszt éjfekete 
hajába, nem röstellik elmondani, melyik 
északportugál városban gyártották Ubul 
király korában azokat a fésűket, amelyek 
leginkább illenek éjfekete hajba. Ha hős 
álmatagon egy könyvet emel le a polcról, 
mindjárt három könyvet emel le, hogy 
szerző informálhasson bennünket, mit 
olvastak akkoriban az álmatagok. Igaz, 
hogyha utánanézünk, kiderül, hogy az 
egyik író kétszáz évvel később írt, a má
sik meg nem is írt, mert tulajdonképpen 
folyó Bretagne-ban.”

Mantelnél a tárgyakról csak akkor ka
punk leírást, ha használatuknak jelentő
sége van. Többnyire nem tudjuk, milyen 
ruhát viselnek a szereplők, de értesülünk 
arról, hogy Anna gyászruha helyett vi
dám, sárga ruhában jelenik meg, amikor 
az udvarba eljut Aragóniái Katalin halá
lának híre. Nem sok leírást olvashatunk 
épületekről, szobabelsőkről, csak a vidé
ki körúton lovagló Cromwell reflexiójából 
értesülünk arról, hogy Boleyn Anna ki
rálynővé koronázása után hogy cserélik 
ki a várurak sebtében Aragóniái Katalin 
gránátalmás címerét Anna sólyom mada
ras címerére.

Thomas Cromwell erős egyénisége ural
ja a regényeket. Amikor először látjuk, ép
pen véresen, összeverve fekszik a földön: 
tizenéves fiú, akit részeges apja rend
szeresen és brutálisan ver. „Apránként. 
Apránként előrekúszni. Hívjon csak her
nyónak, féregnek, kígyónak. Leszegett 
fejjel” -  mondogatja magában. Ezzel a 
módszerrel, lépésről lépésre lesz később 
a Putney-i kovács fiából Anglia leghatal
masabb embere, a politikai hatalom való
di birtokosa. A korai epizódtól eltekintve 
a Farkasbőrben nyolc év történéseit foglal
ja magába 1527-től 1535-ig, attól kezdve, 
hogy Cromwell támogatója és munkaadó
ja, Wolsey bíboros kegyvesztett lesz, mert 
képtelen Rómában elintézni Henrik válá
sát, addig, amíg Boleyn Anna nagymér
tékben Cromwell segítségének köszön
hetően eljut hatalma csúcsára. Cromwell 
az, aki megírja és keresztülviszi a válást 
és az új házasságot lehetővé tevő törvé
nyeket, eközben megerősíti a protestáns
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egyházat, és gyakorlatilag koholt vádak 
alapján börtönbe záratja, majd lefejezte
ti Morus Tamást. Csakhogy Anna nem 
tudja megadni a királynak a várva várt 
fiúutódot, s a hosszas udvarlásba, huza
vonába belefáradt király ráun hitvesé
re, tekintete mindegyre megállapodik 
az egyik sápadt, csendes kis udvarhölgy
ön, Jane Seymour-on. Anna királynő és a 
Boleynek csillaga még a legfényesebben 
ragyog, amikor a miniszter a királyi ud
var nyári utazását tervezve beírja a nap
tárba: „Szeptember eleje. Öt nap. Wolf 
Hall.” Ezek a Farkasbőrben (az angol cím 
Wolf Hall) utolsó szavai, egyben az első 
alkalom, ahol a Seymour-ok családi várá
nak neve megjelenik, mintegy előrevetít
ve a következő rész eseményeit.

A regény központi alakja, Cromwell el
lentmondásos figura: rendkívül tehetsé
ges államférfi, afféle politikai géniusz, 
akit fél Anglia gyűlöl, a másik fele pedig 
fél tőle. Alulról jövő „self made man” egy 
rendi társadalomban, sok régi vágású ne
mes úr még akkor sem igen tudja, hogyan 
kellene megszólítania a kovács fiát, ami
kor az már Anglia első embere a király 
után. A spanyol követ így írja le: „Halk és 
gyorsbeszédű, a modora magabiztos, ott
hon érzi magát a bíróságon, a folyosón, 
püspöki palotákban és fogadók udvarán. 
Mindenhez ért: tud szerződést fogalmaz
ni, vadászsólymot betanítani, térképet 
készíteni, utcai dulakodásnak véget vet
ni, házat berendezni, esküdtszéket lefi
zetni. Platóntól Plautusig és vissza bár
melyik régi szerzőtől idéz. Ismeri a mai 
költőket és citálja őket, ha kell, akár ola
szul is. A nap minden órájában képes dol
gozni, elsőként kel, utolsóként fekszik.”

A katonai erényekkel szemben ő a keres
kedelmi értékek megtestesítője, aki ponto
san tudja, minek és kinek mi az ára, akit 
egyre növekvő gazdagságáért és befolyásá
ért egyre többen gyűlölnek. „Ha bezárod 
reggel Cromwellt mélyen a föld alá, sötét 
cellába, mire este visszatérsz, bársonypár
nán ül, pacsirtanyelvet eszik, és az összes 
foglár adósa” — mondogatják róla.

Az első kötetben Cromwell minden csel
szövése ellenére szerethető figura, néhai 
gazdája, a bíboros iránti hűsége, feleségé
hez való szemérmes, csendes ragaszkodá
sa, gyerekei iránt érzett gyöngéd szerete- 
te, majd az asszony és a lánygyermekek 
halála után az Austin Friars-i házába 
befogadott, „háza népévé” vált rokonok
ról, ismerősökről, számkivetettekről va
ló gondoskodás mind jellemének pozitív 
megítélését erősítik. Lefejezteti a király 
válását elfogadni nem hajlandó Morust, 
de kettejük korábbi konfliktusai ellené
re nem mutat iránta haragot, sőt több
ször felajánlja neki a menekvés lehetősé
gét. A hagyományosan az erkölcsi fölény 
birtokosaként ábrázolt Morus Tamásból 
Mantelnél szemellenzősen bigott vallás
tudós és filozófus lesz, aki társaságban 
megalázza feleségét, különleges élvezetét 
leli eretnekek kínzásában, képes véres
re korbácsoltatni egy feleselő gyereket, 
és még saját végzetes pőrében is gúnyo
san kioktatja a latin ragozásban hibát ej
tő kishivatalnokot.

Thomas Cromwell modern „munka
mániás” tizenhatodik századi környezet
ben, többnyire éjszakánként is dolgozik, 
állandóan jelentéseket olvas, információ
kat gyűjt és rendszerez, pontosan isme
ri nemcsak a királyi kincstár, de min
den nemesi és egyházi vagyon helyzetét. 
Mikor egyik vendége Cromwell vaspántos 
ládájára mutatva megjegyzi, hogy Anglia 
minden irata és minden titka megtalálha
tó benne, Cromwell szellemesen azzal he
lyesel, hogy ha jól feltúrná, bizonyára az 
illető apja által írt szerelmes leveleket is 
megtalálná. A Holtaknak menete indítóje
lenetében a vadászatról hazatérő királyi 
udvar tagjai még le se szálltak lovaikról, 
Cromwell „gondolatai máris a papírmun
kára terelődnek: a Whitehallból érkező 
hírekre, melyeket vágtában küldenek le 
az udvar vándorlásának megfelelően vál
tozó postaútvonalakon. (...) Amikor ura 
nyugovóra tér, megkezdődik Cromwell 
dolgos éjszakája.”

E „dolgos éjszakák” célja a második kö
tetben ismét egy királyi házasság sem

missé nyilvánítása. Aragóniái Katalin 
halálával a nemzetközi helyzet megvál
tozik, Henriknek lehetősége volna újraé
píteni kapcsolatait Franciaországgal és a 
Német-Római Birodalommal. Ehhez csu
pán a megunt Boleyn Annától kell meg
szabadulnia, aki azonban nem hajlandó 
magától félreállni. Kevesebb, mint ki
lenc hónapot fog át a második kötet cse
lekménye, ennyi időre van szüksége 
Cromwellnek ahhoz, hogy az őt egyéb
ként gyűlölő, hatalomból kiszorult kato
likus főurakkal összefogva egy koncep
ciós per keretén belül megszabaduljon a 
királynőtől és a Boleynektől.

„Bűnösökre van szüksége. Talált is 
olyanokat, akik bűnösök. Bár talán nem 
abban a vádpontban, amelyet nyilvános
ságra hoztak” -  gondolja a kihallgatások 
során Cromwell. A mesterien megkompo
nált, feszült kihallgatás-jelenetekben az 
addig rátermettsége, munkabírása, há

za népe iránt tanúsított gondoskodó sze- 
retete miatt csodálható Cromwell negatív 
megvilágításba kerül. Igaz, nem kínoz- 
tatja a foglyokat, csak finoman felvillant
ja ennek lehetőségét, van benne becsület 
(ígérete szerint kijárja a királynál, hogy 
az általa megvetett, közrendű zenészt is 
lefejezéssel végezzék ki, mint a nemes 
urakat, és ne máglyára küldjék, ahogy a 
törvény előírná), mégis az egyik vádlottal 
együtt az olvasó is jól tudja: „Bármelyiket 
választom is, ön el fog ítélni. Ön akkor is 
elítél, ha nem szólok semmit, mert hall
gatásomat beleegyezésnek véli.”

A főinkvizítor-szerep enyhítésére meg
tudjuk, hogy Cromwell szándékosan azt 
a négy embert választotta ki a koncep
ciós per áldozataként, akik annak idején 
szeretett gazdája, Wolsey bíboros halála 
után egy alpári színházi jelenetben szere
pelve meggyalázták annak emlékét.

Cromwell bármikor idéz a Bibliából 
egy ügyesen felhasználható passzust, je
lentős előmozdítója a protestáns vallás 
előretörésének, mégsem vallásos ember, a 
modern államhatalom képviselője, nem a 
tizenhatodik századé. Nagyhatalmú ször
nyeteg, akárcsak a nemi vágyai és hiúsá
ga által vezetett, tulajdon múltját pillana
tok alatt átalakító, súlyos helyzetekben 
rímfaragással szórakozó vagy gyereke
sen duzzogó uralkodó. A Holtaknak me
nete sötét és pesszimista regény a hata
lom természetéről, a gyengék és erősek 
harcáról, a szorongásról, amely csende
sen szivárog a sorok közül. A királyné le
fejezésének rövid, drámai erejű leírása 
(„a csöndet megtöri egy szisszenő sóhaj, 
mintha valaki kulcslyukon át Rittyen
tene: a test kivérzik, lapos kis léte már 
csak egy vértócsa”) előrevetíti a történe
lemből ismert tényt, hogy alig négy évvel 
később Cromwell maga is a vesztőhelyen 
végzi. A regény végén a wimbledoni bá
róvá frissen előléptetett Cromwell „arra 
gondol: igyekezhetek, amennyire csak tu
dok, egy nap már nem leszek, s a világ je
lenlegi állása szerint ez nem is várat so
kat magára, mert hiába vagyok szilárd 
és erőm teljében, a szerencse forgandó, és 
vagy ellenségeim végeznek velem, vagy 
a barátaim. Amikor eljön az időm, talán 
úgy tűnök el, hogy még a tinta sem szá
rad fel utánam.”

Cromwell éppen hatalma csúcsán áll, 
és nem sejti, hanem pontosan tudja: az 
áldozat bármikor gyilkossá válhat, a 
gyilkosból bármikor lehet áldozat. Hans 
Holbein által festett portréját szemlélve 
eszébe ötlenek egy szemtelen cseléd vé
letlenül meghallott szavai, aki azt mond
ta, Cromwell éppen úgy néz ki, mint egy 
gyilkos. Mikor felidézi a jelenetet, joviá
lis, szelíd fia csendesen megkérdezi: „hát 
nem tudtad?”

VALLASEK JÚLIA
Hilary Mantel: Farkasbőrben  

(ford. Megyeri Andrea), Cartaphilus 
Könyvkiadó, Budapest, 2010.

H oltaknak m enete (ford. Gázsity 
Mila), Cartaphilus Könyvkiadó, 
Budapest, 2012.
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SEMEZDIN MEHMEDINOVIC

Az orosz szám ítógép
amelyet a háború első évében zöldség
ültetés céljából osztottak szét a lakóne
gyedben. Nekünk is van egy parcellánk, 
Sanja gondozza, nagy odaadással. Az én 
hozzájárulásom jelentéktelen. A nyár 
elején indiai kendermagot hoztam, már 
egész szépen kihajtott. Sanja bizalmatla
nul rázta fejét, az anyja pedig kitépte a 
virágzó ágyásokat abban a hitben, hogy 
az mégiscsak egyszerű gaz.

A város elesett. Nagy jégdarabok csa
pódnak a tetőkre és az aszfaltra. Egy 
nyugdíjas (a Nemzeti Bank lépcsőjénél 
húzódott meg) azt mondja: — Úgy tűnik, 
mégsincs Isten.

1992 kora őszén ha lementem a város
ba, ismerős embereket láttam az utcán. 
Ma csak ismeretlen arcokkal találko
zom. Éjjel a kijárási tilalom után haza
mentem, Logavinán két katonai rendőr

(naplórészletek)
Felébredtem. Egy parkettára fektetett 

matracon aludtam. Kora délelőtt keltett 
fel az a hang. Kinyitottam a szemem. 
Közvetlen közelemben, tíz centire az ar
comtól megpillantottam a macska felna
gyított fejét, állkapcsában egeret szoron
gatott, jobbra-balra cibálta. Felébresztett 
az egérkarmok kaparászása a parket
tán. A macska annyira közel hajolt, hogy 
tisztán láttam az arcomat a szemgolyó
jában. Iszonyodva feltápászkodtam.

A város ostroma már több mint három 
éve tart. Engem az irodalom és a művé
szet arra tanított, hogy a gonosz intel
ligens, és hogy nagy a képzelőereje. Ám 
ennek a gonosznak alacsony az intelligen
cia-hányadosa, monotonon ismétli ugyan
azt a romboló fölényt, ugyanazt a két 
vagy három cselekvésformát. Megalázó, 
hogy olyan ellenféllel há
borúzunk, amelynek 
nincs képzelőereje.

Már egy hete eltemet
tük Karimot. Tombolt 
a vihar. Szandálban 
ereszkedtem le a sír
ba. Hideg víz érte a ta l
pam. Kimerült voltam. 
Leeresztettük és elhan- 
toltuk a testet. A halál 
olyan szokványos. A ha
lál rítusai olyan egysze
rűek. Érzem a késztetést, 
hogy írjak az ő halálá
ról, de képtelen vagyok 
rá. Semmi sincs ben
nem. Semmi. Havazás a 
Szaharában. És halálfé
lelem.

Torzó

Naponta elhaladok a 
köztéri kút előtt, évekig 
nem is tudtam róla, hogy 
létezik, régóta kiszáradt.
Tegnap víz fakadt belő
le. Az emberek csodálkoz
va nézegetik a kutat, még 
senki sem iszik belőle.

Sedreniken élek. Ha kimegyek a 
ház elé, látom a katlanban az egész vá
rost. Látom a hegyeket is a város körül: 
Jahorinát, Igmant és Bjelasnicát. A há
zunk mögötti lejtő vakufi1 földterület,

megállított és letartóztatott. Az állomá
son gyanakodva néztek rám, egy terep
színű ruhás, mogorva fiatalember meg 
azt kérdezte, hogy hívják ezt a negye
det, ahol vagyunk, talán azért, hogy el
lenőrizze, tényleg helybeli vagyok, vagy 
csak a városba belopózott gazember.

Semezdin Mehmedinoyic 1960-ban született Kiseljakban. A boszniai há
ború után ’96-ban az USÁ-ba emgirált, jelenleg a virginiai Alexandriában 
él. Összehasonlító irodalomtudomány szakon szerzett diplomát a Szarajevói 
Bölcsészkaron. Költő, esszéista, publicista. Több irodalmi folyóirat szerkesztője 
volt, filmmel is foglalkozott. Legfontosabb kötetei: Sarajevo blues (1992), Devet 
Aleksandrija (2002, Kilenc Alexandria), Ruski kompjuter (2011, Az orosz számító
gép) és Autoportret sa torbom (2012, Önarckép táskával). A mostani fordítás alap
jául a szerző Az orosz számítógép című naplókötete szolgált, mely magyarul tervek 
szerint a 2014-es Könyvfesztiválra jelenik meg a budapesti JAK-L’Harmattan 
gondozásában.

Eltaláltam a negyed nevét, ám ettől füg
getlenül idegennek éreztem magam.

Majdnem az egész éjszakát a börtön
ben töltöttem. Ma találkoztam a fiatal 
költővel, Asmir K.-tyal. Marko V. irányí
totta hozzám, hogy helyezzem át a front
vonalról egy kevésbé veszélyes munkára 
a városba. Marko túlértékeli a hatáskö
römet és a befolyásomat. Olvastam a kéz
iratát, és mondhatom, Asmir K. tehetsé
ges. Életében ez az egyedüli bizonyosság. 
Odaajándékoztam neki Adam Zagajewski 
Válogatott verseit.

Hazafelé tartok, koromsötétben, ki
járási tilalom van, mellékutcákon ha
ladok, hogy elkerüljem a katonákat. 
Hangot hallok a hátam mögött, megfor
dulok, száz kóbor kutya lohol a nyomom
ban, gonoszul morognak. Világító szemek 
a sötétben, a morgástól megfagy a vér az 
erekben. Megrettenve lépek tovább (egész 
lényem a tarkómban lüktet) a legismerő- 
sebb ház irányába. Belépek Hrvoje udva
rába, kopogok az ajtaján. Az udvarban a 
falka utolér, a morgás ugatássá fajul. A 
kopók szerencsére nem sejtik, hogy nincs 
több erőm harcolni. Hrvoje megörül ne
kem, de közel sem annyira, amennyire én 
neki. Előbb vagy utóbb valakinek győz
nie kell. Túléljük, vagy felfalnak a ve
szett kutyák.

Bátorságot tanultam. Ám mi a bátor
ság? A pánik leküzdésének mestersége. 
Amikor testem eltölti a félelem, nem en
gedem, hogy kitörjön és megjelenjen. Ha 
észreveszik a félelmemet, megtörnek. így 
gyűl a sok félelem, életfogytiglan a tes
tembe zárva.

A telefonok többnyire működnek. Ismét 
felhívható a telefonközpont száma, megtu
dakolható a pontos idő. A pontos időt köz
lő hang egy rádiós műsorvezetőé, aki sok 
éve, még a háború kitörése előtt meghalt. 
Hogy a pontos időt megtudjam, felhívom 
a 95-öt, annak a naptári évnek a számát, 
amelyet éppen élünk. írtam erről egy szö
veget, az adatok szimbolikus valódiságá
ról, hogy az ostromlott városban a legpon
tosabb időt egy halott személy hangján 
mérik. Miután megjelent a szöveg, a pos
ta dolgozói -  meggyőződve, hogy munká
juk komoly kritikájáról van szó -  gyor
san felvették valaki más hangját. Tegnap 
az Oslobodenjében a következő cím jelent 
meg: „Adjátok vissza Gordana Bonetit”, 
így a postán újra beüzemelték a régi auto
matikus titkárnőt.

Kemo B.-vel a Holiday Inn szálloda 
előtt bámuljuk a Földtani Múzeum épü
letét, csodálkozunk, hogy épségben ma
radt, mert gyakorlatilag a határvonalon 
helyezkedik el. Az épületet valószínű
leg a szálloda közelsége mentette meg, 
külföldi diplomaták és újságírók laknak 
benne. Kemo új helyet fedez fel számom
ra, ahol a Hagada rejlik, már évek óta 
nem hagyja nyugton a könyv iránti meg
szállottsága. Úgy tekint magára, mint 
a Hagada egyik őrére. Majd a Földtani 
Múzeumról beszélgetünk. Eszembe jut-
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nak az intézet szöveggyűjteményeiben 
megjelent tudományos munkák, és egy 
19. századi bosnyák folyóirat, amelyben 
egy rendkívül furcsa rítusleírás szerepelt 
(a szerzó' nevét elfelejtettem). Tavasszal 
a városi bordélyház egy napig zárva ta r
tott, olyankor ott aludtak a gazdag csa
ládok lányai. Ez a prostituáltak iránt ta 
núsított nagy kegyelemnek számított. A 
szüzek tiszta ruhában mentek el a nyil
vános házba, hogy reggel szoknyájukon 
kivigyék a tetveket. -  Szeretném, ha lé
tezne valami fájdalommentes módszer, 
amivel kiszedhetnénk beló'le mindazt, 
ami a háború alatt ösz- 
szegyűlt.

— Mi az? — kérdezi 
Kemo.

-  Nem tudom. Valami.
És egy ideig saját gondo
latainkba merülve hall
gattunk.

Jan U. egy fotós tá r
saságában jött el.
Megkínáltuk ó'ket kaka
óval, mert nem volt ott
hon kávénk. A fotós ké
szített néhány felvételt 
Jan újságos publikáci
ójához. A cikk a prágai 
Bosznia és Hercegovina 
hónap című tanácsko
zással függ össze, ame
lyet idén ó'sszel ren
deznek meg. Ahogyan 
a napsugár elmozdult 
a kis cipos szekrény 
egyik polcáról a másik
ra, úgy követte a sugarat a macskánk is. 
Szundikált a napon, mialatt a vendége
ink távoztak, a fotós megállt, gömbölyö- 
dó' hasára tette a kezét. Megint vemhes. 
Érdekes, hogy nem ellenkezett az idegen 
érintésre (a macskánk egyébként megle- 
hetó'sen vad).

Elmentem egy pizzériába, a Tomislav 
Királyba torkolló kis utcák valamelyik
ében. Arra a kérdésre, hogy miért hívják 
a pizzázót Indynek, a tulaj sem tud vála
szolni. A pult mögötti kis teremben él és 
alszik Zlatko D. Agy és fax-gép. Elküldte 
a cikket, amelyet reggel írt, utána be
szélgettünk. Azért él itt, mert képtelen 
elviselni saját lakását, ahová francia új
ságírók és tuskók mennek bejelentke
zés nélkül aludni. A mi háborúnk éle
tük legfontosabb kalandja. Idejönnek, 
beleszeretnek valakibe, és a reptéri fel
szálló pályán át a Peugeot csomagtartó
jában titokban kicsempészik új csajukat 
Párizsba. Egy reggel Zlatko felébredt, 
a konyhában egy idegent talált, aki azt 
kérdezte tó'le: — Ki vagy? — Még aznap a 
pizzériába költözött. — A saját lakásom
ban kérdezik tőlem, ki vagyok? Mintha 
én tudnám!

Számukra az a fontos, hogy egy-két na
pot háborúban töltsenek, számodra pedig 
az, hogy létezz. Létezz saját testedben. 
Létezz saját neved alatt. Létezz az utol
só nap után is.

Az elmúlt években nagy volt az érdek
lődés a portrékészítés iránt. Az egész a tö
meges személyi igazolvány fotózkodással 
kezdődött, majd a városi festőket halmoz
ták el munkával: mindazok, akik fontos
nak tartják magukat, és pénzük is van, 
elmennek, hogy elkészíttessék portréju
kat. Ez a halálra, és annak mindenütt 
jelenvalóságára adott válaszreakció. A 
szükséglet, hogy létben és időben nyomot 
hagyjunk. Ma Kemo H. ajándékkal érke
zett. A Harang nevű képzőművészeti cso
port műhelyét takarította, és megtalálta 
a portrét, amelyet Sadko H. még jóval a

háború előtt készített rólunk. Sasa B. és 
én vagyunk a vásznon. Emlékszem erre a 
portréra. Amikor elkészült, nem tetszett: 
valami nem működött köztem és a mű
vész között. A portrén sokkal erősebbnek 
látszom, mint a valóságban. Erősebbnek 
és tartósabb anyagból valónak. Most tet
szik a portré. Sadko H. azok közé a művé
szek közé tartozik, akik a vérszegénység 
állapotában festenek, de ez semmi esetre 
sem csökkenti művük értékét.

A Dánhoz vezető úton a hídon láttam 
az antidiverzáns egységek tagjait, lel
kesen gyakorlatoztak. A Miljacka pedig 
annyira sekély volt, hogy fenekük kilát
szott a vízből.

1995 nyarának vége, az idő java
részt szép, több a napfény a kelleténél. 
Felvettem a beszélgetést Juan Goytisollal. 
Feltettem a kérdést, ő meg ezzel a mon
dattal kezdte: -  Az első Barcelonára do
bott bomba megölte az anyámat. Rövid 
szünetet tartott, majd — teret sem hagy
va a második kérdésnek — két órán át be
szélt. A napfény arcáról a zoknijáig eresz
kedett, megérintette cipője orrát, majd ki 
az ablakon, nyomában sötétség borult a 
szobára. Akkor hagyta abba a beszédet, 
amikor már nem látta a beszélgetőtár
sat maga előtt. Útban a pizzázóhoz azt 
mondta, ez a háború gyakorlatilag véget 
ért. Megkérdeztem: -  Honnan tudod? -  Ó 
meg azt válaszolta: -  Tudom.

Ma a Sorosban: Hrvoje, Miro, Zdravko 
és én. Ezt mondtam: -  Nekem Juan 
Goytisolo azt mondta, hogy a háború gya
korlatilag véget ért. Ez azt jelenti, hogy 
a városnak nincs többé szüksége a szol
gálataimra. -  Az asztalnál ültünk, min
denki előtt egy kupica szilvapálinka. 
Lehajtottam egyet, majd még egyet, és 
még egy utolsót. Zdravko előtt nem ürült 
a pohár, nem ivott belőle. Amikor elindul
tunk, egy húzásra kiitta, utána megszó
lalt, de már nem volt józan. Kifelé menet 
motyogva támolygott mögöttünk: -  Az ő 
szolgálatai a városnak... az ő szolgálatai 
a városnak...

A Vecernjiben megjelent szövegemben 
a lektor kijavított néhány szót. Például a 
„mágnás” szót átírta „majomra”. Én va
gyok a hibás, hogy ennyire értelmetlen 
szót használtam, ezért talán igaza volt, 
hogy egy még értelmetlenebbel helyette
sítette. Kerülni kell az idegen szavakat, 
akkor talán az ilyen esetek nem fordul
nak elő. A nők a háború végén új női- 
séggel hódítottak, a szemhéj kihúzására 
szurmát2 használtak. Ha erről írnék, ak
kor a lektor a „szurma” szót átírná „szár
mára”. Nem kell többé az újságnak írni.

Karimról álmodtam. Kollégiumi szo
bámból látom őt a Hajdúk Veljko utcá
ban. Este van, havazik. A túloldali épü
leten csak szobájának ablaka fénylik. Az 
ablakból nézi az utcát. Szólítom, de nem 
hallja. Felfigyelek arra, amit néz. Sem 
járda, sem utca, csak feneketlen szaka
dék, abba hull a hó.

A Vecernje novine napilap szerkesztősé
gébe rádiós riporternő érkezett, hogy in
terjút készítsen velem. Késő délután jött. 
Az asztalomnál ültem, ő fel-alá járkált a 
teremben. Amikor tegnap felhívott, azt 
mondta, a középkori Boszniáról készít 
műsort. Nagyon hosszú barna haja volt és 
rövid szoknyácskája, skót baklava3 mintá
val. Meglehetősen kacéran kikönyökölt az 
ablakon, a válla fölött rám pillantva azt 
kérdezte: -  Hogy nézek ki? — Istenien, 
válaszoltam. -  Majd helyesbítettem: -  Ez 
volt az első interjús kérdés?

U. Jannnal, a város blokádfeloldásáról 
vitatkozunk. Azt javasolja, költöztessünk 
100.000 híres embert a városba. Az ötlet ki
váló, csak éppen kivitelezhetetlen. A híres
ségeket könnyebb volna arra összecsődíte- 
ni, hogy erőszakosan, bágerrel temessék 
el az egész várost, élőkkel és halottakkal 
egyetemben. Három év után ez természetes 
reakció: -  Tűnjetek el! Fárasztóak vagytok, 
a szenvedésetekkel együtt!

ORCSIK ROLAND fordítása
Jegyzetek

‘Vakut -  mohamedánoknál kegyes közcélokra 
lekötött ingatlan, amelynek jövedelméből mecsete
ket, iskolákat, jótékony intézményeket, köztéri ku
takat stb. tartanak fenn.

zSzurma -  arab, indiai kozmetikai szer, kohal 
vagy kajal néven is ismert.

3Mézes, diós török sütemény.
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kének
kipárnázna még a lendület 
tollat tömve a bőrbe a húsba 
omladozó tompa testüreg 
ragad akár a manöken rúzsa 
bomlik a tér fullad a felleg 
elcsikorognak a csikkek a járdán 
bálnavidéken zúgnak a percek 
szólna a lég hát kelj fel és járvány 
meddig húzható e szótag 
marja akár gége a lúgot 
kirepült madárt a lószag 
tikkadoznak apró vezúvok 
roppanó kis ujjperceink 
rendeződve ciklusokba 
létezésünk míg elkering 
várakozunk nem szuszogva.

stockholm-

mélyre sárba menni kell, 
szakállt cirógat úgy nevet freud 
és a falra rávizel, 
kolozs, kolozs kering a számos, 
kolozsv ár óterem bevon, 
kolozs, kolozs te alkoholos 
mélynövésű nagyvárosom.

az elficánkoló világa 
felnyüszít akármi lesz, 
mégis elcipel magába 
e lomha fallosz angeles. 
így maradna bőrbe vésve, 
elrejtőz -  amíg rászokna -  
falak mögé, hogy ne vedd észre, 
s járdaszéli botlásokra 
kötöz majd és úgy csiszolgat, 
akár a fáradt fűszeres 
kis üvegcséit, hogy maholnap 
mégis csak belészeress. 
kolozs, kolozs kering a számos, 
kolozsv ár óterem bevon, 
kolozs, kolozs te alkoholos 
mélynövésű nagyvárosom.

mert az a sár mi vagyunk, hát sírjon a mámor! 
hisz mikor épp már asszonyok is

zokogást kifelejtik 
minden alakból, meddig a lényeg,

amely mi lehetnénk, 
csak beleszáradt májkrém löttyen a

kis doboz alján, 
abban az élet, amely begubózott, bújik e versbe.

undorfin
lépni ma újra a sárba a térből ez legyen

itten a dolgod,
hány ezer alvó görbe kis isten csikkeket

önt a szeméből,
ennyi a létünk, melltartópánt légy igazítva! 
tartsad a húsban az önző mozgást,

rángjon a rácson, 
hány ezer ódon bútor amelyre kikentük a taknyot, 
hány ezer apró lábujj reccsen, ez angyali bosszú, 
hány takaró nyűg összetekerve ha mocskosul izzad, 
hány lepedőnyom vésve a testbe tarolja a bőrt is, 
hány tagadás és légüres ócska frázis amely még

s z i n d r ó m a

„Költőd e verssel elhagy:
Jó hercegem, te sem vagy.” 

(Jónás Tamás: 
Önérdek nélkül)

puhára öntöz épp a város, 
körbejár a szmogtenyér, 
úgy hasonlít önmagához, 
mint penészre kis kenyér, 
mégis húzni kéne éppen 
nyálkahártyát, mint akár 
haldokló csigák az éjben, 
nevessen ki rátalál, 
ennyi létünk ennyi terhe, 
trappolunk akár a zebrán 
gúzsba kötve, eltekerve, 
görcsbe állva, mint a membrán, 
kolozs, kolozs kering a számos, 
kolozsváróterem bevon, 
kolozs, kolozs te alkoholos 
mélynövésű nagyvárosom.

mind saját farokba rágna, 
akárha ócska villamos 
betonban süllyed magába, 
úgy emel vagy eltapos, 
akár kabátba bújva izzad, 
akár kivár a fellegen, 
zörögve leng a sárga szájszag, 
akármi penna égre ken. 
szétpasszíroz összerak majd,

csuklásgyakorlat
hexametert keresem most, mégis bomlik a ritmus, 
hozza az én ki a daktilusokban a verstani formát, 
mily csoda lépés, trappol a lábad az ég folyosóján, 
úgy ahogyan szakad el még lomha zsineg

puha hasban,
mégis a vers kikerült úgysincs aki elriogassa, 
csak tagadás meg a létige fordult újra magába, 
hogy maradunk még planktonok álmai

elbitorolva,
ennyi a testünk: hús meg a tartás

nyers szakadása,
tartjuk az ég puha testét mégse zuhanjon

a sárba,

kényszeredetten gördül a szádra,
mintha csak élne?

szikkad a nyelv, a tüdő zörög éppen,
mégis elég ez?

hányszor láttad a fáradt pornós
két szeme ráncán, 

mennyire undorodik mindentől
és csupa kín csak? 

úgy csörög át maradéktalanul
húsodban az undor,

ennyi a minden, szócsavarás és tompa halánték? 
tartsad a lépést, húzzad a ritmust, ennyi az élet, 
ennyi e vers is, pont olyan ócska akár

te meg én vagy
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HERTZA MIKOLA 

A h e t e d i k  n a p o n
Mikor pedig elvégezé Isten hetedna

pon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, 
megszűnik a hetedik napon minden mun
kájától, a melyet alkotott vala. (Mózes első' 
könyve, második fejezet)

Belefáradt a teremtésbe, a szemét is 
csípte egy kicsit a napfény, így gondolta, 
hogy alszik egyet. Leheveredett egy hűs 
bokor aljába és elszenderedett.

Éppen arrafelé já rt ekkor Dindiri és 
Dendere.

-  Ne, itt alszik valaki, mezítláb! -  
mondta Dindiri.

-  Nincsen neki cipője -  mondta 
Dendere.

-  Nekünk se nincsen cipőnk — mond
ta Dindiri. A helyes beszéd nem volt csak 
úgy egyből megteremtve, az még csak év
századok áldozatos munkájával és neve
lésével fog kifejlődni. Már akinél.

Megálltak a hűs bokor alatt, és néze
lődtek.

-  Jól megteremtette — mondta Dindiri.
-  El is fáradt tőle -  mondta Dendere.
-  Senki se nem segített neki -  mond

ta Dindiri.
-  Ha nem mondta... -  mondta Dendere. 

Közben megvonta a vállát: szólhatott vol
na, mondta ezzel a gesztussal.

-  Gyere segítsünk! — mondta Dindiri.
-  Segítsünk -  mondta Dendere.
Álldogáltak és erősen gondolkod

tak. Dindiri összehúzta a szemöldökét, 
Dendere pislogott. Egy kis idő múlva 
Dindiri pislogott, Dendere meg összevon
ta szemöldökét.

-  Hát... -  mondta Dindiri - , segítet
tünk?

-  Kezdtem elfáradni -  mondta Den
dere.

Ekkor a bokor alatt megcsillant a szer
számosláda. Dindiri egy fadarabbal meg
piszkálta, kinyílt. Benne voltak a te
remtés eszközei. Tisztán, csillogóan, a 
Jóisten gondosan letörölgette őket hasz
nálat után, pihenés előtt.

-  Ezekkel jobban tudunk segíteni — 
mondta Dindiri.

-  Használjuk a cuccokat — mondta 
Dendere.

Letelepedtek a szerszámosláda köré 
.törökülésben. Ezt akkor még lábbogzós 
ülésnek hívták, a törökök még pár évez
reddel odébb voltak a fejlődés vonalán.

-  Gondolj te is valamire, amit megte
remtsél -  mondta Dindiri, miközben azon 
gondolkodott, hogy mit teremtsen.

-  Én már gondoltam -  mondta Dendere. 
— Legyen egy nagy süppedés, tele vízzel.

-  Áz már megvan -  mutatott a tóra 
Dindiri.

-  Akkor olyan kerek izéket akarok te
remteni, amik az ilyen izéken lógnak -  
mondta Dendere.

-  Azok is megvannak — mutatott 
Dindiri a megyfáról lógó körtékre. Volt 
ott egy kis keveredés még az elején.

Nem jutott eszükbe semmi az elején. 
Csak ültek és pislogtak, meg vonták ösz- 
sze, vonták szét a szemöldökeiket. Dindiri 
még a fejebúbját is megvakarta. Nem 
tudhatta, de éppen megteremtette a tel
jes tanácstalanság jelét testbeszélül.

Dendere kuncogni, kezdett Eleinte 
csak halkan, majd egyre hangosabban. 
Kiragadott a cuccból egy hogyishívjákot 
és megnyomta rajta az ezüstös gombot. 
Dindiri nemsokára felszisszent és hatal
masat ütött a tarkójára.

-  Ez fájt -  mondta Dindiri.
-  Az ütés fájt vagy a szúrás, előtte? -  

kérdezte Dendere.
— Mind a kettő — mondta Dindiri. — Mit 

csináltál?
— Szúnyogot! — mondta büszkén 

Dendere. -  Szárnya van, zümmög és 
mindennek a vérét szívja.

Dindiri kicsit szomorú volt, hogy ez 
nem neki jutott először az eszébe. De az
tán kajánul elvigyorodott. Magához húz
ta a cuccot és nyelvét kidugva megnyom
ta a gombot.

-  Colorado-bogár! -  kiáltotta Dindiri.
-  Az mi? -  kérdezte Dendere.
-  Ne tudd meg! -  mondta Dindiri.
-  Csótány! — nyomta meg a gombot 

Dendere.
-  Kullancs! — rántotta vissza magához 

a csillogó cuccot Dindiri.
-  Depresszióbogár! -  mondta Dendere. 

De nem érte el a gombot, szerencsére.
Ekkor egy szúnyog rátelepedett Jóisten 

nyakára és beledöfött a kidomborodó ér
be. Erre az Isten megvakarta a nyakát, 
az ősz szakái pedig olyan hangosan ser- 
cegett körme alatt, hogy a hangra meg is 
ébredt.

-  Hogy a macska bajsza meg a farka 
cirógatná meg a fene jó dolgotokat! — kiál
tott fel Jóisten, Dindiri és Dendere pedig 
rémülten menekült. Sajnos a cucc gombja 
éppen be volt nyomódva, így ebből a hara
gos ébredésből teremtődött meg a károm
kodás.

Itt a vége, fuss el véle. Talán még az 
azóta is menekülő Dindirit és Denderét is 
utoléred.

A N a g y  Hamm
-  Ez így nem jó -  mondta Dindiri.
-  Nem jó ez így -  mondta Dendere.
A zebra színe nem tetszett Dindirinek. 

Denderének meg nem tetszett a zebra szí
ne. A zebra meg csak legelt, nem törődött 
a színével.

-  Fessük át! -  mondta Dindiri.
-  Fessük át! -  mondta Dendere.
Hoztak festéket és festeni kezdtek,

Dindiri meg Dendere.
-  Legyen például egyszínű — mondta 

Dindiri.
-  Ne legyen kétszínű — mondta 

Dendere.
Dindiri a zebrán minden fekete csíkra 

ráhúzott egy fehér csíkot ecsetével, hogy 
a zebra egyszínű legyen. Dendere meg 
minden fehér csíkra ráhúzott egy feketét 
az ecsetével, hogy a zebra ne legyen két
színű.

-  Fehér lett! -  kiáltotta Dindiri, ami
kor végzett.

-  Fekete lett! — kiáltotta Dendere, ami
kor az utolsó fehér csíkra is ráhúzott egy 
feketét.

Néztek értetlenül. A zebra nem lett 
egyszínű. Dindiri nem értette: a zebra 
fekete-fehér csíkos lett; Két színű zebra, 
pont mint az elején. Úgy maradt, hogy 
lett, úgy lett, hogy maradt. Dendere sem 
értette.

-  Ez így nem jó — mondta Dindiri.
-  Nem jó ez így -  mondta Dendere.
A zebra új színe nem tetszett 

Dindirinek. Denderének meg nem tet
szett a zebra új színe.

-  Fessük át! -  mondta Dindiri.
-  Fessük át! -  mondta Dendere.
Sokáig festettek Dindiri és Dendere.

De a zebra a végére mindig csíkos ma
radt. Pedig sokszor még el is döntötték, 
hogy meggondolják magukat.

-  Legyen fekete — gondolta meg magát 
Dindiri.

-  Legyen fehér -  gondolta meg magát 
Dendere.

De hiába, a zebra nem gondolta meg 
magát, maradt fehér meg fekete vagy fe
kete meg fehér.

Nem könnyen adja fel Dindiri. Dendere 
meg nem adja fel könnyen. De ami hiába 
van, az hiába van. Az idő telik, a festék 
fogy, a hiába van.

-  Inkább fessük át a tigrist! -  adta fel 
nem könnyen Dindiri.

Dendere nem mondott semmit. Csak 
nézett. Sehová, inkább bután. De mielőtt 
Dindiri meglepődhetett volna ezen, hogy 
Dendere nem mond semmit, ritmusosan, 
válaszképp, Dendere ezt mondta: jó.

-  Fessük át a tigrist! — örvendezett 
Dindiri, hogy Dendere is így gondolja.

-  Fessük át a tigrist! -  örvendezett 
Dendere, hogy nem kínlódnak tovább a 
zebrával feleslegesen.

Odaszaladt az alvó tigrishez Dindiri és 
Dendere. Ecsetjeiket festékbe mártották.

-  Legyen fekete! — húzott egy fekete 
csíkot a narancssárgára Dindiri.

-  Legyen narancssárga! -  húzott egy 
narancssárga csíkot a feketére Dendere.

A tigrist megcsiklandozta a két ecset. 
A tigris kinyitotta a szemét.

-  Hamm! — mondta a tigris éhesen.
Ha a tigris nem lett volna éhes, a nagy

hamm meséje is tovább tarthatott volna. 
De éhes volt, hát itt a vége. Boldogan él
tek, amíg.

Részletek egy időhiány miatt soha meg 
nem írandó meseregényből

A » « 9»KlLOHETRlK
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FISCHER BOTOND

Ulrich Zapata története
A reggelek a legrosszabbak. Gregor 

szeretnék lenni. Mert minden reggel ar
ra ébredek, hogy most, ez az a reggel, és 
minden reggel a viszonylag puha háta
mat érzem a páncélszerű keménység he
lyett.

-  Elkezdtem írni egy történetet -  me
séltem Bobinak — úgy kezdődik, hogy 
nőként kelek fel egy reggel.

-  Plágium. Kafka, csak sokkal gyen
gébb -  válaszolta.

Ha valaki sokat zabái, zsírosakat és 
olajban sülteket, bográcsosokat, ha
lászlét, gyorskaját és fine dining-ot ös- 
sze-vissza, annak jó eséllyel magas a 
koleszterinszintje, a szervezete meg
bosszulja magát, érszűkülete lesz, agy
vérzése, szívinfarktusa, halála, szépen 
sorban. Nem tudom, mi a lélek koleszte
rinje, de van ilyen. Esetemben a szint
je jóval meghaladja a kritikus értéket. 
Eldugaszol valami metaforikus ereket 
ott a lélekben. A sok zsíros betű, a sok 
össze-vissza olvasás miatt. Képtelen va
gyok egészségesen olvasni.

A reggelek a legrosszabbak. Az ágy
ban nagy nehezen elfogadom, hogy ez 
már ébrenlét, ilyenkor még nincs tüske 
bennem, a keserű íz a következő' pilla
natban jön. Az első korty kávéig, az első 
szippantásnyi cigarettafüstig még kitart 
az életösztön lendülete, de aztán már 
teljesen körülölel a tudat, hogy ez a nap 
is csak a tegnap folytatása. Erősre főzött 
török kávé, letört fülű csészében, filter 
nélküli cigaretta (egyre nehezebb hozzá
jutni), szipkában.

-  Azért nem tudsz írni, mert nincs 
miről, te a könyvekben élsz. Néha fogal
mam sincs, miért találkozom újra és új
ra Bobival, mikor ilyen kedvességeket 
mondunk minduntalan egymásnak.

-  Szerintem ez is plágium, nem saját 
bonmot. Gyenge replikának éreztem.

Van úgy, hogy habzsolom az életet. 
Kávézás közben a polcon sorakozó gerin
ceken legeltetem a szemem, majd odaké
szítem a könyveket a dohányzóasztalra, 
plédet, és van úgy néha, hogy az eső is 
veri a bádogereszt, mennyországközeli 
együttállás. Három könyvet: egyet dél
előttre, forró kakaót hozzá, tejszínhab
bal. Egyet estére, alkohollal, pisztáciá
val. Egyet az ebédhez és vacsorához, ez 
rendesen valami könnyen emészthető, 
ami szőröstűl-bőröstül magába húz. Az 
első csodát megelőző nap nem ilyen volt, 
alig néhány oldalt ízlelgettem csak, és 
az sem ízlett igazán.

Az első csoda szerdán, július 22-én 
történt, párzó kígyókról álmodtam, és 
nőként ébredtem. Kávézás közben ki
mondhatatlan boldogság töltött el, az
tán  fakulni kezdett. Aprócska féle
lemmel kezdődött, mindenki szorong,

mikor beteljesül, amiért egész életé
ben imádkozott, mindenkiben ott az 
a csepp keserű, mikor ötöse lesz a lot
tón. Könnyebben megszoktam a dolgot, 
állapotot, vagy mit, mint azt gondol
ná olyasvalaki, akivel még nem tör
tént ilyesmi. Pisiltem, máshogy, zuha
nyoztam, máshogy, megnéztem magam 
a tükörben, epiláltam utána, újra meg
néztem magam a tükörben, és szerel
mes lettem saját magamba.

-  Basszus, kurva jól nézel ki! -  ez volt 
Bobi véleménye.

-  Kösz -  furcsa volt a bókját fogad
ni, de nem annyira, közelivé tett minket 
már a sok évődés, lehet, hogy ez old meg 
kettőnk között mindent — Nem tudom, 
most elpirultam?

-  Baszunk?
Arra is sor került, de nem aznap. 

Szakállas elődömnek, Teiresziasznak 
igaza volt, ha a gyönyört tíz részre oszt
juk, valóban kilenc rész, amit a nő, és 
csak egy, amit a férfi érez. Ez volt a leg
nagyobb felfedezésem. És az, hogy sok
kal hamarabb berúgtam. Ezt csak az

alkohol-dehidragenáz miatt, ez bontja le 
a gyomorban az ital egy részét, a nők
nek kevesebb van belőle, vagy hiányzik 
teljesen. Érleltem magamban az aján
dékot néhány napig, dédelgettem a bol
dogságot, aztán leültem írni. De a sze
xen és a pián kívül semmi lényegretörőt 
nem tapasztaltam, amit megírhatnék. 
Ugyanúgy ültem a fehér képernyő előtt, 
és ökör amerikai vígjáték-forgatóköny
vek kavarogtak bennem, ennyire futotta 
az én gregorságomból. Ezeket nem vol
tam hajlandó megírni.

A második csodára már valamikor 
augusztusban került sor. Arról álmod
tam, hogy macskafejű kutyák marcan
golnak, és férfiként, de vakon ébredtem. 
Megkönnyebbülés volt, annak ellené
re, hogy nehezebb volt megszokni, mint

a nőséget. Sokkal nehezebb. De életben 
tartott, hogy a második csoda, ha eny- 
nyivel nehezebb, közelebb visz a célhoz. 
Olvasni nem tudtam, nem volt hova me
nekülnöm. Csak én voltam.

-  A vakok bölcsek. Nem is. A bölcsek 
vakok. Jól jöhet ez neked. — Bobival 
jobban és többet tudtunk beszélgetni, 
és viharaink is lecsendesedtek, néha 
mintha már vigasztalni akart volna -  
Hallottam egyszer egy történetet. Egy 
hipochonderről szól, akinek vacsora köz
ben kiakadt az állkapcsa, de gyorsan 
vissza is ment a helyére. Kellemetlen 
baleset volt, mással is megtörténik. De 
ezt a csávót annyira megijesztette, hogy 
attól kezdve nem mozgatta a száját. A 
fogai között még éppen ki-kiszűrt egy 
kis beszédet, de enni egyáltalán nem 
volt hajlandó. Attól félt, hogy újra bekö
vetkezik. Elment legalább tíz orvoshoz, 
ezek megvizsgálták, az ízületét egész
ségesnek találták, és mondták neki, 
hogy egyen nyugodtan, ilyesmi megtör
ténik. De hiába. A fickó hetekig szen
vedett, és végül éhen halt. írd meg ezt. 
Legyen az a címe, hogy A hipochonder 
halála. Hm?

-  És ennek mi köze van az én vaksá
gomhoz?

Olvasni nem tudtam. Míg láttam, nem 
sokra becsültem a könyveket tárgyként. 
Lekávéztam és leettem őket, kajánul be
léjük firkáltam, kardoskodtam az elekt
ronikus könyvolvasó mellett. A második 
csoda után nem maradt más választá
som, mint szagolgatni a nyomdafesté
ket. Megismertem őket tapintásra, a 
kedvenceimet befektettem magam mel
lé az ágyba, ahogy gyermekkoromban az 
új játékot. Lefeküdtem a bőrkötéses, há
romkötetes Platónnál, Virginia Wolffal, 
Borges-szel, aki szintén megvakult, a 
szakadt fedelű Camus-vel, a Gyűrűk 
urával, és még Harry Potterrel is.

írn i sem tudtam. Bobi segített. 
Felajánlotta, hogy felolvas nekem. 
Elküldtem a francba. De megkértem, 
hogy írjon helyettem, tollbamondás, a 
tanító néni így mondta. Vettünk drága 
töltőtollat, fekete tintát, piros, kemény
fedelű füzeteket. Napokig ültünk az őszi 
napfényben a tornácon, megittunk két 
liter pálinkát, fonott demizsonból. Végül 
neki lett elege:

-  Diktálj már valamit, bazd meg. 
Azért nem mondom, hogy nincs időm er
re, mert vak vagy, de ennek semmi ér
telme!

Megírtam egy könyvet. Arról szól, 
hogy egy férfi egy nap nőként ébred. 
Regény. Vártam volna egy olyan véle
ményre, amelyik felemlegeti, hogy fér
fiként miként kezelem a női nézpontot. 
Nem volt ilyen.

-  Miért egyes szám első személyben 
írtad meg ezt a szart? -  kérdezte Bobi, 
miközben filter nélküli cigarettát szív
tunk és török kávét szürcsöltünk.

-  így nem volt muszáj nevet adni a fő
szereplőnek. Nem volt ötletem.
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HELIKON

Egy évnyi Benji a Bretteren
Angolul az, hogy „Tramp”, csavargót 

jelent, de azt is jelenti: kurva. A filmnek, 
amelyik Chaplin csavargófiguráját világ
hírűvé tette, ugyanez a címe. Ha tehát 
van, ami összekapcsolja Benji elsó' köny
vét a Bretteren felolvasott versekkel, ak
kor az a „tramp”-figura. Itt nincs archa- 
izálás, nincs némafilm, de valami, ami 
fontos volt, továbbra is megvan.

Ha Benjit Chaplin írta volna meg, akkor 
tudjuk, hogy nézne ki. Ha Jack Kerouac 
írta volna, akkor Dean Moriartynak hív
nák, ha egy punk-író, akkor lehet, hogy 
Sid Viciousnek. De az a változat, ha 
Horváth Előd Benjámin írja meg, külön 
izgalmakat tartogat. Kerouacnál kicsit 
külön van az, aki megírja a történetet és 
az, aki éli, Benjinél egyben kellene len
nie, s az egyik paradoxon ebben a vers
világban az, hogy mennyire működtet
hető a két dolog együtt: egyes szám első 
személy, aki csinálja a dolgokat, és egyes 
szám elsó' személy, amint figyeli ezt a má
sikat.

A vers ma sokkal inkább, mint az utób
bi száz évben bármikor, nem a papíron 
és nem a könyvekben történik. Száz év
vel ezelőtt a fiatal költők azon dolgoztak, 
hogy kiszabadítsák a verset a papír evi
denciájából. Most ezen nem kell dolgozni, 
ki van az szabadulva onnan rendesen, de 
az, hogy ott, ahol most van, mi történik 
vele, még messze nem dőlt el -  ezen még 
érdemes ügyködni egy kicsit.

„Egy slamnek az a lényege, hogy száz 
százalékosan te vagy” — mondja Saiid 
egy interjúban, és ez fontos fejlemény 
megintcsak. De annyi évszázadnyi vers 
és líra után azt tudjuk azért, hogy ez fél
reérthető mondat lehet. Abban a hely
zetben, amikor az ember felolvas vagy 
slammel, leginkább azt a kockázatot je
lenti, hogy az ember a saját testével és 
hangjával is összekapcsolja a szöveg igaz

ságát, kiteszi a test és a hang relativizáló 
hatásainak, ami ideális esetben nem el
vesz a szövegből, hanem hozzátesz. A hi
telesség, amiről Saiid beszél, nem azon 
múlik, hogy a versben, amelyiket Benji 
felolvas, például férfi beszél vagy nő — 
bármelyik beszélhet, hiszen annak, ami
ről ez a versvilág szól, bőven van férfi és 
női oldala: kimondom a szót -  the tramp 
-  és láthatok magam előtt férfit is, nőt is, 
mindegy. Múlik ezen néhány dolog, hát

persze, de nem minden. Azért nem, mert 
az, hogy száz százalékosan te legyél egy 
szövegben, nem azt jelenti, hogy te már 
készen vagy, és nincs egyéb dolgod, mint 
megírni magadról a verset. A vers meg
írásával is alakítod magad, a felolvasásá
val és a felolvasás helyzetében való téblá- 
bolással még inkább, és már rég nem ott 
vagy, mint amikor leírtad a szöveget. Ha 
elég mélyre vágsz magadban, lehet, hogy 
a vers az a hiteles eszköz, amivel éppen 
férfivé operálod át magad, ha nő vagy, és 
nővé, hogyha férfi.

Ebben az átoperálós mondatban talán 
az a lényeg, hogy ezek a dolgok nem leutá- 
nozhatók, vagy ha igen, akkor ez nem a 
könnyűségi üzemmódban zajlik. Mintha 
folyton ott villogna egy lámpa: „Don’t try 
this at home.” Lehet, hogy ezek az utak 
kintről indulnak, de befelé vezetnek, ez 
egészen biztos, és az, hogy aztán versek 
lesznek-e belőle, és hogy milyenek, azon 
is múlik persze, mi zajlik odabent, ebben 
a fekete dobozban.

Nem akarom megfejteni, mit jelent 
Benji verseiben az, hogy tenger vagy az, 
hogy macska. Hogy fogódzókat jelente
nek, az megintcsak biztos. Fogódzókat 
ahhoz, hogy a fekete doboz, ami működés
ben van, valamennyire leírható legyen.

Benji nem azzal foglalkozik, hogy mi 
van „a világban”, de azt azért kár len
ne kihagynunk, ülve a világban ben
ne, hogy mi van akkor, ha ezek a versek 
mégiscsak beszélnek a világról, amelyik
ben ülünk, még ha nem is azt célozzák 
meg. Magyarul nem volt igazi beatkölté- 
szet, hosszú volna arról elmélkedni, hogy 
miért. Hogy szükség lenne, lehetett vol
na rá, azt számomra a slamköltészet si
kere ugyanúgy bizonyítja, mint Benji 
szövegei. De ezt tényleg ennek a versbe
szédnek a logikáján kívülről mondom. 
Ahol annyira közel esik egymáshoz az 
élet és a vers, mint ezekben a szövegek
ben, ott épp elég azt mondani versről 
versre: „legyen szó ebben a versben arról, 
aki vagy”. Es ha ezt magunk elé próbál
juk képzelni, akkor a képen lehet, hogy 
nem azt fogjuk látni, hogy valaki verset 
farag. Hanem lehet, hogy olyasvalamit, 
ahol vér fog folyni.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
Elhangzott a kolozsvári Bretter 

György Irodalmi Körnek a Bulgakov 
Kávéházban megtartott október 28-i 
ülésén.

SZÉKELY ÖRS

sós. IR 406 02:16 
in. 3 int. min. 240
Rőt köpködők, nyomás! A kalter itt! 
Lekésett szögletedbe száll a gól, 
beszélni viszolyogsz (kikapva bár); 
december, lásd, megint egy szerda van. 
Én nem vagyok büdös, de reszketek -  
a játékból kileng-beszáll az alkony, 
csuprába, nézd, a kávésnéninek.
Ha kifogyott, ma ennyi hajnalig, 
míg körbejár a Ná§u’ rózsaujja 
vigyázni minden vágányok felett.

Megannyi fütty, mi rímbe lökve el!
S a köpések, mik fürtökben lihegnek 
kocsiosztályuk s helyjegyük szerint, 
mert Klausenburgból nem mozdul soha 
a mozdonyokban nyargaló tüdő

s a pályaőr pihenj!-t nem intene 
gépnek, hobónak, hontalannak. El
terpeszkednek akár a bél, a gőzlő 
a váróból kilógó éjszakák 
s átszökdösnek a vágányzár alatt.
A szeretőd átszáll Keresztesen, 
s a tetők -  míg a sínek tartanak -  
elnyúlnak és más ódon csipák 
egy ablaktalan pályaudvaron.
Mint csészéd fenekén a focimeccs, 
köpésnyomok helye a taxiban 
(a meccsnek vége) mely most hazavisz, 
most szúrja szép szemét ki városod, 
Keresztesről egy vak tehervonat 
borul reátok: bomló éjkabát.

Ajánlás
A nyert csapattal kullogj el, hazám -  
benned egy váróterem pihen;
(a taxisnak, ki éppen hazavisz: 
aci la coif okay, §i multumesc.)
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MOLNÁR ZSÓFIA

L ábjegyzeteit protokoll
Akinek Fortuna kegye a filoszi mester

séget juttatta osztályrészül, az Szörényi 
László nevére még alapozó stúdiumá
nak idejéből emlékezhet. Például mint a 
Delfinárium groteszk eseteinek (azaz az 
ideológiailag megalapozott cenzúra iskola
példáinak) meglepően humoros, szakmai 
környezetben mindenképpen üdítő hangú 
tanulmányírójára. Az ismert irodalomtör
ténész, egyetemi tanár 2012 júniusában, 
a budapesti könyvhéten bemutatott köte
te, az Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán rövid 
prózai írásai pedig elsősorban emlékidéző 
jellegűek, így tehát szubjektív voltuk még 
inkább lehetőséget teremt a szerző kivéte
les személyiségének megmutatkozásra. Az 
eredmény: közéleti események apropóján el
sőrangú irodalom- és kultúrtörténeti skic
cek, lábjegyzetben forráshivatkozás helyett 
nemritkán pikáns anekdotákkal.

A darabok a szerző négyéves diplomáciai 
szolgálatának — római magyar nagykövet
ként való „betanuló bűvészinaskodásának” 
-  tapasztalatait rögzítik. Az excellenciás 
úr („énnagyméltóságom”) azonban, a visz- 
szaemlékezések tanúsága szerint, ez időt 
is elsősorban klasszika-filológusként éli 
meg, mustrálja közelről, olvassa át, neve
ti ki. Sokatmondóak ebből a szempontból 
azok a gyakori epizódok, melyek során test
őrségének tagjai egy antikváriumból vagy 
libreriából kísérik vissza hivatali teendői
nek körébe. Ottléte magától értetődik, in
doklásként pedig egy szemrehányó bibli
ai passzus rémlik fel: „Nem tudtátok, hogy 
nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” így 
tehát a diplomataélet hétköznapi vagy épp 
túlzottan ünnepélyes, megszokott vagy ka
landos, valószerűtlen regényfogásnak is be
illő mozzanatai egészen sajátos műfajú szö
vegekben elevenednek fel, melyek — nem 
mellékesen egyfajta szubverzív komikum
nak és felszabadító nyíltságnak köszönhe
tően -  szétfeszítik az egyértelmű kategóri
ák korlátáit.

Az írásokat egy, a műben eredetileg 
Ernesto Ragazzoni publicisztikájára al
kalmazott terminussal akár esszénovel
láknak is lehetne hívni. Könnyű olvasha
tóságukat, élvezhetőségüket többek között 
már említett, markáns anekdotikus jelle
gük biztosítja. A visszásságok, kém- és rém
történetek egy része bárkivel megeshetne, 
nem csupán a könyvben többször tételesen 
is említett Rejtő Jenő egy-egy érdemes hő
sével. Teszem azt, hogy egy röpke állófoga
dás során sajnálatos módon púpja nő, még
hozzá a római magyar nagykövetség ezüst 
étkészletének jeles darabjából, a gyümölcs
mosó tálból, vagy hogy kénytelen egy kon
ferencián hátnélküli hullaingben megjelen
ni és felszólalni, a poggyászát ugyanis rossz 
címre irányítják. A mazsolázás másik fele 
viszont olyan ínyencekre vár, akik hajlan
dóak az irodalom mellett a különböző nyel
vekben, történelemben, képzőművészetben, 
építészetben is igen jártas szerző találó és 
élénk szellemi izgalmat kiváltó, de néha 
meglehetősen távoli képzettársításainak, 
„elszólásainak” a nyomába eredni, avagy 
inni ugyanabból a kehelyből (a kép távolról 
sem önkényes: a könyv definíciója szerint a

nagykövet evéssel szolgálja hazáját). így va
lósulhat meg az „antik és modem mitológia 
termékeny keverése”. A biztos stílusérzék, 
figyelmes szem számára sajátosan hetero
gén, általában igen szórakoztató, kivételes 
perspektívák bontakoznak ki, szó szerin
ti és átvitt értelemben egyaránt. Ilyen pél
dául a vállán az antik agg Anchisest cipe
lő óriási majom, King Kong szobra vagy az 
eredetileg Homérosztól származó, de a mű
velt és öntudatos kommunista elvtársak 
által ügyesen propagandafilmbe csempé
szett Szarpédón-epizód a hamis levélről. 
Mindezen turpisságok felfedezésében az ol
vasót klasszikus műveltségű, Dantét példá
ul egyik legfőbb gyönyörűségének valló ve
zetője segíti, aki viszont a maga részéről 
Vergiliushoz, Rilkéhez vagy Horatiushoz 
fordul jósjelért, amikor a feljebbvalók (értsd 
például ad verbum: a felhők útján repülő
vel érkező előkelőségek) vagy eljövendők 
akaratát, titkait fürkészi. A világirodalom 
gyakran évezredes alapszövegei így válnak 
élővé, tévéhíradók sokszor látott szereplő
inek, aktuálpolitikai eseményeknek ered
ményes magyarázóivá.

Ráismerni ezekre a helyzetekre, szemé
lyiségekre, más, eddig rejtett oldalukról 
szemrevételezni őket ismét sajátos bájjal 
bír (nemhiába a tízéves hivatali titoktar
tás...). Fontos azonban az akár ellenszenv
vel, akár szimpátiával, de az átlagolvasó 
által mindenképpen bizonyos fokig alulné
zetből, távolságtartással tekintett diploma
ták emberközelivé tételében az a nagyon 
egyedi tartam, mely az igazi nagykövet stá
tusának inherens része, sine qua non-ja (la
tin kiegészítésekkel és mitológiai appa
rátussal a recenzens sznobizmus mellett/ 
helyett tárgyának stílusához kíván igazod
ni). Ezt a státust tölti meg Szörényi László 
valódi, klasszikus értelemben vett méltó
sággal, jó etimológusként tudatában állva a 
’tisztség’ szó eredetének, ismerve a vendég
jogot és a más képében eljáróknak dukáló 
megbecsülés szabályait. Olyan méltóság
gal tehát, mely a következetesen érvényesí
tett humanista értékrend jele, mind a való
ban komoly, a nemzet vagy az egész genus 
humánum perspektíváit vizslató egy-egy 
pillanatban, mind az olvasóra cinkosan, gú
nyosan vagy önfeledten kikacsintó, gyakori 
mozzanatokban. Ezzel hozható összefüggés
be a rejtetten természetesen végig kiérezhe
tő állásfoglalás mellett az erkölcsi felelősség 
tudatában időről időre vállalt explicit véle
ménynyilvánítás is.

Nem elhanyagolható szempont a könyv 
értékelése során annak úti- vagy ponto
sabban helyrajz-jellege sem. Hiszen a hely
szín nemcsak a címet kölcsönzi (a római 
magyar követségi épülettel szemben felfir- 
kantott „örök graffiti” formájában), hanem 
természetesen a hangulatot is meghatá
rozza. A diplomáciai küldetések mindenike 
egyben egy-egy séta(kocsizás) Róma utcá
in. A Városnak pedig az őt ismerő szerző 
rendszerint olyan tereibe iniciálja az olva
sót, amelyeknek semmi közük a képeslap
ok kínálatához, a „kötelező” látnivalókhoz, 
éppen ezért hitelesek: gyakran hátsó ud
varok, külvárosok, kifőzdék, egy majdnem

* í a ’ la t h a t a t la n  
röajaí* c o l l e g io r r í«ege! c r i t i c a l

r o v a t a ^rtis
h tiM U I Szörényi [zászló

Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán

K O RTÁ RS M  J  ;f lV/f.1

„eltűnt Róma” nyomai, az ántivilág tanúi 
(ilyen például a Piazza Barberini; Ettore 
Roesler Franz vízfestménye a kötet borító
ján a modernizálás előtti állapotában ábrá
zolja). Amikor pedig nem ritkán valamely 
előkelő palazzo a helyszín, olyankor a soros 
d/Zdfogadás valójában kimozdulást jelent 
a Másik felé: a követségi épületek ugyan
is egy-egy ország trópusaiként működnek. 
Ezeken keresztül furakodik be a balti vagy 
balkáni habitus, a „közép-európai kísérte
tek”, az amerikai szokásrend az olasz hát
tér elé. Sajátos atmoszféra-fúzió jön így létre 
egy alapjában magyar kulturális vonatkoz
tatási rendszerben. Hiszen az úti élmények 
szavakba öntése gyakran történik Jókaitól, 
Adytól, Szerb Antaltól vett kölcsön révén, 
ahogy a kulcspozíció is a magyar-olasz (szi
cíliai, kanadai stb.) kapcsolatok ápolása ér
dekében tájolódik. Arról már nem is szólva, 
hogy az autópályán Ádám-kosztümben le
tartóztatott és „semmilyen keresztény nyel
vet” sem beszélő turisták is egyértelműen 
(és egy nyelven, azaz) magyarul pogány- 
kodnak.

Akinek tehát — akárcsak az Éljen Kun 
Béla! Suzy nimfomán című kötet szerzőjének 
is oly gyakran — „könyvhetnékje” támad, az 
sokszorosan jól jár a művel. Innovatív nyel
ven íródott (vö. olyan szóalkotásokkal, mint 
például „aranyfelnőttség”, „belehullul” -  a 
már említett hullaingbe), rafinált humorú 
szöveget vehet kézbe, mely klasszikus al
kotások passzusaiból és ponyvaregények 
elemkészletéből szövődik, egy doctus fi
losz és diplomata keze alatt. Elsősorban pe
dig választ kaphat olyan fontos kérdések
re, mint hogy mit üzen a maradváknak egy 
neolatin vécésnéni, ki rejtett bombát a győ
ri bencés gimnázium könyvtárszobájába, 
vagy miért nem lett sosem világkiállítás 
Budapesten.

Szörényi László: Éljen Kun Béla! 
Suzy nimfomán. Kortárs, Budapest, 
2012 .
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BORBÉLY ANDRÁS

K é z
Végül kinyúl egy kéz, 
meglendíti a spalettákat, 
óvatosan lesodorja a párkányra 
száradt növények rostjait, 
benéz a szél, végigsöpör 
a bútorok között, fölkavar 
némi port meg papírhulladékot, 
egy forró ágat helyez a 
szappanos vízre a tálba, 
befúj az ágy alá, leül kicsit 
egy kézzel ácsolt székre 
és elcsodálkozik, hogy 
nem talált senkit se itthon.

Köpj egyet
Mondj valamit, mondtam, 
lyuk van a pofádban?
Zsibong a húsban valami, 
a hitvány láz vagy a túl sok nikotin, 
zsibong valami a számban.
Még vers lesz belőle, ha nem 
vigyázol. Köpj egyet inkább, 
mondtam. Igen, de utána?
Lépj át rajta, az legyen utána.
S utána? Nincsen utána, 
lépj át rajta, magadon lépj át, 
nincs semmi utána. És utána?
Oké, akkor köpjél le valami 
szépet, köpj le egy virágot 
vagy egy verset, köpd le magadat.
S utána? Köpjél, bazmeg, 
mondom. Hólyagos lett a 
tavaszi levegő, hártya és hályog 
feszül a hájra, a tiszta hely, 
a tiszta seb, a gyerek megint alszik, 
mint a könnyű pára. Köpj egyet! 
Meglátod, milyen lesz utána.

Most le tt ez
Megint szomorú lettem, 
ilyenkor jön a vers, 
tudod, ez az önreflexív izé, 
kéri, engedjek a hazugságnak, 
egy csipetnyi hazugságot, 
igen, csak egy kicsit, 
és a hülye kis szavakat 
rakjam itt egymás után, 
hogy elhiggyem, „ez itt mi”, 
pedig csak valami helyett, 
de hogy mi helyett, 
azt nem tudom, nem tudnám 
egész pontosan megmondani, 
a történelmet az emberek 
találják ki, az isteneket 
az emberek találják ki, 
a jogokat az emberek 
találják ki, az érzelmeket 
az emberek találják ki, 
és kitalálják maguknak a 
saját életüket, hogy kitalálhassák 
aztán a saját halálukat, 
ami „csak az övék”,
„Szókratész halandó”,
„Szókratész csak az alany a mondatban”,
h ih i, s z o k tu n k  r ö h ö g n i
ezen a haverommal,
már nem mintha nem lenne

szomorú az is, ha valaki meghal,
mert megölik, vagy bomba robban,
ja, hát ilyenek az emberek,
többnyire, ja, ilyen ez,
úgyhogy kikérem most
magamnak a történelmet,
s kérem az összes isteneket,
az életet, meg a halált,
meg a bombát, meg a gyilkolásokat,
s a többit is mind,
így egy füst alatt, ha már,
jó Mária, lécei, segíts meg,
Buddha, Krisztus, Mohamed, 
ti úgy is olyan jófejek vagytok, 
kicsit disszonáns, 
s hazug is ez így, ahogy hangzik, 
amilyen ez a vers lett, 
úgyhogy „bocsika”, „sorry”, 
vagy esetleg: „ez van”, 
mémnek a Face-re így is jó lesz, 
nyomhatsz egy lájkot, ha teccik.

Pallas Athéné

S z e m é td o m b
A költészet valóban halott, 
ez itt csak papír és szavak.
Mire rájöttem, a gépemen 
volt már egy rakat vers.
E halom törmelék mindaz, 
ami azután maradt, hogy 
kiselejteztem mappáim.
Igaz, törölhettem volna 
őket. De nem volt garancia, 
hogy akkor biztosabban 
tűnnek el. A szavak árnyai 
nyomtalanul követnek, ja, 
emberül gondozni kell a 
több hegynyi szemetet, mit 
termelünk nap mint nap.
Tudd hát: hulladék, ez is az. 
Papír, festék és szavak: 
válogatott selejtgyűjteményem. 
Nem vagyok fanyar, hidd el, 
hisz sok talán ez is. A hulladék: 
fölösleg. Mások ehelyett 
s ö r ö z te k , b r in g á z ta k ,  rö h ö g te k . 
En legalább tudom, hogy 
nem fognak sorba állni érte.

Nekem te nem
Pedig csak azt látom, 
ami van. Nem képzelődöm 
arcodról, kezedről.
Nem álmodom a szemeiddel, 
nem gondolok tested 
hajlataira sem. Az emlékeket 
is kiirtom rendre, 
nehogy még megfertőzzenek.
Nem vagy több semmivel, 
mint ami vagy, semmi 
álom, semmi erotika.
Nem is ismerlek igazából, 
nem emlékszem, ki vagy.
És minden nap éppen ez hiányzik, 
éppen ez, minden percben. Ez, 
ami nincs. Ez, ami kevés.
Ez, ami nem vagy, ami te nem, 
ami te sosem. Nekem 
te nem. Egy lyukas fazék, 
kidobott halbél, behorpadt 
szemgolyó. Hetek óta 
gyűl a szemét az erkélyünkön, 
mert nincs kedvem levinni.
Már egész filozófiát építettem 
a szemétből. A szomszédék 
macskája most újra kibelezi.
Hát tessék, a szerelem, íme: 
nekem te nem, tekem, ketem.
Teked a meked. Meked a 
tekem. Nem. Mmmmmmm.
És megvetem, megvetem, 
hogy hiányzik. Hogy hiányzik, 
ami nincs, s nem is volt sosem.
Hát tessék, csak tessék, 
hogyaszongya: szerelem.

Terápia
Szinte semmi se maradt.
Karban tartom a késztetést, 
írok, hogy tisztuljon. Nem tisztul. 
Mondják, a költészet nem terápia. 
Hát akkor mi? Az élet 
is terápia, a „halálra ráadás”. 
Úgyhogy ülök és írok. Ez van. 
Figyelem, hogyan szövődik 
világgá, szóvá a te(l)hetetlenség, 
hol válik rejtélyessé a jelek 
feszültsége, lesz titok egy 
egyszerű gondolat, kezdenek 
izzadni a sorok, s már az is csoda, 
hogy szavakat látok a képernyőn. 
Képződjenek most a mellékjelentések: 
ülök és írok, mellettem zúg a 
hűtőszekrény, a szomszédban 
lehúzzák a vécét, kintről vakkant 
egy kutya (vagy csak a GSM háló 
zavarja a hangfalakat?).
Este van, tavaszi, és nem tudok 
szabadulni a nem-gondolattól, 
hogy is hívják, igen, a szorongás, 
hogyaszongya: nem világ 
a világ, pusztán csak léttömeg.
És közben a városban tüntet a tömeg. 
Háború idején vajon lehet-e 
forradalmat csinálni? Mi lesz a 
különbség? A „differentia specifica”? 
Freud szerint a szorongás oka: 
az úgynevezett „születéstrauma”.
Na jó. Most elszívok egy cigit. 
Elszívtam. Vidám legyen 
a  v e r s  vége , v a g y  s zo m o r?  H m ?
Kint feljött a hold, s olyan lett 
az ég, mint hogyha laknák.
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SZŐCS ISTVÁN

K ép te len  je g y z e te k

„Az élet olyan, 
mint egy...”
A közhasználatú bölcsködések célja: je

lezni a hangoskodó beavatottságát: ó't sem 
a gólya költötte, nem most érkezett a fél
hatossal (azaz a reggeli vonattal faluról a 
fővárosba), ne akarják őt palimadárnak 
nézni, tudja ő jól, hogy hány óra, és így to
vább. .. A terület tulajdonképpen a folklór
ra tartozna, de úgy látszik, ezt még nem 
mondták meg nekik...

E sztereotípiák, gépies szellemeskedé
sek kisrésze magasból szottyant alá; pl. a 
drámairodalomból: Dániában valami bűz
lik... Helyes a bó'gés... Meghalt, mert sze
retett... Soknak a forrásvidéke a hajdani 
hitvitázó irodalom tájékán volna fellelhe
tő, ám jobb, ha ezeket nem firtatjuk... A 
legtöbbnek ihletői a vásári kikiáltók vol
tak, meg a mutatványosok: „itt látható a 
világ leghosszabb kígyója, a fejétől a far
káig hét méter, a farkától a fejéig megint 
csak hét méter, ez összesen tizennégy mé
ter”: ez a legócskább nagyzolás még ma is 
él, egyes városi hatóságok így adják meg 
a helyi villamosvonalak hosszát...

A modern -  huszadik századi -  ke
reskedelmi hirdetések új népköltészetet 
„nemzettek”, generáltak, akár laposak 
ezek, akár — olykor — nagyon szellemesek: 
a jónép, azaz a köznép valamely rétege sa
ját szíve szerint valóként hajtogatta, már- 
már a belebambulásig. Haladjon ön is a 
korral, Süssön Váncza sütőporral — azt hi
szem, ez volt az első nagy sláger.

Egyben a haladás fogalmát is finom 
an diszkreditálta, csak éppen a politi
kusok és szociológusok nem érzékelték. 
Gyomorégés? -  Ship szóda! Sippsipp, hur
rá! ... Mintha elvágták volna!” ... Erre 
azonban már ez következett: Gyomorégés? 
-  Szopogasson Huszár borotvapengét! 
Mintha elvágták volna!...

Valóságos közviadalok bontakoztak ki: 
így ék sört! A sör folyékony kenyér!... Egyék 
kenyeret! A kenyér sűrített sör!... Igyék te
jet! A tej folyékony tehén... Ne csak a szá
ja járjon! Járjon ön is cipőben! Mintegy a 
takarodót fújta meg a háború alatt egy te
metkezési vállalkozó: Nem érdemes élni, 
nem luxus a halál, Olcsón eltemeti Strobl, 
a Nyugatinál...

A színvonal sokáig, lassan süllyed 
a népkultúrában is. Legtovább, illetve 
örökké a durva képtelenségek élnek: vi
lágos, mint a vakablak... úgy jön, mint
ha menne... Ám a dekadencia akkor tel
jesedik ki, amikor az úgynevezett magas 
kultúra, pl. a dramaturgia „visszaköl- 
csönzi” a folklorizálódott szellemeskedé
seket, és „csak tizennégy éven felüliek
nek” -  egyetlen estén 160-szor elsüt egy 
félig elharapott disznó káromkodást. Ezt 
hívják Visszaszületésnek? Vagy, az úgy

nevezett szórakoztató irodalom — bestsel
ler, álkrimi, álscifi stb., elhanyagolt né
ven ponyva — művészieskedő csokorba köti 
a fajankók bölcsködéseit. (Mert az ördög 
visszaváltja, ami hozzá tartozik!)

Az élet olyan, mint egy rúd szalámi: né
ha ízletes, de hamar elfogy — avagy: a vi
lágháború olyan volt, mint egy női háló
ing -  de ezt nem bontom ki, meghagyom 
a „női költőnőknek”. Mellékesen szól
va, igazán nem értem, hogy miért szokás 
egy-egy színi hirdetésre felírni: csak 16 
éven felülieknek!? Valójában éppen az ér- 
tetlen suhancokat érdeklik legjobban az 
infantil-malackodások! Indokoltabb volna 
a figyelmeztetés: 60 éven felülieknek nem 
ajánljuk!

Szóval — az élet olyan, mint egy... egy... 
mi is? A szovjet irodalom egyik nagysága, 
Katajev, sok fennköltséggel megszívatott 
ifjúsági író, pályafutását egy pazar kis 
szatirikus regénnyel kezdte: Sikkasztok 
volt a címe. Például arról is szólt, hogy a 
fejlettebbé váló tárgyi környezet hogyan 
rontja meg a felfelé sóvárgó, de kezdetle
gesnek megmaradó egyszerű embert stb. 
Szerintem évente újra meg kellene jelen
tetni, de legalább 60 éve hírét sem hallot
tam. Nos, a múltkoriban Katajev már ha
lálos ágyán feküdt, amikor felkereste egy 
iparkodó írkász: „Most, amikor egy olyan 
gazdag, alkotó élet után, annyi távolba 
tűnt fehér vitorla után, ön végső mérleget 
készített, hogyan látja: Mi az élet legfon
tosabb tanulsága?” ... Katajev dühösen 
ráreccsent: „az életnek nincs semmiféle 
tanulsága!” — azzal a falnak fordult és ... 
és... meghalt.

Egyébként nemcsak a reklámok vál
tak ízetlenekké, de elnevezésük is félre
értésekben fulladozik. Közösségi érde
kű reklám — olvasom a képernyőn. Pedig 
a reklám ma már, magyarul, kifejezetten 
üzleti hirdetést jelent! (A gyengébbek ked
véért: bizniszt.) Az eredeti latin kifejezés, 
reclamo: „kiáltoz-rákiált, hangosan el
lentmond, méltatlankodik.” Mai kereske
delmi funkciója is a rákiáltás, utána ki
áltás!

A napilapban meg azt olvasni „apró- 
hirdetés” helyett, hogy: apróreklám, azaz 
„pirinyó üvöltés” -  a plánekatiság tipikus 
esete...

Nevek, rangok 
és ügyeletes Okostónik!
Időnként, s mostanság megint: fel-fel- 

bukkannak a jajveszékelő okosok: „Mi az 
már megint, hogy Verne Gyulai Micsoda 
műveletlenség! Az Jules Verne, azaz Zsül! 
Csak ne bizalmaskodjunk! És ne akar
junk mindent kisajátítani! Meghogy Mai 
Károlyi vagy Máj Károly? És hogyhogy 
Marx Károlyi Az Kari!”

Én sem tartozom azok közé, akik 
Julius Cézárt Császár Gyulának sze
retnék emlegetni. Viszont fölfigyelhet
ne arra valamennyi szabályozási kény

szerképzettől szenvedő kis- és nagyokos, 
hogy a magyarban, valamint még egy
néhány nyelvben a legrangosabb szemé
lyeket keresztnevén szólítva, annak a 
helyi idiómában elterjedt alakját hasz
nálják! Például Ince pápa, Ferenc pápa, 
Gyula pápa; valamennyi pápát magya
ros névalakkal szokjuk emlegetni, kivé
ve talán az állítólagos-titkos nőpápát, 
Joanna Papissát (bár neki is van magya
rosított névalakja, de azt inkább hagy
juk), aztán Máté, Lukács apostolok, és 
János evangélista, meg egynéhány ré
gebbi jótollú szerző, mint Aquinói Tamás, 
meg Ágoston és így tovább; és valameny- 
nyi uralkodó nevét is lefordítjuk, ha van 
mire; Gusztáv Adolf és Nagy Péter, Ferenc 
József és megannyi Lajos, csak legkifino
multabb doctorandák és doctissimák em
legetik XIV. Lajost úgy, hogy lujzkatorz 
derfircénte. És mennyit igyekeztek a D. 
Doc. Pecioviciusok „Rettenetes Iván” ne
vét Rettegett Ivánként elfogadtatni; hogy 
azért mégse legyen éppen „olyan”, leg
alábbis magyarul ne. A hercegek nevét is 
illik fordítani, a nagy törökverő Savoyai, 
az bizony Jenő herceg, és nem „herceg 
Jenő”! Nem tudta ezt Mehmed, és amikor 
a mohácsi táborban elfogott egy Herceg 
János nevű kárvallottat, azt hitte, hogy 
valódi herceg, és váltságdíj reményében 
le sem mészárolta.

Viszont ettől lefele, a rangot lehet a név 
elé is és utána is tenni: egyaránt használa
tos és helyes a gróf Teleki és a Teleki gróf! 
A báró Apor és az Apor báró. És itt beug
rik egy kis magyar specifikum: ez csak a 
főrangú férfiakra vonatkozik! Mert azt 
például nem lehetett mondani, hogy „gróf
nő Haller”, vagy „bárónő Bánffy”, csakis 
fordítva, elől a név, utána a cím.

És a régi időkben, a kedvenc szer
zők, írók vagy muzsikusok keresztnevét 
is lefordították! Játszották a színházban 
Schiller Frigyes műveit és megrendel
ték postán Dickens Károlyiéi A Pickwick- 
Klubot. Tamás úrfi kalandjai szerzőjének 
nevét csak azért nem fordították le, mert 
fura lett volna Mérőzsinór Márkus! A fran
ciák Ticiánt, azaz Tizianót mai napiglan 
Le Titiennek emlegetik. Ne akarjuk hát a 
Pillangó Kisasszonyt se visszabölcsködni 
Vajlégy Asszonyságnak! Inkább játsszuk, 
és ha magyar színpadon, esetleg, olykor, 
egy picit, azért magyarul is!

P.S. A mindent folytonosan újraszabá
lyozni akaró sok újdonsült szakértő, elem
ző, kutató eszünkbe juttatja a példáza- 
tos esetet: egy falu templomkertjében a 
nép passiójátékhoz készülődik; már kezd 
kialakulni, amikor megjelenik valaki és 
dirigál: „Maga álljon arrébb, maga fel
felé nézzen, ott hátul jöjjenek elébb!”... 
Végül a Jézust alakító személy lekiált a 
magasból: „Ked is a passióhoz tartozik?
— Én? Dehogy, csak éppen erre jártam...
-  Akkor meg mi a jóédesanyja kínkeser
ves huncut Úristeniért zavarja a mi szent 
áhítatunkat?”
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BERTHA ZOLTÁN

P oézis és gondolat
Lászlóffy Csaba — a hajdani legendás 

Forrás-nemzedék mértékadó személyi
sége — jelenkori literatúránk egyik leg
jelesebb alkotója. A kortárs erdélyi és az 
egyetemes magyar irodalom olyan kép
viselője, aki évtizedek óta termékeny 
és sokoldalú mestere a változatosság, 
a sokműfajúság, a jelentéses szemléleti 
és formai gazdagság megteremtésének. 
Számtalan kötete öleli fel költó'i, líriku- 
si, próza-, dráma- és esszéírói életmű
vét; verseskönyveinek, elbeszéléseinek, 
novelláinak, kisregényeinek vagy hosz- 
szabb lélegzetű epikai műveinek, szín
darabjainak, értekezó' szövegeinek, pub
licisztikáinak rengetege folyamatos 
egymásutániságában is hatalmas tel
jesítmény. Egy-egy új kötetének megje
lenése mindig esemény Erdélyben vagy 
az anyaországban; de drámaművészetét 
Angliában, Írországban és Amerikában 
is elismeréssel fogadták és üdvözölték, 
angolra fordított darabját sikerrel ad
ták ki és mutatták be. Munkáinak poé
tikai sokszínűsége feltűnően árnyalatos 
dimenziókat jár be — az elbeszélő költe
ménytől a gyermekmondókáig, a bib
likus poémától a játékos bökversig, a 
történelmi tragédiától az abszurd ko
médiáig, a groteszk rövidtörténettől a 
társadalomlélektani regényalakzatig. 
Világkép, stílus, gondolatiság, intellek- 
tualitás viliódzó összetettsége és komp
lexitása, nagyarányúsága különlegessé 
varázsolja műveit. A formai bőségáradat 
pedig a szemléleti, hangnemi, stiláris 
hagyományfolytatás és hagyományte
remtés készségével is hatásosan telítő
dik. A nagy esztétikai tradíciók élénkül
nek itt tovább, a Babits, Kosztolányi, 
Füst Milán, Szabó Lőrinc, József Attila 
fémjelezte tudatlíra, gondolati költészet 
vagy bölcseleti poézis, de meg is újítva a 
mai modernség, sőt posztmodernség szö
vegjátékos neoeklekticizmusával és szen- 
zibilitásával. A formaérzékenység tehát 
hagyományőrzés és megújító kísérlete
zés kettősségében, feszültségében bon
takozik teljes érvényűvé, s ez a távla
tos értékösszegzés egyre erőteljesebben 
fejezi ki irodalmunk sokféle irányzatá
nak, vonulatának és ízléstendenciájának 
egybekapcsolhatóságát és egymásra ha
tó egyenrangú értékminőségét. Mert 
Lászlóffy Csaba végképp nem szűkkeb
lű a nemzeti identitástudat, a magyar 
közösségi megmaradásakarat, a modern 
európaiság, a historikus elmélyülés, a 
lélektani és etikai fogékonyság, az elfo
gulatlanul enciklopédikus kultúraesz
mény, a társadalmi szabadság- és igaz
ságosságeszme, a metafizikai nyitottság 
akármifajta értékrendjének a megbecsü
lése terén. Semmi nem idegen tőle, ami 
a magyar és a világirodalom kincsestá

rában évszázadokon keresztül felboltozó- 
dott, s állandó és energikus ihletettsége 
is az egész látóhatár tágasságának mű
veltségélményétől éled és frissül folyton- 
folyvást. Amihez hozzányúl: rejtett vagy 
nyílt ihletforrásnak, inspiráló erőnek, 
motívumszerkezeti hatástényezónek bi
zonyul. O aztán igazán mindent megtesz 
— és hitelesen eredeti, formátumosan 
egyéni, sajátosan szuverén látásmódjá
nak, özönlő képzettársításokban megnyi
latkozó formaigényességének ösztönzései 
szerint - , hogy megszólító erővel ragad
ja el olvasóit a közösségi sorsirodalmiság 
és a szubjektivista élménylíraiság, a tár- 
gyias megjelenítés és az elvonatkoztató 
stilizálás, a vallomásos személyessség és 
a filozofikus önértelmezés megannyi ér
téktartományának irányába. Szinte ösz- 
szefoglalója ő napjaink életérzésének, s 
gyakran éppen a sokarcúságában vagy

Vénusz

mozaikos forgatagában elbűvölő forma
nyelvi változatosság és elevenség révén.

A budapesti Napkút Kiadónál, Szondi 
György jóvoltából a szerzőnek számos 
kötete látott már napvilágot. A mostani 
kétkötetes versgyűjtemény részint bete
tőzi az eddigi lírai termés eredményeit, 
részint tovább is lendíti ezt a mindegy
re megkapó újdonságokkal tarkított líra
folyamot. A perspektíva-váltogató rugal
massággal és a morális hűségtanúsító 
elszántsággal, a konkrét és a metafori
kus versbeszéd assszociativitásával meg 
az egyetemes kultúrtörténeti tapasztala
tok sugallataival, s a tanítás és a példa

állítás dinamizmusával töltekező versvá
logatás: igazi lehetőség az értő olvasásra 
-  szakmabeli ínyencek és lelkes irodal
márok, versszerető értelmiségiek és az 
irodalombarát nagyközönséghez tarto
zó, érző és gondolkodó magyarok széles 
rétegei számára egyaránt. A humánkul
túra és a művészettörténet örökkön igé- 
zetes hangulata áramlik itt, az emberi 
lényegvalóság sűrű levegőjében lélegzik 
minden szó, betű, verssor és versciklus. 
Igézetesen tömörítő és szétágazó szép- 
tani artisztikum mozgósításával, bra
vúrosan sziporkázó nyelvművészeti öt
letek, gesztusok, utalások, szójátékok 
felkavaró lendületével. Mélységáramlás 
és kitárulkozás, kötődés és emelkedés, 
érzékiség és érzékfölöttiség: a Lászlóffy- 
versmondat bolygó hullámzása imma
nens és transzcendens — mondhatni 
transzkulturális végleteket érint és kö
zelít egymáshoz. Végső kérdések és fun
damentális kultúrantropológiai üzenetek 
szervesülnek itt egymáshoz: a sugár
zó létértelmező övezetek immár magá
nak a költészetben megnyíló és felfénylő 
heideggeri létigazságnak a titokzatos te
repévé lényegülnek. Tudás és egziszten
cia, szellem és történelem, egyéniség és 
életmisztérium már nem különíthető el, 
miképpen létezés és művészet, kimondás 
és elhallgatás, szöveg és szövegköziség, 
rejtély és valószerűség sem egymástól. 
Ezért állapíthatja meg remek ajánlásá
ban -  a kötetek borítójára helyezett jel
lemzésében -  a kiváló fiatal költő, iroda
lomtörténész, kritikus Korpa Tamás (az 
életmű legkitűnőbb értelmezője, s nem 
mellesleg e könyvek szerkesztője), hogy 
„Lászlóffy Csaba új verskötete (kettős 
könyve, líra-duója, ikerválogatása) egy
mással dialogizáló műveivel, ciklusaival, 
textuális kereszteződéseivel izgalmas és 
egyben kísérleti nagykompozíciót rajzol 
ki. Ebben áll egyik újdonsága. A hálózat
szerűén működő elrendezésben olyan köl
temények foglalnak helyet, melyek érzéki 
finomságukkal, kontemplativ letisztult
ságukkal, helyenként heves, sőt kérlel
hetetlen erejükkel, nyelvi erejükkel fog
lalják össze és gondoltatják újra a négy 
évtizedes alkotói pálya fő hangsúlyait. 
Lászlóffy Csaba poétikáit kezdettől a fo
kozott műgond, az européer műveltség 
átsajátításának és problematizálásának 
készsége jellemzi. (...) Az ikerkötet egy 
(...) nagy líra (nem záróköve, hanem) 
széttekintési lehetősége.” És ezért mond
hatja e könyvek kapcsán is Szepes Erika, 
hogy Lászlóffy Csaba „műveltsége felbe
csülhetetlen”, „modernsége századokat 
átívelő gondolkodásában van”, s „nem 
szónokolni szeret, hanem gondolkodni, 
nem dagályos pátoszban harsog, hanem 
olyan versekben, amelyekben szarkaz
mus, elégikusság és nemritkán tragi
kum szól” (Napút, 2013/5.).

>>>>> folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

A Pózok a sebezhetőn (Versek I.) és az 
Átörökített magány (Versek II.) tehát az 
utóbbi évek termésének reprezentatív 
kollekciója -  egyszersmind a történelmi 
és az aktuális közérzetiség, az individu
ális eszmélkedés, a testi, az empirikus és 
a lelki, a pszichikus személyiséglátomás, 
az önélveboncoló létezésanalitikai vizs
gálódás, a tűnődő-merengő sorskivetítés, 
a mindennapokkal és a furcsa felbolydu
lásokkal, a fájdalommal, a betegséggel, 
az öregséggel, (emlékekkel, rémálmok
kal, hallucinációkkal) birkózó magatar
tás jellegzetességeit és módozatait va
lóban egymással ötvöző költői szférák 
megragadó és katartikus együttese. A 
bátor szembenézés, az illúziótlan küzde
lem éles diagnózisa. Életbevágó víziók és 
vitális jelenségek tanúságtevő megörökí
tése. Szenvedély és értelem örökösen iz
zó szövegművi organizmusa. Megrendítő 
sorsbeszéd és élő varázslat. „Az előérzet- 
től a fikción át -  míg föl nem adom -  / a 
valóságig, vagy inkább csak a valószerű
ig, / hiszen a valóság az abszurddal ro
kon” -  amint ezt a Nemes Nagy Ágnesre 
utaló vers fogalmazza. S a valóval és a 
képtelennel zajló mindennemű viasko- 
dás és azután a roncsolódás efféle bonyo
dalmait és konvulzióit már a cikluscí
mek is szuggesztíven jelzik: A pusztítás 
ára, Provinciális végzet, Elégia az eldu
gult memóriáról, Csapongó elmegyógy- 
korok, és így tovább. Az univerzális le
épülés és degeneráció ezerarcúságától 
jutunk a történelembe vetett ismert és 
ismeretlen emberek élményérzeteihez, 
valahai költők, írók, zenészek, magya
rázatkereső filozófusok szenvedés- és re
ménytanulságaihoz, majd a személyes, 
sőt biológiai és fiziológiai kínok és omlá
sok mélypszichológiai tüneteihez, rezdü
léseihez, mozdulataihoz, idegi-szellemi
erkölcsi kifejeződéseihez, s azután az 
elmúlással is szembefeszülő racionalitás 
felemelő magasrendűségéhez, fanyar-ko
moly számvetéseihez, természeti és ter
mészetfölötti meditativ reflexióihoz. 
Sodrása van e konstruktív szövegszöve
déknek, az elejétől a végéig, az evilági- 
ságtól az örökkévalóságig húzódó létösz- 
szegzések feszes sorozatának. És a már 
megszokott műfaji kavalkádnak az elé
giától a krónikáig, a helyzetdaltól a bal
ladáig, a rekviemtől a naplórészletig, a 
zsánerképtől a variációk és parafrázisok 
-  „jelenések” és „áthallások” -  tömegéig. 
S igen impresszív a versformák, ritmu
sok, hangzások sokasága is: az időmér
ték ódonságától a szonett hajlékonyságá
ig, a haiku törékenységétől a lamentáció 
veretességéig, a zsoltár misztikájától a 
zenei alakzatok (tedeum, szonáta, pre- 
lűd, kvartett, etűd, intermezzo, song és 
megannyi más) dallamait és struktúrá
ját felidéző darabokig. „Virrasztó rap

szódia” vall például az ősi értékrendet 
képviselő skólák megtartó boltozatáról, 
miközben dúl az erőszak, a háborúsko
dás, s nő az apokaliptikus „veszteségek 
kínja”. Amikor a „beteg emberiség, dilis 
/ kedvét vad orgiában tölti, / térdre veti 
magát: csontra vetkőzve hisz. / E végvo- 
naglás -  végzetes ragály -  / az emészthe
tetlen erkölcsi / elvek után, tetszhet akár 
/ a férgeknek is.” Amikor „kíváncsi vagy: 
miért pazaroljuk el / azt is, amit egyszer 
ajándékba kaptunk?” Amikor kiderül, 
hogy a „szabadságharc rögeszméje nél
kül / nyilván kényelmesebb lehetett vol
na; / nemcsak most tudod ezt, midőn már

LÁSZLÓFFY CSABA

Pózok a sebezhetőn
Versek I.

LÁSZLÓFFY CSABA

*
Á törökített magány

Versek II. °  J

/ az örökség is ingatag, legyen az lázadás 
/ szelleme, vagy csupán a szelíd lélek- / 
vándorlás hitétől elzsongatott zsigerek.” 
Vagy amikor: „Az idő esély vagy csak 
magyarázat? / összevissza fekvő s zagy
váló század / felforrt gyomor -  a hideg is 
kirázhat / kényszer híján a szív üresen 
lázad / csuklón a pengeél: eszelős vázlat 
/ vér vagy csak közöny özöne ha rád fagy

/ minek nyomozni? valóság és látszat / le 
nem rombolt berlini falán áthat / a jövő 
roppant ürege (alázat / okádékillat töl
ti meg a házat?) / lerágott csontjai lel
ki tusáknak / sorstalanság végtagjai se 
rángnak / sehol könnyekkel itatott káp- 
rázat // az idő esély? -  nincs rá magyará
zat”. „Konszolidációs szonett” ez -  címe 
szerint is — napjaink sivárságáról, kilá- 
tástalanságáról. Mint ahogy a „sejtek 
szonettje” pedig Trianon el nem visel
hető jóvátehetetlenségét panaszolja: „Az 
Öregistennel haragban / vagyok/voltam 
-  én, faragatlan / vesztes versailles-i ki
rakatban; / a gőgös nagyhatalmi katlan 
/ (Magyarigenben, Musza Daghban) / 
meddig maradhat bosszulatlan?”

És mit tehet ilyenkor a költő? 
Ironikus-önironikus — egyszersmind ér
zékletes kör-, kor- és kórképszerű — ars 
poeticájában kesereghet, háboroghat, fi
gyelmeztethet: „Költő vagyok? Kit érde
kelne? / Az ember rég nem önmaga, / ha 
még annyit sem ér az elme, / mint bár a 
valuta szaga. // Hittük mindig: a huma
nizmus / humusz alól is feltör a / fényre. 
(...) Szemünket elfedte a hályog; / illú
zió a hit s remény, / eltűnt időkben botor
kálok: / s ha bűnként húz le, nem erény. 
// Európa, gyilkos hecc s métely; / hány 
hulla/dék/gödröt koholt. / Bomlott agyat 
riaszt a kétely: / az értelem csak szol
ga volt! (...) Stábok, spiclik — kicsi/nagy 
banda, / zabáinak és ürítenek. / Habzó 
történelmi halandzsa / határolná be lé
tedet. // Megzápult próféták, varangyok, 
/ szókészletük másfél arasz; / meg se kell 
húzni a harangot, / mind saját magá
ra szavaz. // Keserves munka volt idáig 
/ eljutni. Ma övék a lét. / A tökély korá
nak, úgy látszik, / fújtak megint -  rom
lás a tét. // Valami kortalan világít, / a 
szellem árnyékban marad. / Valamit el
sodor egy másik, / vak kannibál-gén in
dulat. // Szolgálatos tábornok hangja: / 
’Hatalmam van felettetek!’ / — üvölt (ele
fántból lett hangya), / s fölindulnak a 
vesztesek. // Világ mészárszéke ma zár
va. / (A nyelvedet le ne harapd.) / Mindig 
lesz böllér; s nagy az ára, / hogyha az 
áldozat te vagy.” S ekként a halványan 
biztató „záróakkord” — az érték- és re
ménysugarat immár a transzcenzus át- 
lényegítő és átminősítő, józan-rezignált 
vágyszférájában vibráltatva, s így szá
munkra, paradox módon, de mindnyá
junk érdekében is megsejtetve valamit a 
mégis-várakozás bizonytalan bizonyos
ságából: „Hosszabb töprengés után dön
töttem úgy, / elhihetitek, hogy odaát is 
reménykedni fogok / a klasszikus költői 
modell túlélésében — / amennyiben a ma
gam túlélési kísérletei / hiábavalónak bi
zonyulnának.”

Lászlóffy Csaba: Pózok a sebez
hetőn; Átörökített magány -  Versek 
I-II. N apkút Kiadó, B udapest, 2013.
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GÁL ANDREA

„E gyszerre szin te  m indent fogna egyb e”
Súlya van ennek a kis, nyolcvan ol

dalas verseskötetnek. Halál, öröklét, 
„Tavaszi forgószél a fájdalom”, otthon, 
„Nem nyelvemben: én hibáimban élek”, 
ismét fájdalom, önarckép, por és hamu, 
„gyászruha, fátyol, ing, babakelengye” 
-  ezek ötlenek fel, ha László Noémi új 
verseskönyvét, a Földet lazán lapozom. 
Metafizika? Létkérdések? 2013-ban?

A kötet reprezentatív darabja az első 
vers: Kútba néző. Három részbó'l áll, az 
első három, a második kettő, az utolsó 
egy szakaszos. Lépcső lefele, az öntudat
ból tudatalattiba vezető útként tétele
zett kútba. És lépcső befele, a koponyán 
kívülről oda, ahol a szem már önmagá
ra lát. A befelé vezető út nem kizárólag 
szimbolikus, sajátosan konkrét jelleget 
kölcsönöz neki, hogy a vers első sorában 
a „koponyakéreg reccsen”, majd a máso
dik részben az olvasó bejut a „koponya
kongásba”, az utolsóban pedig a szem 
is befelé fordul. A Kútba néző kötetbe
li helye miatt is előrevetíti az írásokat: 
önelemző, vallomásos verseket ígér, ko
moly, kissé sötét hangnemet, amelyet a 
balladai szóhasználat is erősít. S mint 
ilyen, a könyv be is váltja az ígéretet, ki
egyensúlyozott, önazonos, egységes be
szédmódot teremt meg.

A Kútba néző című versnek mindeze
ket a sajátosságait számomra tükrözte 
az utána, a lap alján látható illusztráció. 
Három fácska, vékony vonalakból, ko
molyan, kicsit egymásra dőlve. A rajzo
kat Láng Orsolya készítette, a kötetben 
jó sok ilyen, nézegethető rajz van, ame
lyek fölött nem siklik el az olvasó sze
me. Legalábbis azé az olvasóé biztosan 
nem, aki ráérez László Noémi szövegei
re, ugyanis hasonló érzékenységet kér a 
vizuális és a verbális szöveg.

A borítót Láng Orsolya rajzait fel
használva készítette Könczey Elemér, 
a hátteret a közelről fényképezett föld 
textúrája képezi, amelyre mintegy haj
szálgyökerekként nőnek ki a fákat és 
egy fekvő ember arcát mintázó vonalak. 
Szép könyv, a papír minősége és a betű
típus is talál a szövegekhez.

A cím, a Föld szó ilyenformán, a bo
rító által is hangsúlyos szerephez jut a 
kötet olvasatában, és több versben is ez 
a központi motívum. A parthoz közel 
érő hajós kiálthatná, hogy: Föld! -  ne
kem elsőre ez jutott eszembe, de itt nem 
a messzeségbe való utazás, nem a for
dulatos, kalandos történetek földje je
lenik meg. Pontosabban nyilván utazás 
ez is, csak nem kívülre és nem mérföl
dekben mérhető. László Noéminél a ka
land is a létértelmezés metaforája, mint 
a Kalandregény utolsó soraiban: „Majd 
így is, úgy is bekerít / a vég. Mindegy, 
m it tű r te m , /  m it nem  tű r te m  el: a föld 
öle / egykedvűen visel, // bezár szelíden, 
szépen, / könnyedén. Enyém.” Egyike a 
kötet (nem gyakori) helyeinek, amelyek

feloldozást kínálnak, s nem a tépelődés- 
be visznek vissza (tovább). Föld.

Ha irodalomtörténeti megjegyzést 
kellene tennem, természetesen gondban 
lennék, mint minden kortárs kötet ese
tében: az itt és most megnehezíti a stí
lusra, irányzatra stb. vonatkozó címkék 
odaítélését. Annyit azonban megkockáz
tatok, hogy a Földben megszólaló László 
Noémi hangjának elődje az az önelemző, 
az én, a világ és a nyelv viszonyát szigo
rúan szálazó, az önmegsemmisítésig kö
vetkezetes beszédmód, amelyet Hervay 
Gizella, Nemes Nagy Ágnes és Bállá 
Zsófia is művelt. Nem véletlen, hogy csu
pa költőnői nevet sorolok. Van ebben az 
önmegszólító és a létkérdésekhez maka
csul visszatérő beszédben valami vissza
vonhatatlanul női. Úgy tűnik, mintha 
a sokszínűség és töredékesség felszíne 
alatt, a költészet mélyén a Csodá hoz, a 
Káprázathoz, a Csillaghoz, A szív helyé
hez, a Földhöz, a Gyümölcsfákhoz (ezek 
mind a kötetből származó verscímek) 
hozzáférni inkább ebből a — mai irodal
munkban még mindig sokszorosan prob
lematikus -  feminin nézőpontból lehet
ne. 2013-ban (is).

Az Őszi szonettkoszorú a kötet egyik 
„leg-„ írása. Tájleírásból létértelmezés
be — és vissza: ezt a gondolati ívet követi. 
Nem tudom, a legjobb-e, engem minden
esetre ez fogott meg leginkább. A kez
dősor erős, lendületet ad: „Villog az ég, 
mint tigris bőre, nyersen”, és ebből ter
mészetesen bomlik ki a szonettkoszorú

első darabja, számadás: a természe
ti elemek nyugtalanítóak, akadályoz
zák a megismerést, vadak, nem szelí
dülnek meg az emberi tekintetre, ezt 
azonban a beszélő elfogadja: „mert el
engedtem, amit lehetett, / könnye
dén, ahogyan kéz ér a kézhez”. A köny- 
nyedségből azonban sorra bontakoznak 
ki a súlyos dilemmák: a szerelem vi
gasza és múlandósága, lehetetlensé
ge, a szavak  szép egymásbafonódása 
és az egymásbafonódás hiábavalósága, 
a transzcendencia megmutatkozása és 
szenvtelensége közötti őrlődés vagy in

kább ide-oda sodródás. Felsorolásom 
természetesen gyenge és banális amel
lett, amit a vers nyújt: a jelentések ezer 
árnyalata és lehetősége pulzál a sorok
ban. Igen szabad versek ezek -  bár szer
zőjük mesterien hozza létre a szabatos 
szonettformát és megragadó ritmust. 
Befogadójukat sokféleképpen szólítják 
meg, az újra- és újraolvasásra hívják.

Miközben a kötetet többedszerre for
gattam, váratlan kincset találtam én is: 
humort, ezekben a számomra első talál
kozáskor nagyon komolynak tűnő versek
ben. Többedszeri olvasáskor, amikor már 
a sorokat a személyes tapasztalatokkal ve
tettem össze, vettem észre ezt a két sort: 
„Tulajdonképpen nem vártunk mi sem
mit, / Mert ami történt, az is több a sok
nál”. Majd ezt: „Montblanc csúcsán a hó s 
a jég: mese. / Az működik: valaki éhes-e?” 
A nevetés környékezett, de csak akkor, 
amikor már ki tudtam szállni a Földet hű
vös érdeklődéssel, komolyan vizsgáló olva
só szerepéből, és engedtem a verseket hoz
zászólni a magam kicsi érzelmi világához. 
Vagyis a komolyság bennem volt eladdig. 
Amikor pedig azt elengedtem, akkor meg
mutatkozott az önirónia, és „valami láng 
övezte féltekén” kezdtem járni, ahol „tö
rik, reped a csont, játszani jó”. A kötet így 
súlyos maradt, de metafizikája hol játszi, 
hol mélabús, hol fintorgó változatot öltött, 
mint ki „egyszerre szinte mindent fogna 
egybe”. Következő olvasáskor mi derülhet 
még ki?

László Noémi: Föld. Sétatér Köny
vek, Kolozsvár, 2013.
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Gyengeséggel szemben kegyetlenül
Szász Jánosnak talán két kedvelt fil

mes toposza van: a testvérek és az őrült
ség, illetve különböző' felfokozott mentális 
állapotok filmre vitele. Csáth Gézát ezért 
szinte házi szerzőjének lehetne tekinte
ni, hiszen a Witman fiúk és az Ópium -  
Egy elmebeteg nő naplója című filmek az 
ő művei alapján készültek. Aztán Szász 
felfedezte a svájci emigrációban élő' 
Ágota Kristóf (vagy Kristóf Ágota) triló
giáját, és hosszas (jogi) egyeztetés után, 
az írónő' örömére (aki később sajnos sem 
a bemutatót, sem a Karlovy Vary-i feszti
válon a filmnek kijáró Kristály Glóbuszt 
már nem élhette meg) nekifoghatott a re
gény első részének filmváltozatát elké
szíteni.

A Witman fiúk után a mostani törté
net nem okoz meglepetést: a második vi
lágháború kitörése idején egy ikerpárt 
a szüleik a vidéken élő nagymamához 
visznek. A testvérek az elején nehezeb
ben viselik a körülményeket (zord nagy
mama, zord idő, zord viszonyok), de las
san kialakítanak egy olyan viselkedési 
rendszert, amellyel be tudnak illeszked
ni és szó szerint helyt tudnak állni az ré
misztő körülmények 
között is. A rendező a 
testvérek alakítóit, a 
Gyémánt-testvéreket a 
Tolna megyei Kocsolán 
találta meg. Gyémánt 
András és László két 
tizenéves fiú, nem ren
delkeznek semmilyen 
színészi előképzettség
gel, de jelenlétük a szé
les vásznon magával 
ragadó. Bár nem ikrek, 
de összecserélhetőek, 
viszont a karakterük 
erőssége átcsillámlik 
a filmbéli figurákon.
Náluk igézőbben csak 
Molnár Piroska ala
kította az eleinte „go
nosz boszorkát” játszó, 
lányát, a gyermekek 
anyját gyűlölő nagy
anyát, aki unokáit is 
szukafattyaknak ne
vezi. De nem csak az ő 
erős színészi jelenléte 
volt magával ragadó, hanem Szász János 
visszahozta a vászonra egy másik ked
venc színészét, Ulrich Thomsent, a fér
fiakhoz vonzódó német tiszt alakjában, 
aki ugyancsak sokszínűre rajzolta saját 
karakterét.

A ikreken kívül (akik a film cselek
ményével egy időben kezdik el megél
ni saját történetüket) mindenki mögött 
egy rejtett történet és tragédia áll, amely 
nem is oldódik fel minden esetben. Nem 
tudni, hogy az özvegy nagymama része
gen miért gyűlöli annyira elhunyt fér
jét. Nem tudni, hogy a szomszéd nyúlszá- 
jú lány (Tóth Orsi), akit a végén az orosz 
katonák megerőszakolnak és megölnek, 
miért hazudja azt édesanyjáról, hogy 
süket és vak. Csak sejteni lehet, hogy a

szép szőke papi szolgálólány (Kiss Diána 
Magdolna) miért is gyűlöli annyira a zsi
dókat. És nem feltétlenül lehet érteni, 
hogy a fiúk, akik addig szinte egy ember
ként, már-már varázslatos összetartás
sal vittek mindent véghez (takarítástól, 
tanuláson keresztül, egymás fájdalom
hoz szoktatásán át a gyilkosságig) mi
ért is áldozzák fel apjukat azért, hogy az 
egyik átléphesse az aknás mezőt és a ha
tá r másik oldalára érkezzen, míg testvé
re otthon marad az elhunyt nagymama 
házában. Első látásra talán csak annyit 
lehet mondani, hogy a háború minden
kiből kihozza a legmélyebben rejlő, min
denkit letaroló élni akarást. De talán a 
félelmetesebb azt elgondolni, hogy való
ban csak a háború hozza ki ezt a testvé
rekből (vagy bárkiből), vagy csak az el- 
vadultság állapotába kényszerülés hozta 
ezt a világlátást.

A testvérek, a két fiatal fiú alakítása 
egyfajta nyers, ösztönös élni akarásról 
szól. Egymást ütve szoktatják magukat 
a fájdalomhoz, apjuk tanácsára egymást 
segítik a tanulásban, és apjuk tanácsá
ra naplót írnak a napi történésekről. A

film némileg túlegyértelműsíti a regény
hez való kötődését: miközben a fiúk a 
naplót írják, színes, családi fényképek
kel teleragasztott, miniatűr rajzokkal 
és festményekkel díszített scrapbookok, 
kollázsmódszerrel készült emlékkönyvek 
tűnnek fel, amelyek a fiúk narrációja fo
lyamán képileg egybeolvadnak a konkrét 
cselekvésekkel. Talán eltúlozva mond
hatni, hogy kissé Peter Greenaway stílu
sához lehetne hasonlítani ezt a rendezői 
fogást, amely aztán az elméletírók szá
mára kijelölheti a feladatot: miképpen 
lehet újrafogalmazni egy film és egy re
gény kapcsolatát a médiumok megjele
nítése által (igaz, Szász János már előző 
játékfilmjében, az Ópiumban is élt a kéz
írás médiumának a megjelenítésével). A 
nagy füzethez (akárcsak az Ópiumhoz)

Szöllősi Géza készített scrapbookokat, 
amelyekből a film magyarországi bemu
tatójával egy időben kiállítás is nyílt. 
Halálfejekkel megrajzolt menetelő kato
nák, az anya fényképének „kicsúszása” a 
nagy füzetből és egyéb stop motion meg
oldások árnyalják a mesélést és kissé me
seszerűvé teszik aborzalmakat.

Szász mostani filmje mondhatni a 
Witman fiúk folytatása, vagy a toposz 
újabb aspektusának egyik feldolgozá
saként tekinthető. Csáth Géza a maga 
megismételhetetlen módján végigzongo- 
rázta a mindennapi erőszakos cselekede
tek műfajait. Ágota Kristóf regényének 
nyelvezete szűkszavú, tőmondatokban 
beszélő, a hézagokban-jelentést-elhelyező 
stílusával viszont helyt ad az ilyen tit
koknak, igaz, a kegyetlenségnek is. A re
gény „másról szól”, mint a film — ez rend
jén is van így (anélkül, hogy a filmes 
adaptációk hosszú irodalmát végignyá- 
laznánk, és anélkül, hogy a regényben 
vázolt erőszakformák összességét végig 
kellene néznünk a mozivásznon). Ezzel a 
látszólag lecsupaszított nyelviséggel egy 
sajátos, vad világot teremt, amely erő

sen kihangsúlyozza ezt 
a tiszta formákban és 
egyszerű szavakkal áb
rázolt helyzetet. Ebből 
származik a regény sok
rétűsége. A film ellen
ben (mint talán minden 
adaptáció) a saját komp
lexitása miatt veszít a 
regényben alkotott vi
lág káprázatosságából. 
Az is igaz, hogy elvész 
az írás sajátos nyelveze
te, az általa kialakított 
világszemlélet és annak 
átütő ereje, de a színészi 
alakításoknak köszön
hetően mégis hipnotikus 
marad a film.

A két fiú kapcsola
ta azért is annyira erős, 
mert együtt tudják csak 
legyőzni az olyan embe
ri gyengeségeket, mint a 
fájdalom, az éhség vagy 
a gyengeség. És bár a 

történet végére kerülnek a nagymamá
hoz, a szüleiket, akik addig a meghitt 
szeretet létezését jelképezték, valósággal 
elpusztítják és végül önmagukat is a leg
nagyobb próbatétel elé állítják. Érdemes 
a trilógia mindhárom részét végigolvas
ni.

A nagy füzet, színes, magyar- 
osztrák-német-francia film, 109 perc, 
2013. Rendező: Szász János. író: Ágota 
Kristóf. Forgatókönyvíró: Szász János, 
Szekér András. Operatőr: Christian 
Berger. Producer: Sőth Sándor. Vágó: 
Ruszev Szilvia. Szereplők: Gyémánt 
András, Gyémánt László, Molnár Piroska, 
Ulrich Matthes, Bognár Gyöngyvér, 
Ulrich Thomsen, Tóth Orsolya, Derzsi 
János, Kiss Diána, Kovács Lajos.
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KÁNTOR LAJOS 
Atavizmusok.
A vers védelmében
Tudom, „atavizmusnak” számít már az is, 

ha az ember nem interneten, blogban vagy 
Facebookon fejti ki gondolatait, ráadásul 
ezt irodalommal kapcsolatban teszi. (Azt 
pedig szinte le sem merem írni, hogy több
nyire az öreg Erikán, hűséges írógépemen 
pötyögöm be mondataimat. Még szerencsé
nek mondhatom a hivatkozási lehetőséget 
Esterházy Péterre, aki állítólag még min
dig kézzel írja túlhaladottnak aligha nevez
hető' prózáját.)

Olvasom a Helikonban (2013. okt. 25.) 
László Noémi beszámolóját a göteborgi 
könyvvásárról. O idézi Kukorelly Endre kije
lentését: „A verssel való foglalkozás atavisz- 
tikus dolog.” És mi a helyzet a novellával? 
(Lásd: idei Nobel-díj.) És akár a regénnyel? 
De én egy kicsit visszább mennék az emlé
kezésben: a Székely Jánossal folytatott régi 
vitánkra — miután kinyilvánította: a költé
szet meghalt. Aztán ő maga is írt még ver
set, legfeljebb drámába rejtve...

A költészet, a vers ott sem hal meg, ahol 
már-már halottnak, legalábbis halódónak 
véltük. Ezt is egy friss Helikon-közléshez 
kapcsolom, örömmel. Mert örülni kell an
nak — és gyorsan üdvözölni! —, hogy a nehéz 
élethelyzetbe jutott nagyváradi Zudor János 
nem csupán jobb, emberi körülmények kö
zé került, de (ismét) jó verseket ír. Igaz ver
seket, amilyen Az őskáosz és az Oskáosz 
II. Szívesen ajánlom őket fiatal irodalom
kritikusoknak elemzésre. Én megelégszem 
itt, választott terjedelmi (a glossza, a gyors 
jegyzet diktálta műfaji) okokból, egy idézet
tel, Az őskáosz utolsó két szakaszával:

elkiáltom magam az óriásnak, hiszen 
az is én vagyok, még az ősköd előtt, 
a boldog időkben, mikor még nincs világ,

csak idő van, a boldog idő, és 
óceán, akárcsak időtlen lelkemben...
Nem zavar az izgága cél, sem az emberek!

K irály László ünnep lése  
B udapesten és Kolozsváron
Király László költőt, lapunk főmunkatársát köszöntötték november 

18-án Budapesten, 70. születésnapja alkalmából a Magyar írószövetség 
Bajza utcai székházában. A Magyar írószövetség, a Magyar Művészeti 
Akadémia és az Orpheusz Kiadó által szervezett eseményt Erős Kinga, 
a Magyar írószövetség titkára, az Orpheusz Kiadó vezetője nyitotta meg, 
majd Szentmártoni János, a Magyar írószövetség elnöke, Mezey Katalin, a 
Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője, és Karácsonyi 
Zsolt, a Helikon főszerkesztője köszöntötte az ünnepeltet.

Szentmártoni János abban látta Király László munkásságának jelentő
ségét, hogy az „egyszerre mai és időkön átívelő. Egyszerre személyes és kö
zösségi. Úgy újít, hogy közben nem szakad el a gyökerektől.” Mezey Katalin 
az ünnepelt nemzedéktársaként, többek között pályakezdésükről szólt, ar-

Király Lászlót köszönti Szentmártoni János

ról, hogy bíztak benne, képesek az adott történelmi helyzet fölé emelkedni. 
Karácsonyi Zsolt úgy vélte, Király László „annak az öröktől régi, minden
kor új nemzedéknek a tagja, ahová mindazok tartoznak, akik úgy költők, 
hogy már a vers megírásának pillanata előtt is azok”.

A rendezvény második felében Szakolczay Lajos beszélgetett a szerzővel pá
lyafutásáról és az Orpheusz Kiadónál idén megjelent Készülődés Pazsgába cí
mű versekötetéről. Király László legújabb verseiből Lázár Balázs színművész 
olvasott fel, Faragó Laura énekművész erdélyi és csángó népdalokat adott elő 
-  az esemény végén a koccintás és a születésnapi torta sem maradt el.

Kolozsváron, november 22-én, a Magyar Főkonzulátus dísztermében 
Kántor Lajos mutatta be Király László a Kriterion Könyvkiadónál megje
lent Nap hold kék mezőben című kötetét. A hetven éves költőt Magdó János 
főkonzul, H. Szabó Gyula, Fekete Vince, Lövétei Lázár László, Karácsonyi 
Zsolt és László Noémi köszöntötte.

XÓ'D'EX -
[...] Külső és belső analógiák? Hitelesen személyes és áttételes 

művészi sugallatok? Szó se róla: közel sem egyszerű Finta Edit 
munkásságának érdemi megragadása. O nem csupán szenzuá- 
lis, vizuális személyiség, de a gondolatiság elvontabb igénye is 
ott munkál benne. Mégsem ízig-vérig tudatos, racionális alkat, 
minthogy másfelől egy ösztönös, érzelmi bázisú képzőművész- 
szél állunk szemben. E lélektani, kifejezési összetettségből fa
kad, hogy vívódó, mitikus nőalakjai kapcsán egynémely szerző 
a démonikus pokoljárást, más pedig a kultikus égbeszállást em
legeti. Ha akad is némi emocionális igazság e szélsőséges meg
határozásokban, valamelyest konkrétabban, egyértelműbben 
kellene foglalkoznunk. Kétségtelen többek közt -  állítja Banner 
Zoltán - , a művésznőnek egyetlen önarcképe sincs. Ennek dacá
ra festői pályájának egésze mégiscsak roppant szubjektív, már- 
már önarcképi természetű. Más kérdés, hogy ezúttal egy sze
mérmes, rejtőzködő egyéniséggel van dolgunk.

M indenesetre feltűnő: az alkotó kesernyés m agányérzete csak 
elvétve jelentkezik egyedi, árválkodó figurákban. Neki sokkal 
inkább a két- vagy háromszemélyes nőalakok imponálnak, mel

lettük pedig népesebb, zártabb kollektívákkal találkozhatunk. 
Egy őszies, komor hangzatú, asszonyos csoportképe az Antik 
kórus címet viseli, ami önmagában is árulkodó. Banner Zoltán 
is kiemeli ezt az irodalmi profilú, közösségi mentalitású jelleg
zetességet, mivel valószínűleg tanulságosnak tekinti. És csak
ugyan: Finta Edit személyes önreflexióit épp a többrétegűség, a 
nembeli csapatszerűség viszonylatai teszik fölöttébb izgalmas
sá. Az Áttűnések triászos, kísérteties víziója például metafori
kus, feszültségteli látványtömb. Itt a centrálisán vöröslő, szen
vedélyes nőiség képviselője a hófehér tisztaság nimbusza felé 
hajladozik, miközben őt a sötétlő elmúlás démona molesztálja. 
Bizonyára ennyiből is kitűnik: az antik szellemiség hatványo
zottan beleszól e jelképes töltetű, indulatos festészetbe.

[...] Keserves élettények, konok önelszámolások? Magánérzeti 
vívódások és művészi reménysugarak? Bárhogy is vesszük: 
Finta Edit pályaműkötete meglepően ötletes, sokszínű áttekin
tést nyújt az alkotó küzdelmes, szuverén munkálkodásáról.

SZLJROMI PÁL.: D idergő drapériák. Finta Edit: Áttűnések 
című kötetéről. TISZÁTA-J, 67. évfolyam, 2013. 10. szám

- 1 ‘NP'EX
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Decemberi évfordulók
1 - 2 0  éve halt meg Ember Győző történész 

60 éve halt meg Laczkó Géza író 
120 éve született Ernst Toller német költő 

2 -  180 éve halt meg Charles de Chenedollé francia költő 
3 - 7 0  éve halt meg Nordahl Grieg norvég költő 

210 éve született Stephen Hawker angol költő 
930 éve született Anna Komnena görög történésznő

4 -  130 éve született Nicolae Cartojan román filológus
70 éve halt meg Stefan George német költő
300 éve született Gasparo Gozzi olasz író
120 éve született Herbert Edward Read amerikai költő
130 éve született Tompa László erdélyi költő

5 -  210 éve született Fjodor Ivanovics Tyutcsev orosz költő
6 -  535 éve született Baldassare Castiglione olasz költő

200 éve született Nyikolaj Platonovics Ogarjov 
orosz költő

7 — 140 éve született Willa Cather amerikai írónő 
8 - 8 5  éve szülelett Torna George Maiorescu román költő

110 éve halt meg Herbert Spencer angol filozófus 
9 -  185 éve született Joseph Dietzgen német filozófus

10 -  160 éve született Tommasso Grossi olasz író
85 éve született Milan Rúfus szlovák költő

11 — 170 éve halt meg Casimir Delavigne francia költő
240 éve született Max von Schenkendorf német költő

12 -  210 éve született Gerald Griffin ír író
13 -  320 éve halt meg Dosoftei román egyházi író

150 éve halt meg Friedrich Hebbel német író 
110 éve született Petrov orosz író

14 — 510 éve született Nostradamus francia költő asztrológus
15 — 135 éve született Hans Carossa német író

160 éve halt meg Georg Friedrich Grotefend 
német történész

400 éve született Francois de la Rochefoucauld 
francia író

16 -  135 éve halt meg Kari Gutzkov német író
130 éve született Kós Károly

17 -  140 éve született Ford Madox Ford angol író
120 éve született Erwin Piscator német író

18 -  70 éve halt meg Angyal Dávid történész
110 éve született Debreczeni László 
erdélyi művelődéstörténész
210 éve halt meg Johann Gottfried Herder német író 
110 éve született Ilarie Voronca román költő

19 — 130 éve született Guido Gozzano olasz költő 
20-110 éve halt meg Ábrányi Kornél költő

110 éve született Földes Jolán írónő
21 -  160 éve született Isolde Kurz német írónő

440 éve született Mathurin Régnier francia költő
22 -  85 éve halt meg loan Nadejde román író
23 — 100 éve halt meg Jules Claretie francia író
24 — 220 éve született Déryné Széppataki Róza naplóíró

150 éve hallt meg William Makepace Thackeray 
angol író
50 éve halt meg Tristan Tzara francia költő

25 — 500 éve halt meg Johann von Amerbach svájci nyomdász
26 — 160 éve született René Bazin francia író

160 éve született Wilhelm Dörpfeld német történész 
90 éve született Hajós József erdélyi filozófus 
210 éve halt meg Gian Carlo Passeroni olasz költő

27 -  130 éve született Edvarts Virza lett költő
28 -  230 éve született Giovanni Berchet olasz költő 
29-110 éve született Sergiu Dan román író

35 éve halt meg Franyó Zoltán műfordító 
200 éve született Karel Savina cseh író

30 -  140 éve született Bánffy Miklós erdélyi író
31 -  280 éve halt meg Huibert Corneliszoon Poot holland író

Flynn
VÍZSZINTES
1. Arra a helyre szalad. 7. Mélyreható. 

13. Latin istenek. 14. Othello népe. 16. 
Női név. 17. Dél-afrikai folyó. 18. Konyhai 
edény. 20. Lendület. 21. Telefonba visí
tó. 24. Igen, oroszul. 26. Agnus...; Isten 
báránya. 27. Chris ...; énekes, gitáros. 
28. A molibdén vegyjele. 29. Joskar-...; 
Mariföld fővárosa. 31. Szövegrészt ki
emelő. 34. Kül- ellentéte. 35. Magyar 
megye és folyó. 37. Csókoló, régies szó
val. 38. Magaslat. 39. Hivatali helyi
ség. 41. Düledék. 42. Szándékozó. 43. 
Angol női név. 44. Nősténye a kanca. 46. 
Tallinn határai! 47. Titkos helyre tesz. 
48. ítélkező személy. 49. Dunántúli vá
ros. 52. Pogány lázadó volt. 54..., megvé
nülünk; Jókai Mór regénye. 57. Spanyol 
barát. 59. ..., missa est. 61. Karimás fej
fedő. 63. Gyakori lónév. 64. Hajtást le- 
varró. 66. Csordultig. 67. Becézett Attila. 
68. Jól működő (pipa). 70. Jeladó eszköz. 
71. E. F lynn  film je.

FÜGGŐLEGES
1. Lassanként víz lesz a jégből. 2. 

Középen odaad! 3. Kairói. 4. Kimegy a 
fejéből. 5. Hússzelet! 6. E. Flynn film 
je . 8. A lantán vegyjele. 9. ... Ekberg; film- 
színésznő. 10. Tűzre utaló idegen elő
tag. 11. Kaluga folyója. 12. Ólálkodik. 14. 
Különböző. 15. Tesz, helyez. 18. Keleti ere
detű, ritka női név. 19. Egykori nyomdai 
szedőeszköz. 22. Ráskai ...; kódexmásoló 
apáca. 23. Oroszlánnév. 25. A nyugati go
tok királya volt. 28. Labdát lábbal továbbít. 
30. Istállói fekhely. 32. Tavaszi hónap rövi
dítése. 33. Német város. 34. Szobában álló
nak nyújt. 36. Ajándékoz. 38. A hidrogén és 
a kálium vegyjele. 40. Vélő, gondoló (népi
es). 42. Ókori. 45. Időegység. 46. Kettőzve: 
egzotikus fadob. 48. Dohány. 50. Tarol. 51. 
Idegen Sára! 52. Éles színével kitűnik kör
nyezetéből. 53. Az Attilával rokon férfinév.
55. Orra bukó. 56. Karinthy Ferenc műve. 
58. Férfinév. 59. ...-mozog; fészkelődik. 60. 
Heves megye székhelye. 62. Kis mérték
ben. 64. Számnév, röviden. 65. Disznót vá
gó. 68. Ismételt tiltás. 69. Strázsa.

R. T.
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K iadványunkat Kolozsvár Polgárm esteri H ivatala és Városi Tanácsa is tám ogatja.

Proiectul sus^ne candidatura cra§ului Quj-Napoca la tiüul de Capitals Culturalá Europeaná2021 
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