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Álmomban röhejes 
ellenálló vagyok
Bodor Ádám 1978 és 1981 között ír t  tárcáiró l

Az idő neki dolgozott.
Túl jók, hogy bármit is mondjak róluk.
Pont akkorák, hogy tisztán lássál, de még legyen ked

ved élni.

A diktatúra szó egyetlenegy tárcában sem fordul elő, 
még halvány szinonima, rokonértelmű zsarnok sem szere
pel -  honnan veszem hát, mert venni veszem, hogy Bodor 
Ádám 1978 és 1981 közötti tárcáiban dúl a diktatúra?

Munkahipotézisként felejtsük el, hogy ahol és amikor 
Bodor Ádám ezeket a tárcákat írta, milyen volt éppen a 
politikai berendezkedés, kik is rendezkedtek be és ho
gyan. (Nem lesz olyan nagyon nehéz elfelejteni, nézzünk 
csak körül: eltelt azóta több mint harminc év, mások let
tek a boltok, más a kínálat, de a ROM csokoládén kívül, 
mely napszítta trikolórjával a román totalitárius nemze
ti diktatúrának állít nagyszerűen ironikus emléket, nem 
nagyon látjuk sem a politikai, sem a tárgyi kultúránkban 
a diktatúra emlékezetének nyomait. Érzékenységünknek 
pedig -  ez most itt egy összkeleteurópai „mi”, de a világ- 
színvonal sem sokkal különb -  többnyire meg se kottyan, 
ha szabadságjogainkat nyirbálják, ha szomszédaink-fele- 
barátaink éheznek vagy éppen utcára kerülnek.)

Ne keressük hát másutt, csupán a tárcákban a dikta
túra jeleit: például, Rabuzin Jóska elhívja Sivárt, hogy a 
Túzokmálon mutasson neki valamit, az eső miatt még
sem mennek el, de másnaptól Jóska eltűnik, és az a hír 
terjeng, hogy a „hűvösön” van, vagyis börtönben. Hogyan? 
Egy iskolás fiút börtönbe zárnak? Ráadásul anélkül, hogy 
bármivel is vádolnák? Miért titkos még a vád is? Miért 
hallgatnak el, valahányszor Sivár Rabuzin Jóskáról kér
dez? (Próbatömés)

Rekkné háza előtt ballonkabátos férfi őrködik, majd 
egy szürke DKV (?) kocsi érkezik, egy micisapkás férfi 
becsenget Rekknéhez, előbb nótagyűjtőként, majd tiszt
ként mutatkozik be, és felajánlja, hogy ételt, ruhát, üze
netet vinne Rekknek -  hogy hová is?, persze: a börtön
be. Mi van? A fél világ a börtönben ül? És miért adja ki 
magát a tiszt először nótagyűjtőnek? Ha küldhet a férjé
nek csomagot Rekkné, miért nem postán küldi? Utána a 
ballonkabátos férfi állít be egy farkaskutyával, szagmin
tá t venni -  Rekkné bágyadtan engedi be, eszébe nem jut, 
hogy valamiféle felhatalmazást kérjen. (Üzenet)

> > » >  folytatás az 5. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő  lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Beszélgetés a 75 éves
ßBodor Adámmal

ß„En novellában gondolkodom”
-  M últ év novemberében jelent meg, 

Az utolsó szénégetők címmel, ’78-81  
között keletkezett, korábban kötetben 
nem közölt kisprózáid gyűjteménye, 
amely kötet a legújabb jelzések sze
rint igen előkelő helyre került az írók 
Boltjának könyveladási listáján. Mi a 
keletkezéstörténetük, illetve miért nem  
szerkesztetted kötetbe korábban ezeket 
a kétflekkes tárcákat?

-  A nnak  idején, a hetvenes évek
ben Kolozsváron szabadúszóként él
tem , a négy-öt évenként megjelenő 
kötetek honorárium a nem jelen tett 
biztos m egélhetést, enyhítést a gon
dokon csakis a rendszeres publiká
lásje len th e te tt. Ö tletem re, m iszerint 
apróbb szépirodalmi jegyzetekkel 
gyakrabban jelentkeznék, az Utunk 
szerkesztősége nyito ttnak  m utatko
zott. Ha jól emlékszem, heti-kéthe
ti rendszerességgel 1975-tól kezdtem 
közölni tá rcák a t, tetem es részük be
lekerü lt a Megérkezés északra és A  
Zangezur hegység kötetekbe. A mos
tan i anyag az A  Zangezur hegység 
leadása u tán  keletkezett. Fényesen 
persze ebből se lehetett megélni, de 
ta lán  m ár közelebb állt a létm ini
mumhoz.

-  Hogy még a hetvenes éveknél m a
radjunk: korabeli leveleidből és elszó
lásaidból egyaránt kiderül, hogy an
nak idején regényt akartál írni. Mi 
lett azzal a regénnyel? Illetve mi a vé
leményed a regény versus novella m ű
faji polémiáról? E tárcák születési ide
jében m intha jobban megbecsült műfaj 
lett volna a rövidpróza.

-  Nem, a rövidpróza akkor sem volt 
megbecsült műfaj, a regény kiadónál, 
olvasónál akkoriban is élt-visszaélt 
a prioritásaival. N yugatabbra, köny
veim idegen nyelvű megjelentétől 
is elsősorban regényt kérnek, a rö
vid írás  a kiadói tap asz ta la t szerint 
a regényhez képest kevésbé eladha
tó. A velem nagyon jó viszonyban le
vő spanyol kiadónál, de a zürichi-

nél is áll egy-egy prózakötetem, ha 
jól emlékszem, novelláskötetem ide
gen nyelven -  az 1981-es rom án köte
ten  kívül — csak a lengyel Czarne k i
adó figyelmének köszönhetően jelent 
meg. Regényt valóban szerettem  vol
na írn i, egész addig, am íg rá  nem jö t
tem , hogy erre a lkatilag  teljesen a l
kalm atlan  vagyok. Én novellában, a 
novella látványában, hangulatában , 
dimenzióiban, eszközeiben gondolko
dom. Az persze m ás kérdés, hogy egy 
10-15 darabból álló novellafüzér azo
nos helyszínen, nagyjából összefüggő 
cselekménnyel, azonos szereplőkkel, 
tulajdonképpen regénynek tek in th e
tő. A Sinistra  is novellák koncepció
jában  készült, mégis regény, egyazon 
történet, an n ak  valam ennyi kelléké
vel. Én, úgy látszik, ilyen regényeket 
írok. Egyébként ha m ár szóba került, 
a novellát nemesebb m űfajnak érzem 
a regénynél. A zenében ez a k am ara
mű és a szimfonikus mű viszonya.

-  Gyakori szereplői e rövid írások
nak az elvtársak, megfigyelők, sőt át 
lehet látni Nyugat-Berlinbe, visszafor
dítják az utazót a határról stb.: ilyen 
„környezetben" nem tartottál a cenzú
rától? És nem voltak gondjaid a cen
zúrával?

— K étirányú a kérdés: először is, 
nem ta rto ttam  a cenzúrától, m ert a t
tól kezdve, hogy ta r ta n i kezdek tőle, 
olyan term észetű gátlásokat gerjesz
tek  m agam ban, amelyeket művészi
leg m ár nem vállalhatok. M ásrészt 
a cenzúrára való napi figyelem még
iscsak inkább a szerkesztőség dol
ga. Egyébként is szerencsés a lkat 
vagyok, m ert engem nem a politika 
elvárásai késztettek  a rra , hogy eze
ket a -  ha  úgy tetszik  -  „rázósabb” 
írása im at a közölhetőség érdekében 
finom ítsam , hanem  esztétikai elvárá
saim nak  megfelelve eleve így is a k a r
tam  őket megírni. Hasonló ta rta lm ú  
darabokat, bár ott kevésbé lettek  vol
na érdekesek, egy polgári demokrá
cia körülményei között is ugyanígy
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ír tam  volna meg. Em ellett a  cenzú
rával tényleg soha sem volt gondom, 
erről esetleg a szerkesztők m esélhet
nének, de sose ju to tt tudom ásom ra, 
hogy a h ivatal részéről bárm ikor po
litikai természetű kifogások érkeztek 
volna az írásaim m al kapcsolatban. 
E rre  érzek én egy m ásik m agyará
zatot is, éspedig azt, hogy a cenzú
ra, a központi figyelem első sorban 
a rom án írókra irányult, a m agyar 
cenzoroknak pedig első sorban nem 
zetiségi, történelm i felvetésekre kel
le tt odafigyelniük, m árpedig ilyes
m it az írásaim ban aligha ta lá ltak . 
Lehet, hogy néha gyanakodtak, tö r
tén h e te tt némi fejvakarás az írásaim  
olvastán, de úgy látszik, nem lá ttak  
nyomós okot a beavatkozásra.

-  Valójában lett volna okuk rá, csak 
lehet, hogy nem mertek magukra is
merni.

-  Persze, kicsit m indig kényes, 
egyenesen komikus lehet a cenzor ál
lásfoglalása. Hogyan is képzelné ő 
m agát, illetve a féltékeny ha talm at 
olyan pozícióba, illetve társadalom 
ba, am inek a gyakorlatától a demok
rácia elveire való hivatkozással hiva
talosan  elhatárolódik.

-  Mozdulatlanság, bezártság érző
dik e novellák tájain és a benne élő f i 
gurákon, viszonyokon, ugyanakkor 
mindenki úton van, vagy legalább út
ra készül, szokás szerint csomaggal 
vagy anélkül. Sőt, a motívumok, de a 
szereplőfigurák is átjárnak egyik no
vellából a másikba. A  Bodor-írások 
zöme egy zárt, megfigyelt, ellenőrzött, 
behatárolt világra utal, ugyanak
kor jellem ző a lazaság, rafinált átve
rések és kibúvások sorozata, egyfajta 
szabadság megidézése. Elválasztható  
egymástól e két ambivalens fogalom?

-  Nem, szerintem  ez a két dolog el
válasz thata tlanu l összefügg, m ert

✓
B o d o r  A d á m
1936. február 22-én született Kolozsváron. 16 éves korában elítélték, mivel 

kommunistaellenes röplapokat terjesztett. 1952 és 1954 között a szamosújvári 
börtön foglya volt politikai elítéltként. Szabadulása után egy évig gyári mun
kásként dolgozott, majd 1955-1960 között a kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben tanult. Utána az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárában, 
illetve egy másoló-fordító irodában dolgozott. 1982-ben Magyarországra tele
pült, ahol a Magvető Könyvkiadó szerkesztője volt. Jelenleg a Holmi című fo
lyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Irodalmi munkásságát több rangos kitünte
téssel -  köztük a Kossuth-díjjal, 2003-ban -  jutalmazták. Legutóbbi műve: Az 
utolsó szénégetők (Magvető, 2010).
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ha az ember egy viszonylag zárt tá r 
sadalom foglya, an n ak  közérzeté
vel, m indennapos megélésével, akkor 
term észetes, ha  ösztönösen renitens 
gondolkodással védekezik. A mozgás
ban, a m obilitásban, lazaságban a 
kibúvókat keresi. Látszólag am biva
lens fogalmak ezek, közben szorosan 
együvé ta rtoznak , a szabadság gon
dolatához kötődnek.

-  A z  U tunkban a  következő soro
zatcímek alatt jelentek meg írásaid: 
A táj vonzásában, A város megközelí
tése, Helyszínek. Terek, helyek, tájak, 
színek. Milyen a tér-képzeted? Milyen 
tér-képekkel dolgozol és azokat ho
gyan formálod szöveggé? Milyen az a 
madártávlatú táj, ami egy rosszul ex
ponált kép során elevenedik meg, m int 
pl. A szeszgyár tűzfalában?

-  Nem tudok erre megbízhatón vá
laszolni, ugyanis ezek az írások egy
két ú tirajzszerű tá rcá t leszám ítva 
nem konkrét élmények alapján szü
lettek, a fiktív tudósítások nem is egy 
behatárolható  tá jra  u ta lnak . Utólag 
lehet, úgy néz ki. Legtöbbször és 
nemegyszer a lapzárta  sürgetésében 
keletkeztek, a képzelet verejtékes 
m utatványai, pillanatnyi kínos rög
tönzés eredményei. Akkor nem vol
ta k  bevallott tér-képzeteim , igaz, a 
későbbi dom ináns látvány m ár akkor 
erőteljesen kezdett körvonalazódni.

-  A z írások általános jegye az á l
landó kiszolgáltatottság, de valam i
féle lazasággal, egyfajta úri nemtörő
dömséggel keveredve, m indent áthat a 
nyelvi és szituációs humor, valamint 
az irónia és önirónia. Hogyan m űköd
teted/m űködik ez a nyelv, ez a próza?

-  Nem tudom. Ezek, azt hiszem, 
olyan kérdések, amelyeken az írónak 
nem kell tú l sokat töprengenie, ezek 
sokkal ösztönösebbek, mintsem, hogy 
most magabiztos, megbízható magya
rázatta l kielégítő választ adhatnék. 
Az bizonyos, hogy ha m ár tényleg a r
ról beszélünk, hogy ezekből az írá 
sokból egy kiszolgáltatott társadalom  
képe rajzolódik ki, akkor az csak te r
mészetes, hogy, m int említettem , az 
ember a merev rendszer kötelékei kö
zül, képzeletben is lazaságokba m ene
kül, és ennek kialakul term észetesen 
a m aga nyelvi közege is, ami ezt hor
dozza, közvetíti. Úgy érzem, a nyel
vet, továbbá a stílust m aga a ta r ta 
lom alakítja, nem valam i szerencsés 
dolog, ha  ez fordítva történik. De hát 
én ilyen elméleti kérdések tag lalásá
ba nem szívesen mennék bele, m agya
rázatokat sem keresnék, nem is ez a 
dolgom, az a meggyőződésem, hogy a 
művészeten nincs m it magyarázni. Az 
irodalomelmélet és k ritika  m ára any- 
nyi öncélú, fontoskodó steril példával 
szolgál, hogy nem szívesen tévednék 
a  területeire. Irodalomtörténészek ré 

széről olykor nevetséges fejtegetések
kel találkozom.

-  Elhallgatásokkal van tele ez a pró
za, és itt nem a nyitott történetvégek
re gondolok (amikor nem tudjuk meg 
az aktuális történetből, hogy pl. ivott 
vagy továbbvezetett az álapáca, vagy 
Bubenkó nekiment-e Kaligernek). M it 
hallgat el a próza, m it hallgatsz el, 
m i az, amiről nem beszélsz?

-  Azt, am it prózaeszményem szerint 
fölöslegesnek tartok  elárulni, am it az 
olvasó képzeletére akarok bízni, az 
értelm ezésre egy nyitott esélyt k ínál
ni. Éspedig azért, m ert én is ilyen tör
téneteket olvasok szívesen. A hétköz
napok is tömérdek talánnyal vannak 
tele, m iért lenne ez más az irodalom
ban. Mitől lenne oly kategorikus, m a
gabiztos a szerző a következtetései
ben, ha  m aga is bizonytalanságokkal, 
kétségekkel van tele.

-  Honnan jön ez a bizonytalanság?

-  Bizonyára ezt sugallja korunk, 
a környezetünk. Zaklatott korszak. 
Ilyenkor az ember a morális készsé
geiben, otthonos eszközeiben legyen 
bizonyos, egyebekben nem igen van 
rá  oka.

-  írásaid hangulata, de az értelme
zésük szempontjából sem érdektelenek 
a benne előforduló, gondosan megfor
m ált nevek, feltűnt azonban, hogy a 
régi Mukkermanból M orgendorf lett 
az Egy kis figyelmességben. Miért 
keresztelted át ezt a figurát?

-  Azért, m ert M ukkerm an a Sinist- 
raban  emlékezetes személyiséggé nőt
te  k i m agát, ezt a nevet nem lehetett 
-  b ár korábbi keletkezésű -  egy telje
sen m ás te sta lk a tú  és személyiségű 
figurával megismételni. A későbbi, a 
kamionsofőr M ukkerm an méreteivel 
és öntörvényű viselkedésével teljesen 
elnyomta ezt a cingár, gyám oltalan 
bunkó kis alakot. Föl kellett áldozni. 
Ez persze u ta l a névadási szokásaim 
egykori esetlegességére is, pedig e r
re azért kényes vagyok. Tény, hogy a 
Sinistra-beli M ukkerm an kioltotta, 
m egsem m isítette névbeli elődjét.

-  Vannak más változtatások is? 
Korábbi szövegeidbe is visszanyúltál: 
megtoldottad egy-egy novella végét, 
átírtál szövegrészeket. Milyen a ko
rábbi, megjelent szövegeidhez való vi
szonyod?

-  Találtam  néhány bántó, é rte 
lemzavaró pontatlanságot, felületes
séget, slendriánságot, ezeket te ttem  
helyre. Korábbi köteteim be nagyon 
ritk án  nyúltam  bele, a M agvető által 
1980-ban kiadott Milyen is egy hágó
ról ne beszéljünk, m ert abban otrom
ba és d ile ttáns módon a szerkesztő

te tt  k á rt, m agam  olyankor vizsgá
lok felül egy-egy részletet, ha  erre 
nagyon erős késztetést érzek, és az 
írásban  vagy bennem valam i az idők 
folyamán megváltozott. K ihagyott 
gólhelyzet persze mindig előfordul, 
azokon utólag nem illik szépítni.

-  A Bodor-próza nem moralizáló 
hatású, nem polarizálódik, nem kap 
értékítéletet a hóhér/áldozat kettőssé
ge sem. A  közelmúltban elég sok ehhez 
köthető „ügy” látott napvilágot, mi er
ről a véleményed?

-  Tényleg nem moralizálok, holott 
ha  úgy akarod, pont azáltal, hogy 
írásaim  direkte nem m oralizálnak, 
egy biztos morális h á tté rre  u ta lnak . 
Úgy érzem, az elm últ évszázad tö rté 
nelmi körülm ényei olyan helyzeteket 
k ínáltak , oly erőszakosan avatkoztak 
bele emberi sorsokba, hogy eloszlott 
a biztonságos ítélkezés, e lm araszta
lás fölénye. Ez a korszak m indenkit 
m egalázott. Apám mesélte, hogy tá- 
gabb családunk egyik távolabbi tag
ja  elesettségéről vallott neki, és ő 
képtelen volt rá  haragudni. Én is 
azt mondom, bánjunk csak csínján 
a m egvetésünkkel. Ilyen volt ez az 
egész elm últ korszak, m indenkit be
szennyezett, anélkül, hogy legalább 
tanulságokkal megajándékozott vol
na. M ert ma ugyanaz folytatódik. 
Nagyfokú önbizalom, bátorság és 
képm utatás kell ahhoz, hogy, ak ár 
irodalm i példázatokban is, kategori
kus válaszokkal szolgáljunk.

-  Tudom, hogy nem szeretsz beszél
ni készülőben levő munkáidról, m a
napság folyóiratot olvasó ember előtt 
viszont nem titok, hogy írod a követke
ző  könyved. A  Verhovina m adarainak  
egyik fejezetét bem utatták a Csíkszere
dái diákok, milyen volt találkozni egy 
folyamatban levő m ű  nem m indenna
pi recepciójával?

-  Jó volt, meglepett, kicsit m ulat
ságosnak ta lá ltam , egy kicsit rend
hagyónak az ötletet is, az előadás
módot, tulajdonképpen örültem  neki, 
anélkül, hogy az előadás m egajándé
kozott volna a tö rténet újszerű lá tvá
nyával.

-  A z utóbbi években-évtizedekben 
két stabil pont határozza meg a nyá
ri-tél időszámításod: a gyimesi nyá
ri egy hónap Récepatakán és a télvé
gi 2-3 hét sízés a M adarasi Hargitán. 
Miért ragaszkodsz ehhez a két konk
rét helyhez?

-  M iután kitelepültem , enged
tem  az ösztöneimnek és vágyaim 
nak, am elynek tá rgya  gyerekkorom 
óta az Alpok, a m agashegységek vi
lága volt. Tizenöt-húsz éven á t búj
tam  az osztrák, olasz, francia és a
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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B e s z é lg e té s
a

Bodor Adámmal
» » >  folytatás a 3. oldalról

svájci Alpokat, eljutottam  Közép- 
A m erikába, a Kordillerákba, Dél- 
A m erikába, az Andokba is. Valóban 
ezek ez utazások döbbenetes és élet
re szóló élménnyel ajándékoztak 
meg. Ez ta r to tt  addig, am íg rá  nem 
döbbentem, hogy még az a hely is, 
Merano fölött a dél-tiroli Alpokban, 
ahol sok alkalom m al heteket is el- 
töltöttem , belaktam  a környéket, 
hogy ez a hely szám om ra érzelmileg 
közömbös m arad. Semmi nem tud 
ja  pótolni azt az otthonosságot, meg
hittséget, am it nekem Erdélyben a 
Csíki hegyek vagy a m áram arosi és 
a R adnai havasok nyújtanak. Ami a 
sízést illeti, az most m ár csak egy il
lúzió, életemben jelképes értelem ben 
van  jelen. '87-ben volt egy autóbal
esetem, szám talan csonttörés követ
keztében ez csökkent in tenzitással 
tö rtén ik . Az biztos, m aga a sízés pél
dául Svájcban tényleg összehasonlít
h a ta tlan u l m ás élményt nyújt, ezen 
azonban én m ár tú l vagyok.

-  Hogy alakult az egykori és mai 
Kolozsuár-képed? Egyrészt vannak kü
lönös állapotba került zongorák és el
pazarolt paradicsomlevesek történe
tei — és még mi minden, amiről nem 
hallott a széles olvasóközönség -, m ás
részt milyennek látod a mai várost? 
Homlokodban -  m int a Légifelvételúe/i 
-  még milyen történetek, színrétegek 
vannak kitörölhetetlenül?

-  Kolozsvár egy lezárt dosszié, nem 
szívesen kukkantok  bele, nem szíve
sen beszélek róla. Talán azért, m ert 
az egykori és m ai képe közötti d rá 
m ai disszonancia tú l mélyen érint.

-  Tavaly három neves román kiadó
nál megjelent a S in istra körzet, Az 
érsek látogatása és A börtön szagá
nak román fordítása, úgy tűnik, írása
id végre a helyükre kerülnek a román 
recepcióban is. Milyenek a visszajelzé
sek, vagy legalábbis mi ju t  el hozzád? 
Hogyan látod a fogadtatást?

-  Egyelőre a személyes találkozá
son kívül mérvadó fogadtatásról nem 
beszélhetek. A személyes fogadtatás 
igen szívélyes volt, a román kollégák 
részéről csak előzékenységgel és ta 
p in ta tta l találkoztam , ami a szakm ai 
fogadtatást illeti, nem áll módomban 
fölmérni, egyrészt k ritikai anyag ke
vés kivétellel nem ju to tt el hozzám, 
am i meg eljutott, túlságosan egyolda
lú, beszélni róla szerénytelenségnek 
tűnik , egyáltalán korainak tartom  
erről m egbízhatóan nyilatkozni.

BÁNYAI ÉVA

BODOR ÁDÁM

Augustinék
Áldozócsütörtök előtt egy nappal, 

úgy délfelé, Kotzofan lelkész k i
választott hét iskolás lányt és föl- 
küldte őket a Paltin mezejére, hogy 
a másnapi ünnepségre szedjenek 
m argarétát, németszegfűt és búza
virágot, mindegyikük három-há
rom csokorral. A választás a két 
Nyegrutz leánykára, Augustinék 
két kislányára, és a három Gleznár- 
unokatestvérre esett, nyolc- kilen
cévesek voltak. Mind odavesztek, 
amikor délután a Szent Vaneliza er
dei kápolnába, amely kihívóan, ma
gányosan áll a réten, belecsapott a 
villám.

Medárd napja abban az évben 
pünkösdre esett, de a Medwaya fö
lé az első komor fellegek már egy 
héttel korábban megérkeztek. Előbb 
csak kerülgették az ormokat, az
tán azon a szerdai napon, kora dél
után egyszer csak összecsaptak és 
haragos mordulással megindultak 
Verhovina felé.

A gyerekek, amikor látták, hogy a 
völgyre hirtelen a szürkület homá
lya borul, amelyet fatörzs vastagsá
gú villámok szabdalnak, szerteága
zó, vakító nyalábokkal, tűzgolyók 
gurulnak végig a Paltin lejtőin, le, 
egészen az első kőkerítésekig és ott 
éktelen sivítással elpukkannak, az 
erdei kápolnában kerestek menedé
ket. Ott érte őket a villámcsapás.

A bajt odalenn sokan megsejtet
ték, még zuhogott az eső, és már 
többen sietek a kápolna felé. Ott 
voltak Gleznárék, Nyegrutzék, va
lamint az Augustin házaspár, és ott 
volt Nika Karanika gondozónő is. 
Az ablakon át látták  ugyan a szana
szét mozdulatlanul heverő gyereke
ket, de jó ideig nem tudtak bemen
ni. A kápolna kis tornyán, a sisakon 
megolvadt a kereszt, végigcsorgott a 
cseréptetőn és a bejárat előtt a lép
csőkre csöpögött. Megolvadt a tölgy
faajtón a kilinccsel együtt a zár is, 
helyén csak egy éktelen vasgombóc 
maradt. Az ajtót végül hegyes kö
vekkel kellett betörni.

A hét gyermek a kőpadlón feküdt, 
messziről látszott, hogy nincs ben
nük élet. A csenevész mozdulatlan 
testek körül már temetőbogarak 
futkostak. Ha félig nyitott szájuk 
előtt még remegett is volna valami 
kis fehér párafoszlány, az csak a tá 
vozó lélek lehetett, mert odabenn a 
vér télén ajkak mögött már a túlvi
lág örök éjszakája sötétlett.

Nika Karanika gondozónő körbe
já rta  a fekvő gyerekeket, végül le
hajolt hozzájuk és egyenként meg
érintette a homlokukat. Közben 
két kislány homlokára — az egyik 
Nyegrutzéké volt, a másik pedig a 
Gleznáré - , egy-egy könnycsepp
je hullott, ezek egy idő után meg
rezzentek, lélegzetet vettek, fészke- 
lődni kezdtek, kicsit nyöszörögtek, 
majd felültek, míg a többi, köz
tük az Augustin házaspár két lá
nya is, fekve maradt. Augustin 
sürgetni kezdte, hogy tovább, to
vább, de Nika Karanika nem ér
tette, mit akar. Neki csak az a két 
könnycseppje volt. A Nyegrutz gye
reket a Gleznárékéval bevitték meg
figyelésre a beteggondozóba, az 
Augustin házaspár két gyermekét, 
és a Gleznárék másik gyerekét pe
dig a halottasházba.

Délután Hamilcar Nikonuk csend
biztos behívatta Nika K aranikát a 
közösségi házba.

Kettőt feltámasztott, azt mond
ják. Hogy a fenébe csinálta?

Nika Karanika megvonta a vállát.
A többit mért nem akarta?
Ennyire tellett.
Ilyesmi nálam egyszer fordul

hat elő. ígérje meg, hogy többet nem 
tesz ilyet.

Nika K aranikát aznap éjjel há
tulról leszúrták. Az eset az udva
ron történt, az árnyékszék és a be
tegház között, teljes sötétségben, 
mivel a sorozatos villámcsapások 
után Verhovina áram nélkül ma
radt. A penge nem ütött mély se
bet, megcsúszott a bordákon, he
gye talán  bele is törött, de mivel 
Nika Karanika egész éjjel egy méz
be m ártott fakanállal kenegette, 
hajnalra már talpra is bírt állni. 
Amikor megjött az áram, átbicegett 
a betegszobába, megnézni a gyere
keket. De azok akkor m ár megint 
nem éltek. Drót volt tekerve rájuk, 
egyik ága bokájukra, másik a nya
kukra, a vége pedig az aljzatba dug
va. Aki ezt tette, tudta, mit tesz, és 
azt is, hogyan kell.

Nika Karanika mesélte, hogy a 
betegszobában, a két gyermek ágya 
körül olyan fémes szag lebegett, a 
kalapált bádogé, a vasreszeléké, 
az olyan helyiségeké, ahol vasakat 
munkálnak meg. Most nem emlék
szik, hol érzett már ilyet.

Tudtam, ilyen szaga Verhovinán 
csak az Augustin házaspárnak van. 
Ha kitátom a szám, jaj nekik.

Részlet a Verhovina m adarai 
című ciklusból.
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Almomban röhejes
ellenálló  vagyok

> > > > >  folytatás az 1. oldalról
Álmát meséli valaki: két prikulics 

meglátogatta, és a zsírosbödönbó'l kiol
vasztotta az egyik a zsírt, hát egy hat
lövetű is benne volt, a másik a vasaló
deszkáról fejti le a vásznat, hát ott van 
alatta Bélbor térképe hetvenötezres lép
tékkel; éppen a töltények iránt érdeklőd
nek, amikor csengetnek; fölébred. Azt 
mondja az érkezőnek: rémlátomásai vol
tak. Miért remeg valaki attól, hogy két 
prikulics keresgél a lakásában? {Alom, 
hideg szobában)

Aztán egy másik valaki mondja, hogy 
magnót kölcsönzött kislánya születés
napjára, egyébként benzinkutas, vagy
is nem éppen a legparanoiásabb szak
mák egyikét műveli, mindenesetre úgy 
érzi, figyelik, követik, a végén meg, ami
kor újra rámondja a magnóra a kislány
nak szánt jókívánságait, ezzel a félelme
tes marhasággal zárja: „Igen, Beácska 
ma lett négyéves, adjon neki a jóisten 
még egy ennyit.” Nem veszi észre, mit is 
mondott, a tárca azzal zárul: „Engem is 
megnyugtat, amikor hallom a saját han
gomat.” {Frontátvonulás)

És mivel magyarázzuk azt, hogy ha 
Brazíliából várnak vendéget, a szomszéd 
kölcsönben fölajánlja kényelmes bőrfote
léit, valamint hogy melegszendvicsnek 
a félbevágott, némi reszelt sajttal meg
szórt, lerben sütött kiflit hívják? Csak a 
szegénységnek volnának a jelei? De ak
kor miért nyugtatják meg a szomszédot, 
mikor visszaszállítják a foteleket, hogy 
a hazai éghajlati viszonyokról a mesztic 
lánnyal nem beszéltek? {Brazília éghaj
lata)

A házbizalmi pedig távcsőn keresz
tül figyeli, hogy az új lakó mivel is fog
lalatoskodik, majd részletes jelentést ír. 
Miféle intézmény, miféle hivatal kérne 
jelentést arról, hogy otthonukban az em
berek mit csinálnak? Demokráciában, 
ugye, alapvető' emberi jog a privátszfé
ra tiszteletben tartása, a házbizalmit a 
távcsövével bírság kifizetésére és/vagy 
gyógykezelésre invitálnák minden éssze
rűen működő társadalomban -  ez az úri
ember viszont feladatot lát el, mi több, 
miközben elégedetten szemléli művét, az 
adott közeg legfőbb értékeit látja benne 
megcsillanni:

„Jelentésnek igenis jelentés. De nem 
egyszerűen annyi. Üzenet egy lakás
ból, egy szobából, ahol nem szünetel es
te sem a munka, ahol egy egyén termel 
a javából. Ő, a házbizalmi, miközben egy 
munkafolyamatot mozzanatonként meg
örökített, nem csupán vélt kötelességét 
teljesítette, hanem elgondolkoztató mó
don ábrázolta az anyagi javak keletkezé
sét. Ilyen értelemben ő maga is egy rea
lista alkotás szerzője.

A házbizalmi elégedetten csettintett. 
Igen, ezt akár be is küldhetné valame
lyik lapnak. Sőt, be is fogja küldeni,

hogy adottságaira mások is fölfigyelje
nek.” (A bojtkészítój

Ugyan ott van némelyik írásban 
az 1989-ben megdőlt diktatúrának a 
markere, az „elvtárs” megszólítás, ám 
Bodornál nem ilyesmin múlik az, hogy 
miféle törvények is uralkodnak tér
időnkben. Nem egy bármire kiaggatható 
szimbólum jelzi a zsarnokságot, hanem 
minden apró részlet róla regél: a szagok, 
az ételek, az italok, az épületek, az u t
cák, az emberek, és ahogyan egymáshoz 
viszonyulnak mindezek.

Miért, hogyan viszonyulnak egymás
hoz? A zsarnokság alatti létezés alapér
zelmével: félnek. Egyszerűen bámulatos, 
hányféleképpen érzékelteti Bodor Ádám 
a félelmet. Nem tudom (de addig fogom 
olvasni, míg csak lesz valami), hogyan 
képes Bodor Ádám másfél oldalon meg
teremteni — nem leírni! megteremteni — 
a diktatúrák hangulatát, és ugyanazon 
a másfél lapon kiröhögni, kiröhögtetni is 
azt. És tovább is van: anélkül, hogy rela- 
tivizálná a helyzet komolyságát. Hogyan 
képes ennyire bonyolult és ennyire ár
nyalt érzéseket előhívni azzal az egy-két 
lapnyi szöveggel?

Ha a félelem dominál, az embernek li
dércesek az álmai, ezt így szoktuk mon
dani. Bodor erre mit ír? Prikulicsos ál
mot. Két apró lény kutatja át a házat, és 
talál olyasmit, amiért évtizedekre bör
tönbe rekkenthetik az embert. És hol ta
lálják meg a tilos tárgyakat? Megint egy 
deheroizáló kép: a zsírosbödönben, ille
tőleg a vasalódeszkán. Prikulicsok, zsí- 
rosbödön, vasalódeszka versus ellenállás 
-  nyilván a deheroizálás nyerne, csak 
röhögés lenne, csak cinizmus, ha Bodor 
nem csavarna még egyet a történeten 
azzal, hogy egyes szám első személy
ben mondja el. Álmomban röhejes ellen
álló vagyok: ebbe a négy szóba próbálom 
meg belesűríteni és beleegyszerűsíteni 
Bodor tárcáinak bonyolult szövegmoz
gását -  mert még mindig könnyebb lesz 
ezt kibogozni, mint az igaziakat, miköz
ben azzal áltatom magam, hogy az igazi
ak megformálásából is érzékeltetek va
lamit.

Első csavar: ellenállás, rezisztencia — 
effélére oka kell, hogy legyen az ember
nek (egyébként élne és aludna szimplán, 
közvetlenül, édesdeden -  vagy ahogyan 
Bodor Ádám meséli A börtön szagában 
Bállá Zsófiának: ha nem alakul úgy az 
élete, hogy 16 évesen lecsukják, eszébe 
nem jut írónak lenni, koktélt kortyolgat
na valahol Caprin). Ellenállás: ergo ki
zökkenhetett az idő, valamiféle igazság
talanság történik. Igazságtalansággal 
szemben föllépni: szép és hősies.

Második csavar: röhejes -  ergo vagy 
csak az ellenálló képzeli, hogy igazság
talanság van, hogy eljátszhassa a hérosz 
szerepét (Hamza ilyen Az érsek látogatá
sában), vagy akkor tartom röhejesnek,

ha ügye picike, onnan, ahonnan nézem, 
alig látszik.

Harmadik csavar: vagyok -  ezzel a 
(fiktív) énnel kizárja azt a lehetőséget, 
hogy valóságos igazságtalanság híján 
csak belehergelte magát a hérosz szere
pébe, hiszen magáról állítja, tehát tuda
tában van annak, hogy röhejes ellenál
ló. Ha azonban itt megállna a történet, 
akkor valamiféle lemondást, öntetszel
gő kétértelműséget ábrázolna, miszerint 
én ugyan megteszek mindent, de semmi 
értelme nincs. Sokan játsszák a kultúr- 
pesszimizmus ezen magasztos szerepét 
kizökkent időkben, köszönhetik is nekik 
a zsarnokság haszonélvezői, hiszen ez
zel az ellenállás mint lehetőség úszik -  a 
mindent elárasztó reménytelenségben és 
céltalanságban, miközben az önbecsülés 
persze megmarad. (A jól ismert szólam: 
„Nem azért nem teszek semmit, mert 
gyáva volnék, hanem mert a világtörté
nelem azon művelt elméi közé tartozom, 
akik mindig is látták, hogy az ellenál
lásnak semmi értelme.”) Ám Bodornál 
jön a:

Negyedik csavar: álmomban. Az álom 
efféle előzmények után ahelyett, hogy 
viszszavenne az érzésből (csak föl kell 
ébrednem, és vége), inkább megerősí
ti azt. Az álom magányos dolog, nyilvá
nos beszédhelyzetekben pedig abszolút 
irreleváns akció. Nem felel meg semmi
féle elvárásnak, mert álmaim nem ta r t
ják be a társadalmi szerepek határait. 
Ha az önbecsülésem pusztán az álmom
ban maradt meg, akkor nem olyan biz
tos, hogy a probléma megszűnt, s én me
hetek koktélozni.

Gyerekek
A diktatúra infantilizálja az em

bert -  ezt ilyen tisztán és egyértelműen 
Kertész Imre mondta ki. Ha megnézzük, 
hogy miféle-kiféle alakok mászkálnak 
Bodor tárcáiban, olyanokkal találko
zunk, mint például az ingázók, akik ro
hadt almával, poshadt paradicsommal, 
éretlen vadkörtével dobigálják a pálya
őrt, valahányszor a vonattal elhúznak 
mellette {Az érsek látogatásában a sze- 
minaristák dobálják az Izoldába zárt té- 
bécés betegeket). Az Ingázók pályaőre 
pedig, mert hát neki is biztosít Bodor 
Ádám egy dobást, egyik szemlélőútján 
a sínek mentén egy ingázót talál, aki 
minden jel szerint kieshetett a vonatból. 
Beviszi az őrházba, majd felesége kérdé
sére, hogy „Ki a fene van odabenn?” azt 
válaszolja: „Egy ingázó. Ma végre fog
tam egyet.”

Az oroszkucsmás idegen férfi a 
Megbocsátásban kavicsokat halászott ki 
puszta kézzel a jeges tóból, azokkal állít 
be Viasszá asszonyhoz -  ami persze le
hetne romantikus gesztus is, de hát egy
részt ki állította, hogy a romantika nem 
infantilizál, másrészt pedig az mégis 
visszavesz a lovagiasságból, hogy a fér
fi azt is hozzáteszi: ő nem más, mint a 
Svancné macskája.

> > > > >  folytatás az 6. oldalon
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Két fiatal férfi csuromvizesen bekopog 
Ervant Mazakján emeleti, folyóra nyíló 
ablakán, kiderül: örvénybe kerültek csó
nakként használt felfújt gumibelsőjük- 
kel. Vendéglátójuk nem kérdezi meg, mit 
is kerestek a folyón egy gumibelsővel? 
Gyerekek szoktak effélével játszani, itt 
viszont szó nincsen játékról, Mazakján 
amiatt aggódik, hogy a szomszédok mit 
szólnak majd, ha látják elmenni tőle a 
két fiatalembert, jóllehet bejönni nem 
látták őket. Ebben a jelenetben a fel
fújt gumibelsó' és az aggodalom együt
tes eredménye a diktatúra lehelete: ez a 
két fiatalember szökni próbálhatott egy 
minden bizonnyal elviselhetetlen hely
ről, másként miért is vállalkozott vol
na efféle gyerekes járművel közlekedni 
egy várost átszelő' folyón? (Hajótöröttek -  
egyébként az öreg Hamzának hasonlóan 
izgalmas megoldásai vannak a szökésre 
Az érsek látogatásában.)

A gyermeki gondolkodásmód az el
beszélői perspektíva része A télapó fele
ségében: a télapójelmez viselőjét a hely
zet tanúja, Date Maharadze azonosítja 
a télapóval, az elbeszélő pedig megma
rad az ő redukált érzékelési szintjén. 
Vicces, hogy ez a télapó a lehető leghét
köznapibb dolgokat cselekszi: a kocsárdi 
állomás restijében valami erőset iszik, 
asszonyával régi vasalók felvásárlásá
ról és azok értékesítéséről beszélgetnek, 
ám ahelyett, hogy ráébredne bárki is ar
ra, hogy aha, ez tehát csak egy télapó
nak öltözött, úgynevezett normális férfi, 
minden további gesztus a télapóba ve
tett hitet erősíti. Még a logika is részé
vé válik a gyermekded konstrukciónak: 
amikor a piros köpenyes férfi az asszony 
ölébe ejti a kezét, és ott is hagyja mele
gedni, levonja az elbeszélő a következte
tést: a nő bizonyára a „télanyó”. Mi több, 
reflektál is e következtetés lehetetlensé
gére, ám ez egy újabb poén, hogy a tá r
ca horizontján télanyónak lenni pusztán 
lingvisztikái probléma: „Ha volna ilyen, 
a télanyó.”

Felnőtt, ivarérett férfi képes békát 
vinni ajándékba (Egy kis figyelmesség), 
névtelenül telefonálni és egy verekedést 
megszervezni (Névtelen telefonáló), fel
nőtt, ivarérett nő képes a vonat étkező
kocsijában ujjal kinyalni a krémes tá- 
lacskát (Egy jól ápolt testrész) stb.

A tárcákban mindez egyáltalán nem 
fura: olyan világot érzékeltetnek, ahol 
az emberek dobigálják egymást, felvág
nak nemlétező erejükkel, gumibelsőn 
utaznak valamerre, férfiak bújnak el a 
nők elől és így tovább. Bodor tárcáiban -  
legalábbis az én olvasatomban -  mindez 
nem groteszk, mivel a helyzetek nincse
nek annyira feltupírozva vagy elszállva, 
hogy szórakozzunk rajtuk egy jót, utá
na meg legyintsünk: á, badarság, semmi 
közünk hozzá.

Szórakozunk rajtuk, és eláll a léleg
zetünk attól, hogy a gyerekes viselke
dési formák miért is olyan ismerősek. 
Badarság, igen, de van közünk hozzá.

Mi történik a családdal, ha a felnőt
tek infantilisak? A családi viszonyok 
legszélsőségesebb megsemmisülése a 
Szeméttároló című tárcában olvasható: 
még csak az sincsen kimondva benne,

hogy mi az a „kicsi szörnyűség”, amit a 
gyerekek a szeméttárolóban találtak, és 
amiért nyomozni kezd a rendőrség. A fel
nőttek a gyerekek kitartó kérdezősködé- 
sére: „mi van ott?” -  előbb azt válaszol
ják: „semmi”, aztán, mivel ez alig hihető: 
„egy nyúzott kismacska”. Ez utóbbi leg
alább konkrét hazugság, meg is nyugtat
ja a tárcában szereplő gyerekeket (szem
ben a korábbi válasszal, mert az elvont 
értelemben igaz volt: tud olyan lenni a 
világ, tudnak olyanok lenni a szülők, 
hogy a gyerek a szemétben végezze).

Valamelyest jobb dolga van Vilinek 
a Minden szerdánban, akit apja, Nagy, 
szerda lévén, meglátogat. A fiú anyját, 
Naggyal szemben, Kiss Lucának hív
ják, a gyerek csak későn bukkan elő, 
számonkéri apján ígéretét, hogy elviszi 
őt Bajkonurba, az apának viszont letelt 
a látogatási ideje, mennie kell, az anya 
pedig biztosítja a fiút, hogy nem viszi el 
se Bajkonurba, se sehová, a gyerek meg 
annyit válaszol: „Tudom.”

„Mondd szépen, kedvesem -  szól a 
kertész az örökbefogadott fiúcskához 
mi is a neved, eddig hogyan szólítottak?” 
(Egy kertész) Bodor a hiányzó családi 
kapcsolatokat nem pótolja valami egyéb
bel, a sivárság itt nincs feloldva, fan
táziával felfújva, a sivárság a téma, az 
esemény. A formája, megközelítésmód
ja, stílusa pedig maga az apró részletek 
iránti figyelemben megcsillanó szeretet.

S még egy észrevétel gyerektémában: 
ha nem gyermekké lett felnőttekről, ha
nem valóságos gyerekekről ír Bodor 
Adám (itt is, de másutt is), azok döbbe
netesen érettek, komolyak. Gondoljunk 
csak Bebe Tescovinára a Sinistra kör
zetből. Itt pedig egy iskolás fiú, Rabuzin 
Jóska tökéletes nyugalommal elmegy a 
fogorvoshoz, cigarettázik — és börtön
be zárják; a Mihálka-fiúknak kertjük 
van (szülőkről szó nincs), ebben a kert
ben meg foglyot tartanak, egy másik 
gyereket, s amikor az elbeszélő leeresz
kedően megkérdi ettől a rab-gyerektől, 
„te ki fia-borja vagy?” kimért, visszate
gező és fenyegető választ kap: „Semmi 
közöd hozzá [...], de ha beleütöd az or
rodat a dolgunkba, te is idekerülhetsz.” 
(Várakozás)

Az elbutult felnőttek mellett tehát 
erős, komoly gyerekek élnek itt, akik 
vagy börtönbe kerülnek, vagy valamifé
le börtönőrökké válnak -  csak hogy vé
letlenül se gondoljuk, hogy a diktatúra 
komoly gyerekei volnának a megoldás, 
ne mondogassuk azt, amit elég gyakran 
hallani, hogy legalább megedződnek, és 
ők majd okos felnőttek lesznek. Mert le
hetnek ugyan okosak, mint a nap, ha 
pusztán kétféle szerep közül választhat
nak.

Foglalkozások
A címadó novella jelzi: nem a látvá

nyos eredményeiről ismert, köztiszte
letben fürdőző foglalkozásokat űzik, 
tán nem is éppen jószántukból, az em
berek. Az utolsó szénégetó'k Kopf nevű 
szereplője szabadidejében Barcsay Jenő

Művészeti anatómiáját bújja, a házbizal
mi jelentést ír a bojtkészítőről (a rend
szerre nézve veszélyes nő lehet a bojtké
szítő, hogy megfigyelik). Aztán ott van 
Titi Bock késdobáló Barbara Anatolia 
nevű asszisztensével. Súbert mester 
nem zenél, hanem játékfestő műhelyt 
vezet, Lóránd és Kovács F. taxidermista, 
Pungucz kárpitos, Bahunek forgalmista. 
Egy „én” pedig, akárcsak Géza Kökény 
egyik emanációja a Sinistra körzetben: 
benzinkutas.

A Múlékony emlék című tárcában az 
éppen bontásra kerülő Portzolán-ház a 
különféle foglalkozások gyűjtőhelye volt: 
cipész, cukrász, fodrász, hulladékgyűj
tő, paplankészítő dolgozott itt. (Csak 
annyit tudunk meg, hogy bár egy ház
ban dolgoztak, egymástól nem rendel
tek semmit. Bodor ezen az egy ponton 
közvetlen társadalomkritikát fogalmaz 
meg: „Talán ez a mérhetetlen tartózko
dás, önérzetes szakmai büszkeség is rej
tett oka lehetett annak, hogy egy na
pon egy durva deszkából ácsolt csúszdán 
eregetni kezdték a Portzolán-féle házról 
a tetőcserepeket.” Ám éppen ezzel a köz
vetlen kritikával jön létre a melankoli
kus „múlékony emlék” ellenpontja. Nem 
tartozik ez a szöveg Bodor legravaszabb 
tárcái közé, de kusza politikai szituáci
ókban érdemes elővenni némi tisztánlá
tás reményében.)

Amellett, hogy eléggé időpocsékoló és 
minden időkben maximálisan periféri
kusnak tarto tt szakmákban jeleskednek 
a szereplők, egy másik jelenség is fel
tűnik: az embereknek valahogy ide-oda 
csúszik a szakmája -  vagy annak külső 
reprezentációja. Erre példa Porczolán a 
Születésnap című tárcából: az elején tör
vényszéki írnok, a motel éttermében tu 
dósnak mondja magát, később bevallja, 
hazudott, nem tudós ő, hanem dinnye
termesztő. (S az, hogy egyetlen betű kü
lönbséggel ugyanúgy hívják őt, mint a 
sokféle műhelynek otthont adó házat, el
ső látásra pusztán bájos egyezés, öröm
teli játék, többedszeri olvasásra viszont 
minden létezőknek egyenlőként való el
gondolása.)

Zoltán Mazakján szakmáját, Porczo- 
lánnal szemben, mások keverik össze
vissza: a buszon valaki „doktor úrnak”, 
a kasszásnő „mérnök úrnak”, a szom
széd „tanár úrnak” szólítja -  és ezek a 
megszólítások mind ugyanabban a mon
datban szerepelnek: „Igaz az, amit a ... 
úrról mostanság hallani lehet?” (Zoltán 
Mazakján válasza minden esetben az, 
hogy igen, igaz. Holott már a kérdések
ben ott az ellenkezője -  Bodor Ádám tá r
cájának viszont nem a rágalmazás a té t
je, hanem ennek paródiája: a végén egy 
szomszéd a csöveken kopogtatva, mor- 
zéjelekkel kérdezi meg ugyanezt, vé
gül egy macska néz rá, de őt már Zoltán 
Mazakján nem engedi megszólalni.)

A kötet második felében viszont mint
ha kitágulna a világ, az örökös Olajprés 
utcai helyszín átvált Monbijou utcára 
(Berlin), Paronjan utcára (Jereván) vagy 
akár Kalinyin sugárútra (Moszkva), és 
egyre többször tűnik fel Menyhárt dok
tor, a külkereskedő és jogász, akit va
lahogy méltán érnek afféle meglepeté-
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sek, mint az, midőn Pozsonyból Kassa 
felé utazván egy olajzöld Volvo veszi fel, 
az autót történetesen egy apáca vezeti, 
huszonhat éves, Givenchy parfümtől il
latozó apáca, akit ráadásul nem zavar 
a dohányfüst, mi több, maga is rágyújt. 
(Mater Immaculata) Tökéletes helyzet: 
a Volvo csomagtartójában történetesen 
behűtött pezsgő van, Menyhárt doktor
nál pedig éppenséggel egy tóparti nyara
ló kulcsa. Ez egy másik világ, de éppoly 
vicces, mint a korábbi szegény: itt aprán
ként az derül ki, hogy minden tökéletes. 
Menyhárt doktor hezitál -  és megint egy 
tökéletes válasz! A szöveg ritmusa, ez a 
szakaszosan, óvakodva megrajzolt tökéle
tesség ugyanúgy paródia -  a tökély paró
diája -  mint korábban a röhejességig sza
bályozott és kontrollált társadalomé volt 
a házbizalmi és a bojtkészítő epizódja.

Prózatechnika 
mint ellenállás
A Moszkva ORWO filmen című más

fél oldalnyi képleírás annyira bravúros, 
hogy azt már Bodor is túlzásnak érez
hette, később nem találkozunk nála ha
sonlóval, csak egy-egy részeredményé
vel. Miről is van szó? Ebben a tárcában 
a bevezető mondat után, mely eligazít a 
technikai adatokat illetően (18 DIN-es 
ORWO film, én-elbeszélő), egy fotót me
sél el, szinte semmi mást. Ügy mondja 
el, mi is van azon a képen, hogy közben 
jelzi a pillanatot. Egy pillanat, szinte 
nincs is, semmiség: autók (Volgák), fé
nyek, emberek, gumilabda, felhők, két 
kövér lány, akik a képen -  hiába várja 
ezt egy másik alak -  nem fordulnak meg 
már soha.

Bodor Ádám itt a közvetlen tájleírást 
helyettesíti a fotográfia leírásával. A 
technika közvetítésével kétféle időt visz 
bele a prózába. A pillanat az egyik idő
egység -  ezzel érzékelhető, hogy mindaz, 
amiről itt szó van, végletesen kevés ide
ig létezik, hiszen a következő pillanat
ban már a felhők megváltoztatják for
májukat, a Volgák beveszik a kanyart, a 
tiszt felbukik a szürke gumilabdán stb. 
A másik időegység pedig a soha: a fotog
ráfia ideje, a fotográfia tehetetlensége és 
reménytelensége, valamiféle örökkéva
lóság-paródia, a művészet önkritikája. 
Bodor tájleírásai -  ebből a tárcából ér
tettem meg -  nem közvetlenül, naivan 
ábrázolják az úgynevezett világot, éppen 
attól lett olyan mozgalmas a Sinistra 
körzet és a Dolina, mert nála a fa, a szik
la nem mindentől -  és nekem most itt az 
a fontos: nem az idő múlásától — függet
lenül áll (mint mondjuk a tájleírásaiért 
kultivált erdélyi szerző esetén, akinél a 
hegyek mintegy paradicsomi, transzcen
dens világban állnak rendületlenül), ha
nem kétféle időnek kitéve. Bodor világa 
nem technika előtti, nem nosztalgikus 
és a legkevésbé sem naiv: a fotográfiát 
beépíti a szövegformálásba. A bodori táj 
egy fénykép leírásának iróniája.

A kötet első szövege, A szeszgyár tűz
fala egy képeslapot ír le, nem a helyszínt

-  itt is jól megfigyelhető ez a prózatech
nika, a fotográfia leírása, majd annak 
ironikus elégtelensége. Ám ettól az iróni
ától a szöveg a legkevésbé sem fog meg- 
dicsőülni, inkább egyféle ide-oda moz
gás jön létre a médiumok között. Hiszen 
a végeredmény mégiscsak a fakó képes
lap a helyszínről, nem pedig Princz Tóni 
és Zsuzsanna-Annamária óvatos barát- 
kozása.

Van még ebben a karcolatban egy má
sik Bodor-csel is, amit, a kínai osztályo
zásmániát szem előtt tartva, úgy nevez
hetnénk, hogy „a téma belehallgatása 
egyetlen jelzőbe”. A belehallgatás szót 
itt nem úgy értem, hogy kicsit meghall
gatja, aztán továbbmegy, hanem szó sze
rint: ahelyett, hogy valamit elmondana, 
inkább belehallgatja valamibe. Például 
itt van ez a két gyerekféle, Tóni és 
Zsuzsanna-Annamária, málnát szemel- 
getnek a szeszgyár udvarán. Bodor tá r
cájában ezen a málnászáson és néhány 
rövid kérdésen-feleleten kívül nem tör

ténik semmi, viszont az udvar szokatlan 
jelzője — „a szeszgyár buja kis kertjében” 
— mutatja, miről nincsen szó.

Persze, ki ne tudná, hogy Bodor Ádám 
mennyire ökonomikusán ír, de azt eddig 
nem kérdeztem meg, hogy mi is az, amit 
kihagy. A novellák, a regények a maguk 
komplexitásával elterelték a figyelme
met az apró mondatmunkáról, itt viszont 
végre észrevehettem valamit, amitől ak
kor is már-már eksztázisba kerülök, ha 
pusztán egyszeri véletlenről van szó. A 
mondat látszólag egyszerű:

„Jóval elmúlt éjfél, én meg állok 
Moszkvában a Vörös téren, és nézem.” 
(Egy asszony átment a téren)

Mi hiányzik? A tárgy. (A válasz a mit 
nézek kérdésre.) A tárca következő mon
data megerősíti a gyanút, hogy megjelölt 
tárgy híján mit is néz az elbeszélő: hát 
persze, a helyhatározót. Igen, ez jellem
ző Bodor Ádámra: ha helyhatározó és

tárgy kell egy mondatba, akkor az egyi
ket kihagyja, és -  mit ad isten? -  a tá r
gyat hagyja ki. A helyhatározó nélkülöz
hetetlen. Ä tárgy kötött, passzív. A tárgy 
tárgyiasítás eredménye, az irodalom vi
szont képes ezeket a szegény tárgyiasí- 
tottakat felszabadítani, aktív helyzetbe 
hozni! Messze van még ettől a tárgyki
hagyástól az esernyő denevérré, a nylon
zacskó sirállyá válása (és a sirály nylon
ná alakulása), de a tárgy mint probléma 
itt pompázik szemünk előtt!

Sokan azt várják az irodalomtól, hogy 
megnyugtassa őket: minden jól van, s ha 
netán mégsincs minden jól, akkor min
den rosszul van, de ebben az esetben mi 
éppen abban vagyunk érdekeltek, hogy 
rosszul is menjen minden -  vagy ha ez 
sem, akkor biztosítson minket az író ar
ról, hogy valaha minden pompásan mű
ködött, és akkor attól fogunk megnyu
godni; a lényeg, hogy megerősítse és 
eszünkbe vésse a sztereotípiákat, a rög
zült szókapcsolatokat. Mert ezek közvet
ve azt susogják: ne izgulj (és ne bomolj), 
semmi nem változik. De mit tesz Bodor 
a sztereotípiákkal?

Részint azokat is kihagyja.
Részint pedig, ha mégis fölhasználja 

egyiket-másikat, olyan közegbe helyezi, 
hogy ezek a pöffeszkedők, bénítok, örök
kévalóságot hőzöngők nevetségessé vál
janak, mint például itt:

„Egy számomra mégiscsak déli ország 
fővárosa ez, nem is hallottam eddig, csak 
tikkasztó, forró nyarairól, kiégett, siva
tagos felföldjeiről, a falakig kószáló sa- 
kálakról. Most meg, mit látnak szemeim: 
hó üli meg a repedéseket.” (Légifelvétel, 
kiemelés tőlem)

Ha nem egy vidám társaság közepén 
kiált fel valaki meglepetésében, hanem 
egy kietlen repülőtéren, ahol senki sem 
várt rá, a „mit látnak szemeim” hurrá- 
optimizmusa valamiféle savanykás pót
lelkesedéssé, kicsivé, ostobácskává vá
lik. A Tetőterasz című tárcában szintén 
felbukkan egy rögzült szókapcsolat, de 
hogyan! „Az idő neki dolgozott” a meg
szokott közegében elismerést fejez ki, 
elégedettséget, sikert -  itt viszont egy 
házikabátos, rettenetesen másnapos 
szállóvendég várja a reggeli 9 órát, hogy 
végre kiszolgálják alkohollal: „A házika
bátos férfit ez sem zavarta, já rt az óra 
az abrosz alatt is. Az idő neki dolgozott.” 
Röhej: ennek az időnek nem valamiféle 
beteljesedésig, apokatasztázisig, pusz
tán reggel 9-ig kell valahogy dolgoznia, 
hogy a karóra tulajdonosát végre kiszol
gálja a pincér egy pohár erős itallal.

El nem tudom képzelni, miket is 
mondhattak a nyilvánosság előtt ezekről 
a tárcákról 1978 és 1981 között, amikor 
hétről hétre az Utunk ban megjelentek. 
Hiszen mindazzal ellentétesek, amit a 
kor ideológiája elvárt volna -  mi több, az 
ellentétes ideológiával is ellentétesek.

Minden ízükben a sztereotípiákkal te
relgető ideológiákat teszik nevetségessé. 
Most is -  bármilyen kicsi is legyen ez a 
pillanat.

A z  u to lsó  szén ég e tő k . M ag v e tő  
K iadó , B u d a p e s t, 2010.
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SERESTÉLY ZALÁN
Újév éjszakája 
egy robogó vonaton
nem is volna annál hűvösebb 
szó mint vers
beszedni a havat a vonatablakból 
amint lomhán belecsúszunk 
az újév kávéjába
- szerelemeskedés nélkül -  
a reggel
hófehér tejszíne 
néhány pillanatra még 
meniszkuszára billen 
s sötét lesz újra 
csak kicsit (k)rémesebb

a terep kioltásáról
új nézésekbe 
fog a terep hiába 
vesszük magunhoz 
tér

senki máshoz 
s ami egy tekintetben 
megfér hogy kétség sem 
fér az illanáshoz

a tekintet ugyan kör
-  bejárhat a hangba -
de mint eltaposott hangya 
ha tűhegyére föl 
nem tudni ki 
alszik a tágasság 
vagy mi befogta 
az érzék

mint váltóruhát
mint váltóruhát 
adtam rád tekintetem 
eláztunk mindketten 
aznap

úgy szakadt az eső' 
a forró felhó'kbó'l 
s volt fény is, sőt, 
csak foghíjasabb -  jócskán

s még aznap az ócskán 
vettünk neked egy viaszosvászon 
kabátot
hogy ne maradjak vakon

itt veled
itt veled nagyon jó 
csak a kosz(to)t kell 
megfizetni 
s kiseperni néha 
ha későig dolgozol

a pénz is a padlón hever 
csak le kell érte feküdni 
te meg folyton visszatérsz 
nekem olyan vagy 
mint egy postagalamb 
ágyékomba érkezel 
mint nyelvéhez harang

a versről
a hang mi megcsalatott 
lágy grafitforgácsok közt megtér 
combod közé gyúrt párnával álmodod 
ilyen a város melyben mindent elfeledtél

cipődet megtartja lábadon a pillanat 
ragasztó két világ között 
ablakok s alattuk matt 
humusz melyen a szem kettétörött

s a fül már nem emlékszik 
ama festéktelen szájra 
melybe csak belesejlett 
mint vírus hidden fiiéba

a dobhártya lágy zsírján 
egy megfeneklett gálya 
álmait bűvöli 
egy magömlés dagálya

két orvlövész
ha ítéletnap Isten 
eltaszít, hogy nem 
értettem mitsem 
per

befogom. a játszma 
élesben ment Uram 
s gyakorlópályát 
sem kaptunk ugyan

én premier plánban 
láttam a Te szemeid 
két orvlövész 
ül bennük

az egyik kényes kérdéseket 
suttog egy headsetbe:
„szokott-e ön tusolni műtrágyákkal 
való érintkezés után?”

a másik pedig sután 
kimondhatatlan 
homorú háttal nyílhegyeket 
mosdat pupilládban

szónoklat 
Gregor Samsa 
újratemetése 
alkalmából
az idő maga nem hajt 
hasznot csupán a test 
elmozdulásai benne 
mit pikkelyenként aranyra fest

a célirányok leple 
csótány lábaival a csend 
rajtad áll, hogy ízenként 
vagy tagolatlan kikent

ernyőivel a kitines 
szárnyfedőknek melybe 
feszületet vájnak és egyre 
csak ünnepük

alája terített 
mozdulatlanságaid
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MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Formagyakorlat 
Mónika hűségéről
Mónika Dani húga volt, tizennyolc éves 

és karcsú derekú. Míg Tamás, Mónika 
kedvese Brüsszelben dolgozott vendég- 
munkásként, addig ő különféle férfiak 
ölében kereste a vigaszt. Esztergályos 
apa lányaként csak telefonkönyvet lá
tott gyerekszobájában. Édesanyjának 
sosem hízelgett, de az eró'sebbik nemhez 
úgy tudott dörgölőzni, mint egy tüzelő 
sziámi macska. Most sem kellett sokáig 
könyörögni. Már Zordok ölében fészkelő- 
dött, amikor számítógépen hívta kedve
se. A képernyő elé sietett, hogy láthas
sák egymást a kamerákon át. Zordok a 
hátsó szobában maradt.

-  Szia, Angyalkám, úgy hiányzol, 
jól vagy? Jaj, csak már nálad lehetnék, 
csak az ölemben tarthatnálak, csókol
hatnálak, és simogathatnám a kis cuni- 
kád...

-  Szia, kicsim! -  csicseregte némileg 
elvörösödve Mónika. -  Jól vagyok, és na- 
gyon-nagyon várlak haza. Vettél magad
nak hideg ételt, hogy legyen vacsorád a 
munkaidő után?

-  Persze, hogy vettem, aranyom. 
Megmutatod nekem magad a képernyőn 
keresztül, hogy legalább ennyi örömem 
legyen ma?

Mónika vetkőzni kezdett.
-  Mintha piros lenne az arcod, szí

vem, ugye, nem bújtattál el senkit sem a 
túlsó szobában? -  heherészett Tamás.

-  Hogy mi nem jut eszecskédbe! -  dor
gálta nyakig vörösödve Mónika.

Zordok hideglelést kapott a túlsó szo
bában. Borzongást érzett a számítógé
pen át udvarló férfi hangjától, a dédelge
tő kedvességtől, mely nem rá tartozott, 
ugyanakkor tudta, egy lépéssel vesztét 
okozhatná Tamásnak, csak a kamera elé 
kéne állnia e szavakkal: -  Dehogynem, 
itt vagyok, te köcsög!

Ülve maradt. Megvárta, míg Mónika 
minden báját megmutatja kedvesének.

-  Tudod, hogy szeretlek. Tudod, hogy 
hűségesen kitartok melletted -  köszönt 
el végül puszit küldve a lány Tamástól, 
majd kikapcsolta a számítógépet, és za
vart arckifejezéssel, de azért otthono
san foglalt helyet Zordok ölében. -  Ne 
kapja meg szegény Tamás a kegye
lemdöfést épp itt, ahol tudta szerint 
nincs most idegen férfi. Nem lennék a 
helyében... -  gondolta a harcos, majd 
felhívta telefonon Párducot, egykori 
iskolatársát, és kölcsönkérte rozzant 
Daciáját. Szúrós szemeivel Mónikára 
pillantott.

-  Eljössz velem az erdőbe?
-  Megyek, de csak gombászni -  felelt 

a lány. Negyedóra múlva már Zordok

mellett ült az anyósülésen, bal kezét a 
harcos combján nyugtatva.

Mintegy öt kilométert zötyögtek a sá
ros, eső áztatta erdei úton. A keserű
gombás helyet senki nem ismerte, kivé
ve talán Mónika bátyját, Danit, aki egy 
éve mutatta meg harcosunknak a föve
nyen fehérlő csemegéket.

Kiszálltak az autóból. Mónika dü
hösen kezdett mesélni a megoldhatat
lan filozófia házi feladatról, miközben 
egyre beljebb haladtak a rengetegben. 
Hiába kereste Zordok, sehogy sem akart 
ezúttal gombát találni (amit talált vol
na, azt is gyorsan szétrúgta, hogy ész
re ne vegye a nyomában fújtatva locsogó 
Mónika), az eső meg csak esett, szaka
datlanul.

— Semmi leszednivalót nem látok itt, 
jobb, ha visszamegyünk az autóhoz. -  
vetette oda Zordok. Mónika szótlanul 
követte.

A harcos kinyitotta a rozoga Dacia 
jobb hátsó ajtóját, s azzal derékon ra
gadta a lányt, és a hátsó ülésre fektette, 
maga meg egy szempillantás alatt raj
ta  termett, akár árva gyerek a segély- 
csomagon. Elégedett sóhajjal nyugtázta, 
hogy Mónika részéről semmi ellenkezés. 
Mikor már anyaszült meztelenül feküd
tek egymáson, Zordok lehúzta fejénél a 
jobb hátsó ablakot, hogy kifelé is távoz
zon valami a párából — no meg az izga
lomból, mert mindketten úgy remegtek, 
mint berámázott családi kép a traktor
ban. Néhány pillanat múlva ütemesen 
himbálózni kezdett oldalra a Dacia, mi
közben felette villámok kezdtek cikázni 
nagy mennydörgések közepette.

-  A Férfinak egyedül nő ölében já r so
kat a szája -  és ott sem fölöslegesen, ha
nem szótlanul segítőn -  gondolta Zordok,

majd nyelve lefelé indult Mónika nya
kán, cirógatva haladt tovább mellein át 
a csípőjére, majd ölében felgyorsult. A 
lány remegve sikoltott. Dolgát elvégezve 
indult vissza a férfiúi nyelv Mónika arca 
felé, melyet nagyon szépnek látott — így, 
lecsukott szemekkel talán még szebb
nek tűnt. A harcos azonban csodálat he
lyett kidugta fejét az autó bal ablaknyí
lásán, hogy még több levegőt kapjon. 
Homályosan rajzolódott ki szemei előtt a 
záporból az erdő. Lepillantott. A sárban 
lengő autó látványa még inkább fokozta 
érzését, amelynél -  tagadjuk vagy sem 
-  nincsen csodálatosabb ebben a topron
gyos életben. Újra Mónikára nézett, aki 
most két kezével eszeveszetten tépte ölé
be a felette küzdő férfi kőkemény farát.

Élvezték egymást. Örömük tetőfokán 
Zordok velőt rázóan üvöltött ki az autó
ablakon, bele az eső áztatta rengetegbe.

Sötétedett. Árnyakként sorakoztak 
egymás mellett a fák, az autóvázon eső
cseppek kopogtak.

A harcos meg a tinédzser lány elége
detten szuszogtak egymáson, ám mint
ha valamely ismeretien erő parancsolt 
volna megálljt, amikor épp újabb öröm
szerzésekre készülődtek.

Éles sikoly hasította ketté a sötétsé
get. Zordok fejéhez kapott a rémülettől.

-  Elszakadt, és bennem maradt az óv
szer! -  sikította Mónika. Mire azonban 
tudatosult volna mindkettőjük agyá
ban a lehetséges kínos következmény, 
fény sütött át hátulról mezítelen testük
re. Közeledő autó hangjára lettek figyel
mesek.

-  Ilyen nincs! -  hörögte elkeseredet
ten Zordok, és hatalmas lendülettel ve
tette előre magát a volánhoz. Gyújtott. 
Először. Másodszor. Kihúzta a szívatót. 
Harmadjára aztán nagy nehezen elin
dult a motor. Zordok hosszú fényt kap
csolt, majd vágtatni kezdett a Daciával 
előre a kanyargós keskeny sárcsíkon. 
Mónika idegesen remegve kapkodta ma
gára ruháit, miközben riadtan tekintge- 
tett -  hol a hátulról közeledő idegen autó 
irányába, hol pedig oldalt a mély erdős 
szakadékokba, melyekben már-már ott 
látta magát a felborult Daciában, fejjel 
lefelé, Zordok mellkasán vérezve.

A harcos őrült módon hajtott, egy
re beljebb kanyarogva az ismeretlen sö
tétségbe. Egy éles kanyar után azonban 
hiába gázolt tovább, az autó beragadt. 
Néhány másodpercig túráztatta  még a 
motort, az első ablaküveg megtelt sárral. 
Úgy látszott, nincs mit tenni, Zordok és 
Mónika kiszálltak -  egy hatalmas sár
tócsába léptek, amelyben megfeneklett 
a járgány. Halálsápadtan hallgatták há
tuk mögött az idegen autó hangját, de a 
fények nem akartak előbukkanni a ka
nyar mögül. A hang egyre távolodott. 
Összenéztek, majd megkönnyebbülten 
sóhajtottak fel.

-  Dani volt! Hazaérkezett! Ha meglá
tott, mindkettőnknek annyi! Neked szü
lői tiltások garmada, nekem meg egy
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról ANNA-LEENA HÄRKÖNEN

Köszönöm, nem!tönkrement barátság! Számára se nap
pal, se éj, ha rájön a gombászhatnék! — 
dühöngött a fogai között Zordok, miköz
ben átölelte a rémülten mellkasára omló 
Mónikát. Csuromvizesek voltak mind
ketten az irtózatos félelemtől, a szaka
dó zivatar minderre csak ráadás volt. 
Próbáltak megnyugodni, ágakat gyűj
töttek az autókerekek alá. Az igazi aka
dály azonban nem a sár volt, melyből 
szűk negyedórán belül kint volt az autó, 
hanem a visszaút...

A keskeny sárcsíkon nem lehetett 
megfordulni, ezért öt kilométer farolás 
következett a vaksötétben... Mónika az 
autó mögött gázolt a sárban, hogy a fér
fi minden kanyart bevehessen. A percek 
óráknak tűntek, az út sehogy sem akart 
véget érni. Zordok lihegve fogta bal ke
zével a kormányt, jobb kezével az ülésbe 
kapaszkodott, fejét hátratekerte, lábai 
pedig idegesen jártak, hol a gázpedá
lon, hol meg a kuplungon, miközben ri
adt szemei az autó mögött lépkedő lány 
sziluettjét követték.

— Állj! — visított a lány. A harcos tövig 
nyomta féket, a Dacia kerekei megcsúsz
tak. Utolsó pillanatban állt meg a m art 
fölött az autó...

Zordok egyesbe tette a kapcsolókart, 
majd óvatosan gázolt tovább. Újra a sár
csíkra került a járgány, folytatódhatott 
hát a küzdelem: kijutni a sötét erdőből.

Nem tudta, mennyi idő telhetett el, 
amikor Mónika egyszer csak eltűnt sze
mei elől. Zordok fékezett, aztán megállt.

A nagyszájú tini guggolva sírdogált az 
autó faránál:

— Kint vagyunk...
Zordok megfordította a tisztáson a 

Daciát, ám ahogy beültek, s egymásra 
néztek, szinte ugyanabban a másodperc
ben kiáltottak fel:

-  Az óvszer!
Megint hajsza következett a város fe

lé, ahol zárni készültek a gyógyszertá
rak.

-  Sajnálom, a postinor mától a dup
lájára drágult -  világosította föl őket 
kaján mosollyal arcán a gyógysze
résznő. Zordokot szinte az agyvérzés ke
rülgette... Lázas telefonálásba kezdett. 
Mónika az autóban várt, míg a férfi köl
csönért rohant fel közelben lakó barátjá
hoz. Amikor a gyógyszerésznő meglátta 
a lihegő fiatalembert, ismét elmosolyo
dott, és Zordok kezébe nyomta a fogam
zásgátlót. A lány lakása elé hajtottak. 
Mónika kólát kért a gyógyszer bevéte
léhez. Zordok átadta az első postinort, 
a másodikat pedig gondosan papír zseb
kendőbe csomagolta, hogy eldobhassa a 
dobozát, és minden titokban maradjon. 
Épp lenyelni készült a gyógyszert a lány, 
amikor Zordok vállai fölött egy hatal
mas férfikéz nyúlt át, és kezébe vette a 
harcos mellett heverő üres gyógyszerdo
bozt. Mónika apja volt az...

Részlet egy készülő regényből

(regényrészlet)

Heli Valkonen reménytelenül szerel
mes a férjébe. De Mattinak nincs hoz
zá kedve. Soha. Csak számítógépes játé
kokat játszik a kifakult mackóalsójában. 
Szerinte a vállmasszázs az együttlét leg
kellemesebb formája.

Amikor a finom célzások, szép szavak 
és izgató fehérneműk már nem segítenek, 
Heli közvetlenül, és egyre közvetleneb
bül a tárgyra tér -  hiába. Matti hidegen 
és megalázóan elutasítja felesége közele
déseit. Mikor aludt ki a parázs, és mikor 
kezdtek el egymáshoz úgy beszélni mint 
a betegek: „Hogy van a nyakad?”

A csendes hálószoba olyan helyzetekre 
kényszeríti Helit, amilyeneket nem szere
tett volna átélni. De ő nem akar belehal
ni a bánatba.

(Fülszöveg)

1 .

Minden akkor kezdődött, amikor be
ragadtam a liftbe. Nem. Minden akkor 
kezdődött, amikor férjhez mentem. Nem. 
Nem tudom, hogy az egész mikor kezdő
dött.

A nevem Heli Valkonen. Hellunak be
céznek. 42 éves vagyok, és szilveszter
kor születtem. Sokáig tartott, míg rájöt
tem, hogy a tűzijáték nem miattam van. 
Ezután a szülinapok valahogy ízetlenné 
váltak.

Némettanár vagyok. El tudtok képzelni 
ennél unalmasabb foglalkozást és vissza- 
taszítóbb nyelvet? Én sem. Anyám a gim
náziumban arra kényszerített, hogy a né
metet válasszam a francia helyett. Abból 
állítólag több haszon származik a nagy
világban. Tévedett. Jóhírű városrészben 
lakom, és van egy -  a serdülőkor karma
iban vonagló -  lányom. Reménytelenül 
szerelmes vagyok a férjembe.

Valamikor régen ő is szerelmes volt be
lém. Sőt, egyszer virágot is hozott, val
amiféle olcsó és jellegtelen csokrot, ami 
úgy nézett ki, mintha egy elfelejtett nya
raló elhanyagolt virágágyából tépték vol
na ki. Gyönyörű csokor volt. Az volt a 
szokása, hogy a külföldi nyaralásokon 
engem fényképezett mindenhol, min
denféle ruhában és mindenféle pózban. 
Mostanában, ha úton vagyunk^ különfé
le éttermek ételeit fényképezi. És a tájat. 
Nélkülem. Már túltettem magam rajta. 
Néha bele tudnék halni a bánatba.

Mi mást meséljek még róla? 
Pedáns, lelkiismeretes és megbízható. 
Szeretnivalóan szokott pislogni, amikor 
nem érti, mit mondok neki. Én nem túl 
gyakran értem, hogy ő mit mond nekem,

mert gyorsan elmotyogja a mondanivaló
ját, olykor csak a lányunk képes lefordí
tani, mit mond. Néhány mondatát talán 
le sem kellene fordítani.

Amikor megkérte a kezem, azt kérdez
te: „Akarod, hogy egy sírba temessenek 
velem?” Annyira édes volt. És eredeti. 
Később elmesélte, hogy az ő családjában 
a férfiak korán halnak. Arra kért, hogy 
az ő halála után még keressek magam
nak másik férfit, de kérjem meg a gyere
keinket, hogy ugyanabba a sírba temes
senek, ahová őt. Beleegyeztem. Mindenbe 
beleegyeztem. De rajta még mindig nem 
látszanak a közelgő halál jelei.

Szeretném hangsúlyozni, hogy felnőtt 
emberek vagyunk. Elfogadtuk, hogy nem 
kaphatunk meg mindent az életben. Jó, 
ha a felét. Vagy egyharmadát. Valaki ezt 
megtisztulásnak hívja. Én katasztrófá
nak.

2 .
Esteledik. Az óra 17.50-et mutat, de ké

sik. Ahogy én is. Elkéstem. Lemaradtam 
a vonatról. Már a salátát is rég meg kel
lett volna csinálnom, de jó ég, már a gon
dolat is kiborít, hogy kivegyem a megbar- 
nult salátafejet a hűtőből, levegyem róla 
a fóliát, lefejtsem az elfonnyadt leveleket, 
aztán elővegyem a tányért és a kést, fel
vágjam hosszában a leveleket, aztán elő
kotorjam a salátástálat a szekrény felső 
polcáról, és a fejessalátán kívül a salátá
hoz még mindenféle más is kell, például 
paradicsom, uborka, tonhal, olivabogyó, 
fetasajt.

Belefáradtam a salátakészítésbe. 
Egyáltalán nem vagyok tevékeny han
gulatban. Az asztalnál ülök, és az Esti 
Híreket lapozgatom. „Egy anyának is le
het élete!” -  jelenti ki egy modell cigaret
tával a fogai között és korsóval a kezében. 
Fiatal és szép. Félrelököm az újságot.

Ma volt először meleg ezen a nyáron. 
A nap már kissé bágyadtan nyaldossa a 
konyha padlóját. Nyári szünet. A német
tanfolyamom csak júliusban kezdődik. 
Mattinak két és fél hónap szünete van. A 
felsőtagozaton tanító tanár egyetlen vi
gasza.

A konyhába bevánszorog egy jókora te
remtés túl szűk ruhában. O a lányom. 
Vagyis az, ami maradt belőle. Ez a lény 
ugyanis napról napra idegenebbnek tű
nik.

A nyaka többé már nem olyan védte
len mint régen. Mindenféle szelíd báj el
tűnt róla. A legjobban a popsija hiány
zik, ami régen úgy nézett ki, mintha két 
fél almát helyzetek volna egymás mellé. 
Hamarosan elveszítem őt.

Kinyitja a hűtőt és benéz.
-  Már ne egyél semmit, mindjárt kész 

a vacsora. — mondom neki. Még csak fe-
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lém se néz, hanem kivesz egy doboz na
rancslevet és önt magának egy pohárral.

-  Miyen finomság van ma? -  kérdezi.
-  Tonhalsaláta.
-  Ó, hát persze.
Egyszerre lehúzza a narancslevet, lete

szi a poharat az asztalra és kimegy.
A neve Sissi. 13 éve koraszülöttként 

jött a világra. Mintha azt akarta vol
na közölni, hogy én akkor jövök, amikor 
akarok. Ugyan miért volt olyan sietős er
re a szar világra?

A dackorszaka túl korán jött és túl ké
sőn ért véget. A serdülőkora is akkor ér
kezett, amikor a legkevésbé számítot
tunk rá.

Nyárra egy ismerős családhoz megy 
Londonba nyelvet tanulni, gyerekekre 
vigyázni és egy kicsit segédkezni a há
zimunkában. A családban van egy Sissi 
korú lány is. Egy kicsit félek elengedni, 
de micsoda lehetőség ott helyben nyel
vet tanulni! Ez jó lehetőség számunkra is 
Mattival. Régóta nem voltunk kettesben. 
Ennek tiszteletére lefoglaltunk egy gö
rögországi utat. Én foglaltam le.

Felkelek és berakom Sissi poharát a 
mosogatógépbe. Kinyílik az ajtaja, és bű- 
zölgő torokkal vicsorít rám. Becsukom.

Matti a nappaliban háborús játékot 
játszik. Menjünk, nézzük meg egy kicsit 
közelebbről.

Ott ül, a kifakult kék-fehér csíkos ka
napén. Egy -  a rengeteg mosás során 
megpuhult -  fehér póló és egy még an
nál is puhább melegítőnadrág van raj
ta. Mindig ezeket használja itthon. -  
Felveszem a mackómat -  mondja, mikor a 
munkából hazaér, és átváltozik farmeres 
pasiból punnyadó házilénnyé. Sötétbarna 
haja van, ami kedvesen a szemébe lóg. 
Amikor a jobb szemesarkából figyel, egy 
kicsit úgy néz ki mint valami híres film
színész. Olyan jól néz ki, hogy kedvem 
lenne megütni.

Erőteljes alkarja megfeszül a játék he
vében, izmai mozognak, az erek kidudo
rodnak. Kékesszürke szemei mohón bá
mulják a laptop képernyőjét, a szája úgy 
mozog, hogy azt akaratlan rángatózás
nak is lehetne hinni. A férjem. Ha tudná, 
milyen idiótának néz ki, mikor játszik, 
abbahagyná. Nem hagyná abba.

-  Levennéd a salátástálat? -  kérem. -  
A legfelső polcon van.

-  Nem hagyhatom most félbe a játékot. 
— válaszol. — Épp most támadjuk meg a 
németeket. Nem hagyhatom cserben a fi
úkat.

-  De engem igen. -  mondom félhango
san. Nem hallja. Úgy nézi a képernyőt, 
mintha maga a Jóisten nézne rá vissza.

-  Te most ne navigáld a nemlétező re
pülőgépeket, miközben én próbálom a 
család hétköznapjait pörgetni.

Kedvesen mondom, csak egy kissé 
szemrehányóan. Nincs reakció. Ez olyan 
szomorú. Régen a férfiakat a háború vit
te el, most meg az internet.

Tulajdonképpen Matti résztvesz a há
zimunkában. Nagyokat sóhajt közben, de 
csinálja. Soha nem porszívóz fel a szőnye
gek alatt. Azt hiszi, nem veszem észre. 
Nem mondok semmit, mert egy újságban

azt olvastam, hogy a férfiakat frusztrál
ja, ha a takarítási módszereiket kritizál
ják. Úgy teszek, mintha nem venném ész
re. Felporszívózom, amikor nincs otthon.

Kihozom a létrát a tárolóból és leve
szem a salátástálat. Úgy csinálom a sa
látát, mintha az anyósomat akarnám el
tenni láb alól. Pontos késszúrások, erős, 
hosszú vágások. Egy sebész is megiri
gyelhetné ezt a hidegvérű késhasznála
tot. Nem tartok szünetet. Nem gondolko
dom. Nincsenek érzéseim. Kivégzem az 
összes zöldséget, egyenként. Könyörtelen 
vagyok mindegyikkel szemben. A műtő
hangulat tökéletes lenne, ha nem játsza
doznék a gyilkolás gondolatával. Itt most 
nem mentünk meg senkit.

Egy pillanat múlva Sissi velem szem
ben ül és egy játékbabának való adag sa
látát helyez a tányérjára. Hallottam va
lahol, hogy a sikeres embereket egy dolog 
összeköti: naponta egy étkezés családi 
körben. Ehhez én is megpróbálok ragasz
kodni. Ebben az időben Sissi általában 
nincs itthon. Most meg az apja nincs az 
asztalnál.

-  Drágám, kész a vacsora! -  kiáltom.
-  Rögtön jövök! -  kiáltja a laptop mö

gül, ami barrikádként funkcionál közte 
és a család között.

-  Mennyire rögtön? — kérdezem.
-  Öt perc!
-  Mindig „öt perc”. Matti az öt percek 

embere. Általában ezt a két szót az öt uj
ját győzedelmesen felemelve nyomaté- 
kosítja, de most mindkét keze annyira le 
van foglalva, hogy nem tudja. Nem mon
dok semmit. Nem bírok.

Sissi elkezdi turkálni a salátáját. 
Nyilvánvalóan nehéz számára az evés.

-  Sok olaj van az öntetben? -  kérdezi 
Sissi. Úgy préseli ki a száján ezt a mon

datot, mintha egy horog lenne a nyelvén. 
Egyébként is elég nehezen érthető a be
széde, ebben az apjára hasonlít, de most 
már teljesen érthetetlenül motyog.

-  Te mér’ beszélsz így? -  kérdezem.
-  Mármint hogy?
-  Hát ilyen pöszén.
-  Nem is beszélek pöszén.
És akkor meglátom. Nem horog, és 

nem a nyelvén van. Kis ezüst labda, ami 
egy pillanatra elővillan majd eltűnik, a 
nyelvében van.

-  Piercinget rakattál a nyelvedbe! -  
mondom. Ordítom.

-  És? -  sziszegi.
-  Nem érted meg, hogy ezektől min

denféle gyulladást lehet kapni? Meg kel
lett volna kérdezned minket, kiskorú 
vagy és egyébként is csak egy gyerek. Te 
jó ég, mit csináljak veled?

Néhány hónapja egy jégkockával érzés
telenítette az orrcimpáját, és gombostűvel 
átszúrta. Aztán fülbevalót rakott bele. A 
szemöldökét is átszúrta gombostűvel és 
egy kis biztosítótűt tett bele. Azt hittem, 
ezen az átszúrósdin már túlvagyunk.

-  A száj nedves és nagyon dús batéri- 
umtenyészet van benne. -  folytatom. -  Ha 
begyullad, átterjedhet az agyra és bele is 
lehet halni, gondolj bele, milyen szörnyű!

-  Ilyen az élet.
-  De most tényleg! -  óbégat Matti a 

szobából. -  Legalább csukjátok be az aj
tót! Mindig elvétem!

-  Ki fogod venni. -  mondom.
Szögletesen megrántja az állát mint

valami mechanikus játék.
-  Biztos, hogy nem. Mi közöd hozzá, mi 

van a számban?
-  Semmi. -  ismerem el hirtelen. -  Tiéd 

a nyelved és tiéd az életed.
Élképedve bámul rám.
-  Hogy mondhatsz ilyet?
-  Miért ne mondhatnék?
Tátva marad a szája. Az ezüstgolyó kö

rül nyál gyűlt össze.
-  Azt hittem, tényleg nagyon be fogsz 

rágni.
-  Rosszul hitted. Nem kell nekem azt 

nézegetni. De majd Járviék biztos meg
örülnek, amikor a reptérről egy ilyen kis 
punkot visznek haza.

-  Kezeltesd magad!
Félrelöki a tányérját, felkel és kimegy 

a konyhából. Úgy becsapódik a szobája aj
taja, hogy a fogason lévő vállfák összekoc
cannak. Matti a konyha küszöbén áll.

-  Na, most meghaltam. — mondja vád
lón.

Már kiporcióztam a salátáját a tányér
jára. Leül és bőségesen csorgat öntetet a 
salátára.

-  Hú, reszket a kezem. Azt hiszem, a 
vércukorszintem elég alacsony lehet.

-  Bazd meg a vércukorszinted.
-  Hát akkor egyél! -  mondom.
Elkezdi lapátolni a salátát a szájába.
-  Sissinek mi baja van? -  kérdezi 

ugyanúgy az orra allatt motyogva mint a 
lánya.

-  Világfájdalom. — mondom. Nincs ked
vem elmesélni a piercinget. Még nincs.

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

Matti húzogatja a száját és nyújtogatja a 
karját.

-  Már megint hasogat. Biztos tenisz
könyök.

-  Neked háborúsjátékkönyököd van. 
Menj el lézerkezelésre.

-  Na, abból semmi jó nem származna.
A lézerkezelést már megbeszéltük né

hányszor. A párbeszéd gördülékenyen és 
lelkesedés nélkül zajlik. Megoldásközpontú 
ember vagyok. Ha nekem valaki rossz ál
lapotáról panaszkodik, elkezdek különfé
le megoldásokat kitalálni, mivel javíthat
nék a helyzetén. Rendszerint elfelejtem, 
hogy nem mindenki akar jobban lenni. 
Panaszkodni akarnak.

Odaviszem a tányérom a mosogatógép
hez. Amikor elsétálok Matti mellett, ki
nyújtja a kezét és finoman megsimítja a 
combom.

-  Nagyon finom, drágám. — mondja.
-  Markolj meg rendesen. A seggemet.
Keményen belémmarkol.
-  Hú, nem bírja a kezem. -  sóhajt.
A keze nem bírja a felesége seggének 

markolászását. Te Atyaúristen!
Kinyitom a hátsó udvarra nyíló ajtót. 

Beáramlik a hűvös levegő' és a mada
rak csicsergése. Elkezdődött végre a nyá
ri szünet, amit Matti már nyelvlógatva 
várt. De ő most sem boldog.

-  Hiányozni fog ez a nyár. -  mondja és 
kibámul az ablakon.

-  De hát még el sem kezdődött! -  neve
tek fel.

A hálóban leveszem a farmert és a pó
lót. Az ágy alól kikandikál a videó, amit 
Matti még mindig nem vitt el a gyűjtő
helyre, szeméttelepre vagy valahová. 
Már féléve ott van és csak gyűjti a port. 
Persze én is elvihetném. Van hozzá ele
gendő erőm, de motivációm nincs. Ha van 
férfi a házban, akkor a videóeltüntetős 
dolgok az ő feladatai. Berúgom az ágy alá 
még mélyebbre, hogy ne is lássam.

A változatosság kedvéért, most néz
zünk engem. Először is: szőke vagyok. 
Olyan igazi régimódi szőke, külsőleg és 
belsőleg egyaránt. Soha nem történt meg, 
hogy ne vettek volna komolyan a hajszí
nem miatt. Hogy nem veszenek komo
lyan, annak egész más oka van. Rengeteg 
hajam van, és természetes göndör. Néha 
megpróbálom kiegyenesíteni, hogy trendi 
legyek, de nem vagyok elég türelmes hoz
zá. A szemem természetesen kék. És pont 
elég nagy. A szempillám rövid, de dús. 
Végre megtanultam a szempillaspirált 
úgy használni, hogy a szempillám leg
alább középhosszúnak látszódjon. Ehhez 
húsz évre volt szükségem.

És a szám? Az alsó ajkam vastag a fel
ső vékony. Ez van. Az orrom elég nagy, a 
vége pedig lapos. Tetszik. A féfiaknak is.

Teltkarcsú vagyok. Nem vagyok iga
zán kövér, de úgy is mondhatnánk, jut
na belőlem másnak is. És olyan narancs
bőröm van, mint egy elefántnak. Minden 
nap masszírozom különféle kencékkel, és 
hiszem, hogy egy szép napon eltűnik. De 
ha mégsem, akkor is az a fontos, hogy va
lahogy egyben maradok. A melleim még 
kerekek, de egy hajszálnyit a padló felé

vették az irányt. Valamilyen oknál fogva 
csak két hónapig volt tejem, mikor Sissit 
szoptattam, így megmenekültek a na
gyobb pusztulástól.

A bőröm már nem olyan selymes, pedig 
jó géneket örököltem. A telt nők egyéb
ként is tovább simák maradnak, mivel a 
háj kitölti a ráncokat. Elég csúnyán fogal
maztam. De az én bőrömön van némi na
rancsbőrös csíkozottság. „Negyven fölött 
már kissé becsíkozódik az ember.” -  szok
ta mondni legjobb barátnőm Manna.

Tulajdonképpen elég jólérzem magam 
a bőrömben. Olykor tartok egy kicsit a 
közelgő hervadástól, de nem minden nap.

Felveszem a törtfehér köntösömet és visz- 
szamegyek a konyhába. Kiveszem a szek
rényből a fertőtlenítőt, vattát és töltök egy 
pohár gyümölcslevet. Beviszem Sissinek.

-  Fertőtleníteni kell a nyelved. -  mon
dom neki. Az ágyról, a plüssállat-halom 
alól bámul rám, és kelletlenül elveszi a 
fertőtlenítőszert. Odaadom a gyümölcsle
vet is.

-  Rögtön idd meg utána, hogy elvegye 
a rossz ízt. — teszem hozzá.

-  Oké. — válaszol egy kicsit már meg
enyhülve. Fáradtnak néz ki, ma biztos ko
rán elmegy aludni. Ha egyszer az egész 
világgal harcol reggeltől estig, sok alvás
ra van szüksége.

Öntök magamnak egy nagy pohár kö
zépárfekvésű Chardonnayt. Szükségem 
van egy kis bátorító italra.

3.
Nehéz feladat áll előttem. Félek tőle. 

Alaposan felkészülök. Kinyitom a szek
rényt és előveszek néhány fehérneműt. 
Milyen színű csipke lenne hatásos? A pi
rosat választom. Aztán meggondolom 
magam. A fehérneműm nem lehet túl rá
menős. Felveszem a világoskék szűk topo
mat, amiben kirajzolódik a mellbimbóm. 
Nem túl szemérmetlenül, de pont eléggé. 
Vagy szemérmetlennek kellene lenni? A 
pont megfelelővel sehová nem jut az em
ber az életben.

A legjobb lesz, ha egyenesen a tárgy
ra térek. Ha lassan melegítek be, ak
kor nagy a kockázata annak, hogy Matti 
mindenféle kifogást talál. Például „Ne 
most.” Vagy: „Hát, ez egy kicsit hirtelen 
jött.” „Úgy érzem, megfáztam egy kicsit.” 
„Lehet, hogy Sissi még nem alszik.” „ Még 
ezt lejátszom.”

így hát belevágok. Megjelenek a nap
paliban és élénken odamegyek hozzá.

Állati lenne, ha farmer lenne rajta és öv, 
amit kibonthatnék. Szeretem azt a pillana
tot, amikor a csat kipattan. Szeretem azt a 
pillanatot, amikor kifejtem az első néhány 
gombot, és kezembe veszem az egyetlent, 
ami miatt egyáltalán van kedvem nézegetni 
a férfiakat. Azt az illatot már akkor érezni 
lehet, mielőtt előkerült volna a rejtekhelyé
ről. A boldogság illata. A férjem illata.

De nem farmer van rajta. Puha itthoni 
ruhában van.

Mackó nadrág. Az öreg férj ruhája. 
Kivéve, hogy ő még nem öreg, még csak a 
negyvenes éveiben jár.

Akkornincsfarmer, rendben. Mostjátsz- 
szuk ki a meglévő lapokat. Ha perui pon
csó vagy akár skótkockás szoknya lenne 
rajta, akkor is akarnám őt. Istentelenül. 
Visszavonhatatlanul. Nevetségesen.

Lerántom a melegítőalsót róla. Még 
csak le sem veszi a tekintetét a képer
nyőről. Most éppen nem háborúzik, va
lami más fontos dolog köti le a figyelmét. 
Új elektromos borotvákat nézeget a ne- 
ten. A férfiak imádják az újdonságokat. 
Legalábbis, ami a technikával kapcsola
tos. Hát imádják. Addig, amíg öreg felesé
gük ínyükre van, addig minden rendben.

Aztán a boxeralsót kell leküzdeni. 
Nincs sok időm. Bármikor vehet egy nagy 
levegőt és kimondhatja azt, amit nem 
akarok hallani. Egy mozdulattal lerán
tom az alsóját. Imádnivaló hímtagja ott 
szunnyad a combjai közötti fészekben, 
összekuporodva, biztonságban. Nem sza
badna felébresztenem. Valahogy szent
ségtörésnek tűnik. Megbecstelenítésnek. 
Az ártatlanság eltiprásának.

Előveszem, óvatosan. Még nem áll fel. 
Félkemény. Ebből talán még lesz vala
mi. Letérdelek a padlóra a combja tövé
hez és céltudatosan nyalogatni kezdem. 
Csodálatos. Sós. Egy kicsit pállott. És 
meleg. És őizű(???) Kezdek nedves lenni. 
Áradás készül. Hímtagja ébredezik kissé, 
megragadom és megszorítom. Sikerülni 
fog. Sikerülnie kell. Muszáj.

SÜTŐ BEÁTA fordítása
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Okos vagyok, mint a tordai malac
Kisgyerek koromban, Marosvásár

helyen a legtöbbet emlegetett helynév 
Torda volt. Elsősorban a vásárokat uraló 
tordai pogácsa miatt, de a tordai hasa- 
déknál és pecsenyénél is gyakrabban jött 
szóba, hogy „olyan okos vagy, mint a tor
dai malac, farral megy a vályúnak, még
is jóllakik”. Máig sem jöttem rá a mon
dás tulajdonképpeni értelmére, de végül 
is belenyugodtam, annyi más minden 
mellett, nagy bölcsességeknek is Torda a 
fő gyártási helye. (Lásd még: vallássza
badság.) És hogy az az újkapu, amelyről 
a borjú nem képes levenni a szemét, ép
pen Tordáról nyílik valahova.

Nem számítva a különböző Tordaso- 
kat, Tordátot, Tordavilmát, van ugyan 
még két Torda nevű helység, a régi 
Torontálban az egyik, Biharban a má
sik, de egyik sem a bölcsességéről hí
resült el, csak ez a miénk, az Aranyos 
folyó búcsú-kanyarja melletti. A róma
iak Potaissának, Potavissának hívták 
(Patavize?). Lelkülete és szelleme miatt 
azonban kiterjed egész Aranyosszékre, 
Ludasra, Radnótra, sőt Marosújvárra is. 
Különben az eredeti Torda Vára arrébb 
volt, fel azon az Aranyos mentén, tán 
Várfalvánál, mígnem az 1500-as évek 
vége felé egy földrengés után kő kövön 
nem maradt belőle. Talán ez is hozzájá
rult ahhoz, hogy erősködve, pontoskod- 
va, mindig ráírták hídra, toronyra, hogy 
épült itt helyben, Tordán...

Annak szemléltetésére, hogy nemcsak 
a szelleme, a geológiája és a múltja volt 
olyan fondorlatos, ide másolom a város 
kiterjedt határának a dűlőneveit, egy 
száz év előtti kimutatásról:

Adámvölgy, Bagoly, Bánya, Bé
kás, Bikatelep, Bíróvölgy, Borzos, 
Botorom, Cserepad, Csipkéstér, Csó
katető, Csorbavölgy, Czondrapál, 
Farkaslyuk, Feredő, Gorgán, Harká
nyikő, Hosszúvölgy, Járavölgy, Ka
marás, Karácsonyvölgy, Kenderes, 
Keresztes, Királyrét, Kishosszúvölgy, 
Kismelegvölgy, Kisvirágos, Kőkút, 
Krákos, Labodás, Lapostető, M artal
ja , Nagyerdő, Nagymelegvölgy, Nagy
virágos, Ördöngös, Palaczkos, Pardó, 
Péterlaka, Rozsmező, Sóspatak, Sötét
völgy, Súlya, Szekerczés, Szelektelek, 
Szentjános, Tündér, Vaskapu, Vérgöd
re, Virágosvölgy ...

Az összetétele alapján meg lehet ér
teni, hogyha ezelőtt ötven évvel az utas 
egy cukrászdában négy süteményt kért, 
magyarul kérdezték meg, hogy „becso
magoljam, vagy itt, helyben, Tordán tet
szik elfogyasztani?”

A tordai ember lelkületének legjellem
zőbb vonása a mindenre kiterjedő érdek
lődés mellett a szélsőséges ellentét, a föl
di jelenvalóságban (Daseinwirklichkeit) 
elfoglalt saját helye és -  az elképzelt helye 
között. Különösen szembetűnő ez a mű
vészeik és közéleti embereik példáján. 
Ismertem például idevaló magas beosz
tású, központi pártfunkcionáriust, aki 
melegszívű, együttérzésre képes és segí

tőkész lélek volt. S a legújabb korokból is 
tudunk tordai származású hadvezérről, 
aki képes volt bátran letenni a fegyvert, 
ha jobb ötlet nem jutott eszébe.

És mennyi költőt adtak a kis magyar 
világnak; formaművészt és rímfaragót; 
olyant, aki már kicsi korában is átírta 
a világtörténelmet, és olyant, aki vénsé
ges vén korában is képes volt a vigyor- 
gó kerti törpét alakítani, ha úgy látta, 
hogy most éppen „ez megy”; kozmikus 
lélegzetvételűek és tilinkós idillisták 
egyaránt... És a festők! Volt köztük, 
hogy miközben a cement- és üveggyárak 
piszkos-sárgásszürke pora vastagon le
ülepszik az egész életre és a szilikózisos 
megbetegedések aránya a lakosságon 
belül országosan a legrosszabb, addig 
ők, otthon vagy „idegenbe szakadva”, illó 
szivárványos káprázatok fátyolából elő
derengő kastélyok, szökőkutak, virág
házak látványával közlik, hogy tündér 
változatok műhelye a világ, és a valósá
got nem ábrázolni kell, hanem felcserél
ni. Valami kellemesebbre.

A város nevének hallatán, vagy pro
duktumai emlegetésekor, mindig ugyan
arra a két, itt született szobrászra kell 
gondolnunk, akik annyira ellentétes, 
mégis egymásra utaló végzetet hurcol
nak innen magukkal.

Tőrös Gábor (1934) előbb vasöntő volt 
— és birkózó! Kissé késve végzi el a mű
vészeti főiskolát, de a Jégkorongozó ne
vű szobra, amely Csíkszeredában a 
Jégpalota előtt válik ki a semmiből, köz
ismertté teszi a nevét, azt a pillanatot 
ábrázolja, amikor az energia, a mozgás 
éppen átmegy alakba, vagy: a tömeg szét
oldódik energiává... és sok más mellett 
van egy bronzplakett-sorozata, a szel
lem és a történelem egyes nagyjairól, s e 
fémkorongok szigorú megmunkáltságuk- 
kal egy tanári szoba vagy könyvtárterem 
áhítatát képesek azonnal felerősíteni... 
(ám van egy plakettje, egy kolozsvári ta
nárnő arcképe, amelyen a vonások csak 
elősejlenek a fémből, bár meglepően su- 
gallatos erővel, s amely illusztrálja a mű
vészetrajongóknak azt az orgonafutam- 
szólamot, amely a szobor az alkotó és az 
anyag viaskodásnak látszó szent nászá
ból fakad..., Tőrös maga nagy testi ere
jű, szelíd, de szigorú regényalak, beillik 
Dickens Szépremények című eposzának 
szereplői közé, nagybányai műtermében 
zord jövőnk kilátásai között próbál egy 
vigaszt ígérő nézőpontot találni; míg pla
kettjének modellje valahol Délnyugat- 
Dunántúl eldugott községeinek egyi
kében szegény sorsú cigánygyerekeket 
oktatgat a német nyelv szépségeire, anti- 
cipálva a nagy Integrációt.

A másik tordai szobrász Hajdú 
Étienne (1907), lexikonjaim szerint már 
húszéves korától Párizsban olyan mű
vész világnagyságok körül forgolódik, 
hogy nevük olvastán pislogni is alig me
rek. 1933-tól kezdve viszont „a nonfigu
ratív művészet bűvkörébe került” -  köz
bevetve, Maillol társaságában az ember

inkább mer absztrakttal próbálkozni, 
mint hagyományossal - , „a tér lényegét, 
a fény természetét próbálja megragadni, 
egyszerű, tiszta formákban” (Larousse). 
Főleg dúralumíniumból domborít, de 
más fémekből és műanyagból is. Művei 
furcsa felszabadultságot, súlytalanságot 
sugallanak, de -  szerintem -  nagyon is 
naiv bizodalommal.

Hogy esett, hogy nem, de ez az „Ázsdű 
Étyien” egyszercsak megjelent a hatva
nas évek eleje táján az Utunk szerkesz
tőségében. Ült a Létay szobájában, nagy 
nyüzsgés vette körül, a csevegésben ál
landóan Aragon és Sartre neve, mint kö
zeli, közös ismerősöké dongott ide-oda.

Művelt magyar emberre vallott a hi
bátlan kiejtése, az arckifejezése, modora 
viszont inkább román csúcsértelmiségi
eket idézett, nyilván „a szellemi Párizs” 
visszfénye volt ez. Amint alkalmam 
nyílt, fürgén közbekérdeztem akko
ri kedvenc francia íróimról; milyen sze
repet visznek a kortárs kultúrában? De 
Hajdú minden névnél csak a fejét rázta 
meg egy picit, jelezvén, az illető nem is 
érdekli. Végül már-már kihívóan rákér
deztem Mauriacra. O is hangosabban, s 
tán egy kissé élesen is, felelt: „Kérem, az 
egy egészen más kultúra!”

Nos, gondoltam, utánanézek a mo- 
delljeidnek... A régi tordai földszin
tes házak mögött hosszú, keskeny ud
varok nyílnak, végükben fáskamra, 
fészer, szín, műhely, ólak; s mohos kerí
tés... S micsoda formagazdaság bennük! 
Színes, törött palackok és lámpaernyők, 
dobozban sókristályok, pogácsaszagga
tó és nyomódúcok, méhészeti szerszá
mok, felhasíthatatlan tuskó, ágbogaival 
-  krák! - , s legalól: pajor, ászka, lár
va, pincebogár nyüzsög -  s a gombák. 
Egyik mint egy sekrestyeajtó barokkos 
szemöldökernyője, a legtöbb viszont ap
ró, pákafejű, egyetlen tőből fakadva zsú
folt csokorban nőnek, mint Rosny kozmi
kus szörnyei, akiknél egy egyed is több 
lényből áll össze, és kisajátítják élette
rünket... Bizony, hosszú-hosszú délutá
nokon és gyermekéveken át ezeket fi
gyelte Étyienke, s majd a nagyvilágban, 
a szobrászat remekművei kiváltotta iz
galomban, ezek emléke tört fel benne... 
Megmintázta és autóbádogosokkal kivi- 
teleztette őket, s ráültette a világhír ör
dögszekerére...

Amikor mindezt cikkben is megírtam, 
jött Kazinczy Gábor kitűnő temesvári 
grafikus, és válaszolt: Micsoda dilettan
tizmus! Hördült fel. Csakhogy ő vérbeli 
grafikus lévén síkban látta a világot, já
ratlan volt „a tér belső életében.” Viszont 
támogatta Jecza Péter szobrászmű
vészt, és attól az is nonfiguratívvá vált. 
Kazinczy aztán elment világgá, Jecza is 
nemrégen meghalt, és sok óriási fémgom
bát, látszólagos kovácsüllőket és bronz- 
bendőket hagyott hátra. Mi lesz velük? 
Kinek kellenek? Azonban emlékszem 
még rá, Jeczának volt Kovásznán egy 
szép szobra, Körösi Csorna Sándorról! Az 
talán megmarad.

A Krákról viszont, természet és mi
tológia Ázsdű-Étyien lényeiről, esetleg 
máskor...
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SEBESTYÉN MIHÁLY

A longobárdok támadása
Azon a tavaszi éjszakán, amikor a lon

gobárdok váratlanul betörtek a harmad- 
osztályú váróterembe, sajnos nem lehet
tem jelen, pedig akkor már napok óta 
vártuk a félhármas csatlakozását, te
le volt velünk a váróterem, a peronon, 
az elsőosztályú kormányváróban nyü
zsögtek az utasok, egyesek a repülőtér
re igyekeztek és régen lekéstek minden 
járatot, parasztasszonyok topogtak, akik 
a közeli városba a hetivásárra vittek vol
na újburgonyát és zöldhagymát, de a vo
nat nem érkezett meg. Valószínűleg soha 
nem is jön, senki semmit sem mondott, 
hiába léptünk oda félóránként a tuda- 
kozó-pénztárablakhoz. Közeli elutazás
ra tulajdonképpen senki sem számí
tott, mert azt mondták az utasok, hogy 
Alsóbitornyánál elöntötte a Tuba a vi
déket, elmosta a töltést az ár, két nap 
után már senki sem számított közeli tá 
vozásra, ugyanis teljesen váratlanul 
megjelentek a longobárdok, teljes VII- 
VIII. századi fegyverzetben Alarik ve
zetésével. Alarik asszem gót volt, jegy
zi meg Bolzano mellett a jegyszedő, de 
ennek, mondom, nincs sok jelentősége, 
tény, hogy mindenki tudta abban a perc
ben, kik jelentek meg az ajtóban, zúdul
tak be a földszinti ablakokon keresztül, 
ereszkedtek alá kötélen a tetőről. Nem 
is kellett hozzá valami istenverte és nyá
las ismertető a tévéből, egy enciklopé
dikus tudású úr habos latyakja. A hátsó 
kijáraton keresztül is támadtak, ott jöt
tek be, ahol csak a szárd és barbár vas
utasok járnak ki a tyúkólakhoz. Ott vol
tak és kész.

Na, azért nem olyan magától értetődő, 
akadékoskodik egy keménykalapos úr a
19. század pozitivizmusával takargatva 
tudatlanságát a második sorban, bezzeg, 
ő még kapott ülőhelyet a váróteremben 
és a tegnapelőtti újságot morzsolgatja. 
Mi pedig ültünk a kövezeten, a hátizsá
kokra hajtottuk a fejünket. Ki mondta, 
hogy a cement hideg és kényelmetlen?

Pillanatnyilag én fenn voltam az eme
leten, éppen arra készültem, hogy fel- 
varrom a gombjaimat, már nincs egyet
len ingem sem, amelynek hastájékáról 
le ne pattant volna a történelem folya
mán a vonatkozó gomb. Szerencsére az 
állomásfó'nök varródobozában rengeteg 
színű és formájú gomb volt, mesélték a 
faluban, ahonnan jöttünk, hogy az állo- 
másfőnök korábban gombfocibajnok volt 
az olasz bajnokságban, a Fiorentina meg
bízásából elég sokat turnézott az örök ri
válisoknál, a Láziénál és Milanóban, 
a Bari, Lecce vagy a Catania háza tá
ján (tele volt aggatva a szoba klubme
zekkel, bár elég fakultak, molyette da
rabok voltak és vasútszagúak), ezért is 
tették meg végül is Sforza herceg aján
lásával állomásfőnöknek Odaliszkán. 
Sokféle cérna is volt spulnin és gombo
lyagban. Lebomolva vagy csak guban
cos szálak, s amikor kiborítottam a fió

kot egy négy lyukú gyöngyházgombért, 
megtaláltam az öregem jelvényét. Azt a 
jelvényt, amit egész életemben kerestem, 
eltűnt az apám halála után, bárkit kér
deztem a rokonságból, mindenki csak a 
fejét ingatta: az apád, tudod, furcsa em
ber volt, mondta a legtöbb rokon, akik 
nem sokra tartották a mindent gyűjtő 
apámat, a kacatokat kidobták, széthord
ták, de azt a jelvényt soha nem találtam 
meg. És most, tessék, itt van előttem. 
Ezért már érdemes volt eljönni erre a ta
vaszi dzsemborira. Tulajdonképpen a jel
vényért kerekedtem fel, mondtam akkor 
magamnak, de a longobárdok jövetelé
nek hírére Bolzano beszart, hisztériku
san rikácsolni kezdte az odaliszkai Jézus 
szíve kápolna előtt, hogy menjünk be, 
hozzuk el az oltárképet, mert a longobár- 
doknak semmi sem szent, ő csak tudja, 
mert a nagytatája mesélte, mit rendez

tek egyszer, amikor elözönlötték Rómát, 
és a Sacco di Roma ehhöz képest egy le- 
ánypurc, mentsük, ami menthető, de én 
azt mondtam, ne marháskodj, nincsenek 
semmiféle longobárdok, te találtad ki, 
hiszen azokat az ócskákat már Kis Pipin 
vagy Nagy Károly legyőzte a wilmisdor- 
fi csatában, de Bolzano azt mondta, én 
csak jártassam  a számat szaporán, men
jünk be, legalább imádkozzunk, hiszen 
azért nem is kell fizetni, mondtam, me
netközben is lehet fohászkodni, roppant 
praktikus találmány a mozgóima.

Ja, a jelvény. Apám kapta egyszer, mert 
megnyert egy tájékozódási versenyt, vagy 
talán egy íjászszövetség jelvénye volt, 
mindenestre egyszer mutatta meg nekem 
kölyök koromban..., és ekkor azt mondta 
-  jutott váratlanul eszembe az egész je
lenet, hihetetlenül élesen láttam, a rész

letek is olyan élők voltak, hogy száz 
megapikszeles felbontásban sem lehetett 
volna részletezőbb és élesebb, megvillan
totta előttem az arany, vörös és kék jel
vényt, kerek volt, a tenyerén feküdt, de 
amikor fölé akartam hajolni, az apám te
nyere összezárult, kemény, csontos keze 
volt, gyermekkoromban azt hittem, hogy 
ez a mindig friss szappanszagú kéz a leg
erősebb, a legkeményebb a világon -  és 
apám azt mondta, nekem, a tízéves kis- 
kölyöknek: egyszer még életeket menthet.

Akkor én ennek semmi jelentőséget 
sem tulajdonítottam, hiszen a longobár
dok majd az ötödikes tananyagban fog
nak felbukkanni, és én akkor fejeztem 
be a harmadikat, vakáció volt, a szüleim 
táborba küldtek, azt hiszem, nyugodtan 
akartak tölteni egy hetet, ezalatt oda
hívták az unokatestvéremet, aki kifes
tette a konyhát és a fürdőszobát, én pe
dig elmentem a táborba, ahol mindenféle 
hülyeséggel tömték a fejünket, négyszög
be kellett állni, tájékozódási versenyt 
nyertünk, reggelire mentatea volt, ping
pongoztunk, meg a tábortűz körül ugrál
tunk, kinyitottunk egy konzervet, amely
ből kimászott egy kövér nyű, azzal pedig 
Bolzano kifogta az aranyhalat, melynek 
gyomrában ott volt az apám jelvénye, éj
szaka el akartam csórni, de észrevette 
és megvert, s ő is azt mondta, ez egyszer 
még életeket menthet.

Teljesen bele voltam merülve az ing- 
gomb-varrásba, így nem hallottam 
meg, mi történik odalenn az állomáson. 
Valami furcsa dolog történhetett, mert 
ha fel is néztem időnként a varrásból, 
pontosan a szemközti unalmas, kopár 
dombokra láttam, azokról pedig másnap 
azt mesélte Bolzano, hogy fáklyaként ég
tek a fenyőerdők, lángoltak a hegyi fal
vak, lent a vízpartról megsebzett lovak 
nyargaltak bele vadul a folyóba, odalent 
parázs dulakodás folyt a harmadik és 
negyedik vágányon a tehervagonok elfog
lalásáért, egy marék vasutas védte töm
lővel, lapáttal és csákányokkal, de esé
lyük sem volt a visszacsapó nyilakkal és 
rövid kardokkal szemben; amikor vala
mennyi vasutas a porban hevert, a longo
bárdok egy mozdonyvezetőt követeltek, 
végül találomra kiemeltek a megfélem
lített tömegből egy kamaszt, aki felmá
szott a mozdonyra és teljes erővel nekive
zette a szerelvényt egy sínvégi baknak, 
a longobárdok diadalittasan üvöltöttek, 
dárdát hajigáltak az állomás felé, amint 
távolodtak, visszafelé nyilaztak, aho
gyan tőlünk tanulták, a lovaik pedig, 
mint mondtam, belerohantak a folyóba, 
megbokrosodtak, fel sem ülhettek rájuk, 
de sajnálták lenyilazni azokat a pompás, 
szénfekete méneket.

Állítom ma is, mit sem láttam ebből 
a mozgalmas képből. Megérintettem a 
jelvényt, amelyen valami elmosódott la
tin idézet volt, olyasféle, hogy libatoná- 
tusz, most őszintén sajnáltam, hogy nem 
figyeltem oda egykor Puella óráin a dec- 
linatiókra és conjugatiókra, meggyőződé
sem, hogy ezek a longobárdok, bár Róma 
ellenségei voltak, sőt alapjában véve va
lami előgermán nyelven értekeztek a vi
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lágmindenség és az ánizsos hagymale
ves titkairól, sokkal könnyebben ragadt 
reájuk a római civilizáció és Róma nyel
ve, mint reánk, akik folyton körül vol
tunk véve latin auktorokkal és olasz csa
jokkal.

A jelvényen egy nyilazó férfi állott, 
elég elhalványult, kikopott a sok fogdo- 
sástól, nem tudtam volna megmonda
ni, ha egyenruha, vagy sportmezt visel, 
fényes volt az egész jelvény a sok simo- 
gatástól, súrlódástól, valaki a zsebében 
hordozhatta, mert a jelvény recés szé
lében szövetbolyhok akadtak, sötétkék 
színűek, bizonyára az állomásfónöknél 
volt egész idő alatt, amióta eltűnt, mert 
meg voltam győződve, hogy ez a darab az 
apámé volt, lehetett valami közük egy
máshoz, amikor én még a világon sem 
voltam, az öregem kapta, ez a marha pe
dig irigyelte, kileste s egy óvatlan pilla
natban magához vette a hagyatékból, 
egészen tehetségesen kombináltam a va
lószínűségeket, mindig magánál hord
hatta régebben, amikor még gyakoriak 
voltak a longobárdok betörései nálunk 
is, amikor a vasút maga volt a vadre
gény romantikus előszóval és véres sín- 
és rímpárokkal, amelyekről érdemes volt 
regényt írni; a nyilas egy kisebb domb
ra tette fel a bal lábát (de lehet, hogy a 
jobbat, ehhez fel kellett volna állnom, és 
nekem is úgy pózolnom, mint a fehér zo- 
máncos alaknak, de lusta voltam, olyan 
jó csend volt), miközben odalent öldöklő 
küzdelem folyt a longobárdok csoportjai 
között, akik vissza akarták tolatni a vo
natot egy szabad vágányra, hogy össze
szedjék és elvigyék az állomás jelenle
vő népességét és eladják Alappó piacán 
rabszolgának, az alkalmi mozdonyveze
tőt keresték, hogy lökdösse már vissza 
a locomobilt, de az valahogy kereket ol
dott, leugrott az ütközés pilanatában és 
sikerült behengerednie az állomás mö
gött kanyargó iliepintilie utcai lakótelep 
legszélső szeméttárolójába. A longobár
dok másik csoportja gyalog akarta foly
tatni az utat, mert még be kellett ven
niük Ravennát is, de előbb foglyokat, 
túszokat akartak szedni az állomás uta
sai közül, vissza is fordultak csapatok
ba rendeződve, a Szén utcai vasúti átjá
rónál azonban elvétették a sínpárt és a 
cukorgyári mellékvágányt kezdték kö
vetni, azt hitték, hogy a répatározó tor
nyok már Róma tornyai, éppen hét volt, 
azóta már lebontották őket, de tudjuk, 
hiába, Róma hét dombja örök, Palatínus, 
Quirinalis, Capitolium és van még négy, 
de hiába, Puellának semmi pedagógiai 
módszere sem volt, így ebből is megbuk
tam volna, ha én vagyok történetesen a 
longobárd vezér. Vercingetorix, állítja 
egy hang, de mondom neki, az gall volt, 
ezt még én is kapisgálom. Felnézek: kö
zömbösen húz el mellettem az állomásfő
nök felesége, aki feljött az emeletre kissé 
véres fejjel, és bevonult a fürdőszobába, 
hogy elsősegélyben részesítse önmagát, 
réám sem nézett, azt hittem, hogy nagy 
balhét csap, mert engedély nélkül, vad
idegenként kiborítottam a családi var
ródobozt a padlóra. Úgy látszik, meg van

szokva a legfurcsább utazói igények ki
elégítésével. Hallottam, hogy az asszony 
odaben leveszi a ruháját, megereszti a 
csapot, elképzeltem, milyen lehet mezte
lenül, de aztán arra gondoltam, magam 
előtt is szokatlanul, hogy nem illik a ven
dégjoggal visszaélni, inkább összeseper
tem a gombokat, gombostűket, a cérna- 
mintavásárt, apróbb szövetdarabokat, a 
bőrvarrótűket és a történelmi gyűszűket, 
melyeket még az első világháború idején 
osztogattak a beöntött bronzharangokért 
cserében. Az állomásfőnök is feljött, be
ment az asszony után a fürdőbe, vesze
kedtek, zavartalanul tépték egymást, 
szappanok és pacsulitartók csapódtak az 
ajtóhoz, nem törődtek azzal, hogy itt va
gyok teljesen illetéktelenül, inkognitó
ban és alsónadrágban, a szolgálati sza
bályzat összes paragrafusát áthágtam, 
bár nem vagyok vasutas, és az egész vo
natozáshoz annyi közöm van, hogy én is 
igénybe veszem, ha szükséges, a cúgot. 
Sokkal többször utaztam régebben vo
nattal, amíg erős dohányos voltam, kint 
a folyosón rengeteget szívtam és megis

merkedtem további életem fontos szerep
lőivel, rendőrrel, katonával, főellenőrrel, 
kalandorral, az alvinci cigány vajdával és 
egy kolumbiai m arihuanaraktár székely 
származású anyagmozgatójával, válto
zatos sorsom volt a vonaton, de aztán le
szoktam, amikor egyszer ajándékba kap
tam egy repülőjegyet Rómába.

Odabentről úgy hallottam, mintha 
a férfi az aszonynak azt mondja, mind
ez miattad történt, csakis miattad, kel
lett neked levelezni mindenféle idegeny 
népekkel. Hát ami azt illeti, a longobár
dok tulajdonképpen nem is idegenyek, 
ugyanis néhány nemzedéken keresztül, 
minimum kilencven évig itt pihegtek a 
Kárpátok ölén, parkosították a hágókat 
és elkertelték a szorosokat, hozzájárul
tak az etnogenezishez és a szőlőművelés 
fejlesztéséhez, meghonosítva egy bizo
nyos fajt, ami csak itt és Róma környé

kén terem, de ez a kultúrtörténeti tény 
nem érdekelte az állomásfőnököt, aki 
láthatóan feldúlva jött ki a fürdőszobá
ból. Rendezetlen vonások uralkodtak az 
arccsíkjában, mondaná Bolzano, aki di- 
zájnt hallgatott Pontederában, és nagyon 
jól lát térben, nem érdekelte az állomás 
főemberét, hogy ott talál a hálószobájá
ban, egész egyszerűen átnézett rajtam, 
mintha üvegből lennék, ennél laposabb 
hasonlattal sem jellemezhettem az ál
lapotomat, kiment a szobából, áthatolt 
a megismerhetetlenség ködparaboláján, 
az esküvői kép alatt lépett ki a semmi
be, és az sem izgatta, hogy éppen akkor 
próbáltam fel az ingeimet rendre, ma
gamhoz mértem, mint ahogyan a mo
delleknél láttam, sőt a kezembe akadt 
az ágyon heverő formaruhája, a vasuta
sok ünneplő inge, amellyel a longobárdok 
feletti nagykárolyi győzelemre emlékez
tek minden augsztus 12-én postakürttel, 
sárga olajfoltos vasúti zászlókkal, ritmi
kus váltócsattogtatással, kalauzsíppal. 
Magamra vettem az inget, a tükör elé si
ettem, egészen jól állott nekem, mintha 
én is a langobárdok fölött aratott győze
lem mámorának részese lennék, engem 
is elragadott a győzelmi gőzös.

Zsebembe süllyesztettem apám jelvé
nyét és lementem a harmadosztályú vá
róterembe. Odalenn mindenütt utasok 
ültek vagy feküdtek a kövön, hiszen két 
nap óta nem érkezett szerelvény, vártak, 
bekötözött fejjel, felkötött karral, sebe
süléssel, halkan nyögtek, éppen úgy volt 
minden, mint egy hadikórházban, közöt
tük önkéntes ápolónők járkáltak, lázat 
mértek, kacsát vittek ki a hátsó ajtón, 
vagy csak megigazították a sebesültek 
feje alatt az állomásfőnőknőtől felaján
lott díszpárnákat. Legalább száz volt ne
ki a felvetett etnográph ágyban.

Megkerestem a hátizsákomat, ugyan
ott állt, de sem Bolzano, sem a többiek 
nem voltak sehol sem, csak Hírős Tünde, 
az egyetlen lány a csapatban, egy ba
rátom lánya, akit velem engedtek el a 
Grandassóra, vagyis abba a táborba, 
ahová a szüleim is elküldenek majd har
madikos koromban, hogy azalatt kifes
sék a lakást. Ennek ma már nincs jelen
tősége.

Kérdem: Te? S a többiek? Egyesek eles
tek, mások ápolásra szorulnak, kivitték 
őket az alapvonalon túlra, a legtöbben 
pedig üldözik a longobárdokat, mondja 
egykedvűen, akárha teljesen magától ér
tetődő lenne, hogy egy harmadosztályú 
vidéki váróteremben rajtaütésszerűen 
felbukkannak állig kézifegyverben a lon
gobárdok vagy az alánok, máskor osztro- 
gótok és a kosztos mókusok.

Egyre csak a zsebemben szorongatom 
az apám jelvényét, azt az íjászt, aki rá
illeszti a nyílvessző hasítékát az idegre, 
egy pontra koncentrál, csupa ideg, kizár 
valamennyi zavaró külső tényt, kóbor 
sorsot, és ekkor váratlanul megértem, 
ki- és mitől véd meg egész életemben ez
után a jelvény.

A hangosbemondó rekedten krákog: 
szerelvény érkezik a kettes vágányra 
Hádesz irányából.
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DOMOKOS JOHANNA 

Családi képek

Ma este az elmúlt napból 
m indent rendbe teszek 
reggel meditálok, és tornászom 
finom  ételeket készítek, szépen terítek 
játszom  mindenik gyerekemmel 
nyugodtan beszélgetek párommal 
mélyebb és mélyebb szintekre evezve 
nem hirtelenkedem el, hogy beugróm 
Ethelynhez, Simon nem fázik meg,
Sárival hosszasan sétálok a kinti friss 
levegőn, Fábi improvizálását végighallgatom, 
megválaszolom a leveleimet, 
délben pihenek, utána táncolok 
bátyámat felhívom, és világainkat kiegészítjük 
egymáséival, Zsófi szívéből is hagyom, hogy 
ma is jusson nekem, Károlyt és Csillát elérem, 
este olvasok, a sámángyógyításról végighallgatom 
a CD-t, nyugodtan megyek ágyba, egyenletes és 
mély a lélegzetem

***

Olyan más, amibe átköltöztem,
hogy a volt nem tud más lenni,
m int kaliforniai álom,
mese a királylányról
ki nagyon boldogan élt évekig
és a királyság most rejtve,
nem látja senki sem
és az álom egyszer csak lenó' a földig
gyökeret ver, szólongatni kezdi
a helyi erőket, kik válaszolnak
hol igen hol nem

Gyönyörködöm tudásában
gyerekeiben, a hozzámfordulás
szívélyességében
a megosztás döbbenetében
megünnepeltük
az örömök közötti
lelkiismeret-furdalást
melyet Natascha átadott az Angyalnak
ki elviszi az élet vizébe
hol megkülönböztetés
nélkül az is: öröm

***

Tegnap este fiam  vicces
videoklippet mutatott nekem
melyben a kádban ébredő tinilány
rögtön elhányja magát
beállít a reggelihez
további edényeket hány tele
rá se kónyít a családra
jön a pszichológus--
de itt én nem bírtam tovább

bár Fábi mondta 
hogy csak a szövegre figyeljek 
csak a szövegre figyeljél, mama, 
mert az egy Gaga-átdolgozás

***

a családi vakációzás utolsó óráiban
megválaszolok pár elmaradt e-mailt
felém járó író és tanár ismerőseim ajánlom
a tanszékvezetőnek, nekem most nincs
erre keretem, továbbítom barátom írását
a tudomány performance megközelítéséről
benne emulgálószerek (E 471, E472e, E481),
savanyúságot szabályozó anyag E262,
aroma, etil-alkohol,
milyen jó  a többnyelvű pakolás,
bár a fogorvosidőpontok lemondásához
nem találtam fordítást
Rindfleisch 98% (z.T. fein zerkelinert),
Speisesalz, Gewürze (enthalten Senf), 
tartósítószer nem megemlítve -  teljes 
nyíltság még egészségtelenebb lehet, 
és beszólok néhány barátnémhoz 
az üzenetrögzítőn levő hívások törlesztéséért, 
a tubuson ezt is találom, hogy 
Tomatenextrakt, Dextrose, 
modofizierte Maisstärke, Säuerungsmittel: 
Citronensäure, megkövérítő anyagnak:
Guarkenmehl, Johannisbrotkernmehl,
Säureregulator: Natriumlactat, Geschmaksverstärker: 
Mononatriumglutamat, éljen, 
majd megint beindítom a mosógép 
legrövidebb programját 
és mikor kész lesz
rá fogom teríteni a ruháktól roskadó 
szárítóra, fűtőtestre -  ezzel kímélem  
a szárítógépet -  25% Pflanzenöl, Blumenkohl, 
áporodottságszer (E296), végre szabad a fordítás, 
Verdickungsmittel (E412, E415), 
és amitől mindenünk oly sokáig tart: 
Konservierungstoffe (végre, eljött)
(E202, E211), lepakolás közben
a polcon megtalálom
a pirított hagymát, melyből 100g
240g friss vöröshagymának felel meg,
és a töltési magasság műszaki feltételektől
függ, majd a szemétben kotorászom, de már
férjem levitte a csomagolást tartalmazó
szemetet, és így nem írom ide a
zart-schmelzend sajtlapkahíreket,
elég lenne a tévét bekapcsolni,
de a gyerekeknek le kell feküdni, holnapra
meg kell győzném őket, hogy iskolába
menjenek valamennyire is nyitottan,
legalább befejeztem az asztal elpakolását,
azt ettük vendégeinkkel, amit
havi egyszeri vétkezésnek nevezett
egy jóakarónk, felvezetés a hétköznapokra
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VÉGH BALÁZS BÉLA

V ersek  k ics ik n ek , n a g y o k n a k
Többek között a komplex kortárs gyer

mekirodalmi ízlés miatt is költői kihívás
nak számít manapság gyermekverseket 
írni, a hozzáadható külső' eszközértékek 
és a megteremthető belső esztétikai ér
tékek nem mindig jutnak megnyugta
tó kompromisszumra a recepcióban, ho
lott a 20. század közepe óta a befogadó 
második alkotóként vesz részt közvetve 
vagy közvetlenül a gyermekvers-írásban. 
Jánk Károly gyermekverseiben összebé- 
kítő randevúra hívja az alkotói és a be
fogadói oldalt. A kortárs gyermeklírában 
csak a kiforrott formakultúrával rendel
kező költők kísérleteznek hasonló eljárás
sal. Költőnk is megérett erre a feladatra, 
a befogadásban számol a nem kívánt, já
rulékos eszközértékekkel, és kompenzál
ni igyekszik a szubjektiven megteremt
hető esztétikai értékekkel. Szándéka 
már a címlapról is leolvasható: Versek ki
csiknek, nagyoknak. Versírásának klasz- 
szikus és hatékony eszköze a gyönyörköd
tető változatosság, a horatiusi klasszikus 
poétika egyik közismert alaptétele: va- 
rietas delectant. Változatosság a vá
lasztott témakörökben, a formai meg
oldásokban, a felhasznált esztétikai 
minőségekben és a képalkotásban. A ter
mészet, az állatvilág, a mesevilág, az ol
vasmányélmény, a fantáziavilág a gyer
meklíra közismert témakörei. Vers- és 
kötetbeli jelenlétük egyfajta otthonosság- 
és biztonságérzetet kelt a gyermekolva
sókban, otthonlétük a versvilágban egyik 
fontos eleme a befogadásnak, érzelmi fel
tételeket teremt a szövegértéshez, és bi
zalmat előlegez meg (Vízen kicsi kacsa 
billeg, Nyári zápor, Esővarázsló, A pig
meus Nopaki). A bizalmas szövegottho
nosság még tovább is fokozható, például 
a játékossággal, megkeresve és felmutat
va a gyermekjátéknak és a költői játék
nak a közös elemét. Mindkét fél (gyermek 
és költő) játékban valósítja meg és telje
síti ki önmagát, önfeledt játékban oldó
dik fel, azonosul a teremtett versvilág- 
gal. A témában megsejtett játéklehetőség 
(a formajáték, a nyelvi játék) a határta
lanság és a személyi szabadság érzetét 
kelti. A pedagógiai habitusú költő érzé
keli, hogy mindkettőre igényt ta rt a kor
társ gyermekolvasó, hiányt pótol. Költői 
játékai jól megfogalmazható elvárást elé
gítenek ki, egyáltalán nem kell öncélúvá 
válniuk. Számtalan példával szemléltet
hetnék a játékosság szövegkonkretizáci- 
óit, érvényesüljön a recenzens szubjek
tív ízlése az Aranyászó aranyásó című 
vers kiválasztásával: „Jött egyszer egy 
aranyászó/ aranyásó Alaszkából// Nem 
láttuk a kalapját/a karimától karimá- 
tól//Nem láttuk a bajusszát/a bajusszát 
a nagy orrától//Elszaladt a borotva/a bo
rotva a szakállától//Nem láttunk mi még 
soha/aranyásót Alaszkából//Nem is ma
radt itt sokat/csak megvált az aranyá- 
tól//S idővel egy távirat/érkezett meg 
Alaszkából//Nyugdíjba vonult ott fent/ 
aranyászó aranyásónk//Azóta sem járt itt 
lent/aranyásó Alaszkából.”

Változatosak a költő formai megoldá
sai, felhasználja a klasszikus és a mo
dern gyermeklíra kipróbált versformáit: a 
hangsúlyos, a klasszikus és a nyugat-eu
rópai verselési módokat. Arányos és vir
tuóz jelenlétük tovább árnyalja a kötet 
amúgy is sokszínű világát, a maga módján 
hozzájárul a szórakoztató befogadáshoz, 
a versélmény fokozásához. A hangsúlyos 
versmanír leginkább a népdal, a gyermek
mondóka és a gyermekjáték műfaját idézi, 
azt a jól ismert naiv és játékosan optimis
ta világlátást, amelyet a magyar népköl
tészetből már mindnyájan ismerünk (Hej, 
bojtorján, bojtorján, Szivárvány, Vízen kicsi 
kacsa billeg, Lengni a fényig, Nyári zápor): 
„Hej, bojtorján, bojtorján,/eltörött a lajtor- 
jám!/Ha eltörött, én nem bánom,/felkúszok 
a szivárványon.//Szétnézek a világban,/el
lakom egy virágban./Ellakom én, mint a 
méhek,/virágporon vígan élek.” Az időmér
tékes versforma jelenléte a kötetben több 
szempontból is üdvözlendő, hozzászoktatja 
a gyermekolvasót egy másfajta ritmushoz, 
bővíti ízlésvilágát és felkészíti a felnőtt 
magyar, ill. világirodalmi líra majdani be
fogadására (Hajnali erdőn, Dűlőn a nagy 
víz, Hajnali hinták, Az átváltozás, Itt a tél): 
„Hajnali erdőn/ritka madár szól. /Hajnali 
harmat/csöppen a fákról.//Harmaton él 
és/pilleparázson — /álommadár jön/hajna- 
li szárnyon.//Hajnali erdőn/őrzi az álmod,/ 
Tilla királylány -  /Ő lesz a párod!” Jánk 
Károly az egzotikus versformák közül a 
haikuval ismerteti meg gyermekolvasóját. 
Nem egyedüli és nem kizárólagos a klasz- 
szikus japán versforma jelenléte a kötet
ben, hiszen a kortárs gyermeklírában más 
költők (pl. Kovács András Ferenc) is közöl
nek haikut gyermekversköteteikben. Nem 
feltétlenül a filozófiai üzenet ragadja meg 
az olvasót, inkább a szuggesztív képek, 
amelyek a bölcseleti gondolatokat formáz
zák (Két haiku): „Szikrázó fényben/ébred 
a kikeriki -  /füttyög a hajnal!” (Hajnal), 
„Reggeli szélben/csikorog az érckakas -  / 
csattog a (Érckakas).

A jelenkor gyermeklírája számos formai 
megoldást vesz át a felnőtt költészetből, 
ilyenek az intertextusok és paratextusok, 
utalások ismert gyermekversekre, képek 
és motívumok átvétele, ill. teljes verspa
rafrázisok. Jánk Károly gyermekversei
ben Weöres Sándor és Nemes Nagy Ágnes 
megoldásaira és hatásaira ismerhetünk 
leginkább. Ez a felismerés egyáltalán nem 
hat zavaróan a befogadásban, a versértés
ben, az említett költők versei mára köz
ismertek, és beleépültek gyermekirodal
mi kultúránkba. A költőnek ez a gesztusa 
az olvasói tapasztalatok tiszteletben ta r
tásának, az előzetes ismeretek felfrissíté
sének számít. Másrészt az olvasó részéről 
is elvárás fogalmazódik meg a pretextu- 
sok iránt, igény az általa ismert szövegek
re történő utalásokra. Minden egyes át
vett motívum, textus egyben értelmezés, 
ill. átértelmezés is, hagyományként ré
szévé válik az új szövegnek, és befogadói 
folytonosságot biztosít. „Fut a szán, / jön 
a tél / hólepte / út mentén. // Kopp, kopp, 
kopp, / jégpatkó, / galoppol / Fagyjankó. //

Hólepte/sikankó, / ne menj rá, / Fagyjankó. 
// Hopp, hopp, hopp, / nagy a tél, / ne menj 
ki, /Elemér. // Hólepte / lipinka, / ne ülj fel, 
/ Katinka. // Kopp, kopp, kopp, / jön a tél, 
/ a hó már/térdig ér. // Hóhavas / karna
gyok, /zenélnek /angyalok. // Hopp, hopp, 
hopp, / keringnek, / zúzmarán/elélnek” 
(Fut a szán, jön a tél).

A kötet vissza-visszatérő versformái az 
ún. miniatűrök, ezek sajátos lírai remeklé
sek, képek sorozatából építkeznek. Bennük 
érhető tetten Jánk Károly gyermeklírát 
megújító törekvése. Ezzel a magyar gyer
mekköltészet műfajújító trendjéhez csat
lakozik, azokhoz a költőkhöz (Kiss Ottó, 
Lackfi János, Kovács András Ferenc), akik 
saját lírai hangot és formai megoldásokat 
dolgoznak ki maguknak. A kötet Három 
miniatűr címmel közli költőnk újító kísérle
teit: “Sugárlétrán a/holdlámpa leng, hala- 
vány/holdvilág-lámpás. // Kísértő fénye/vi- 
lájgít, kísér hólep-/te téli álmot” (Téli hold). 
„Ej tükrébe ol-/vadó arcéi, kitelik/újra ás 
újra./Százszor ha nézed,/mindig idegen, 
isme-/retlen világol” (Újhold). „A hold ma 
kéklő/sziluett, körben felhők/bámész karé- 
ja.//Körben a felhők/bámész karéja sápad,/ 
ó, égi urak!” (Telihold).

Végezetül elmondható, hogy Jánk 
Károly versei beilleszkednek a kortárs 
gyermeklíra törekvéseibe, úgy, hogy a mo
dernség elvárásai mellett a klasszikus 
hagyományok is jelen vannak verseskö
tetében. Amint láttuk, a kötet nemcsak a 
biztos formakezelés közege, hanem a kí
sérletezésé is. Nem tesz különbséget fel
nőtt vers és gyermekvers között, mindket
tőt szakmai komolysággal művelvi. Ezzel 
nem csupán önmaga számára állít mi
nőségi mércét, hanem növeli régiónkban 
a gyermekvers presztízsét, Dsida Jenő, 
Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Kovács 
András Ferenc nyomdokain haladva.

A kötet illusztrátorának, Boros 
Borbálának a képei a versekével egyenér
tékű gyermeki világot, életérzést közvetíte
nek: naivitást, játékosságot, meseélményt, 
fantasztikumot, animizmust. A képek köl
tője egyetlen alkotásával sem akar több és 
más lenni, mint a költő és annak versei. 
Hol a gyermekivel, hol a költőivel azonosul, 
kiélve formakísérletező hajlamait.

Jánk Károly: Hajnali hinták 
(Versek kicsiknek, nagyoknak). Boros 
Borbála rajzaival. Kiadja a Scriptor 
Alapítvány. EuroPrint Nyomda, Szat
márnémeti, 2009.
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SZÁNTAI JÁNOS

Mielőtt
meghalsz
Azt hiszem, az egész jelenség Robinson 

Crusoe mesterre vezethető vissza, aki, 
jó- vagy balszerencséjére, nem tudom, de 
egyetlen könyvet sem mentett ki magá
val Juan Fernandez szigetére. (Pénteket, 
az üres könyvet, akit Robinson saját euró
pai szája íze szerint skribált tele, nem szá
mítom ide, magát Crusoe urat sem, akit a 
maga részéről Péntek írt meg és le.) Azóta 
eltelt pár száz év, a világtérkép fehér folt
jai eltűntek, viszont ezzel talán egyenes 
arányban nőtt a „Mit is vinne magával egy 
lakatlan szigetre?” kérdésre adható felele
tek intellektuális álértéke. Sok nagy em
bert kérdeztek meg már ez ügyben, akik 
kelló' szerénységgel (értsd, nem a saját mű
veiket említették) igyekeztek kibújni a 
kérdés okozta nehéz helyzetből. Ennek el
lenére, vagy talán éppen ezért, a nagy em
berek iránti érdeklődés kifulladni látszott, 
és színre léptek a profik. Akik már nem 
kérdeznek, hanem kijelentenek, felsorol
nak, listákat készítenek. És beindult a ro- 
binzonád-iparág. Mi az, amit el kell olvas
nod, vagy látnod kell, mielőtt meghalsz. 
Laza analógiával élve ugyanis, ma már 
minden egyes lakás egy lakatlan sziget, 
ahol az ember egyedül élhet. Még sokad
magával is. A szigetélmény pedig, metafo
rikusán bár, felér egy halállal. Nos, ilyen 
mentálficamos pszeudologika mentén is 
körvonalazható az a marketingstratégia, 
amelyre az ilyen típusú, túlélőlajstromnak 
is nevezhető művek alapoznak. Mint pél
dául az 1001 könyv, amit el kell olvasnod, 
mielőtt meghalsz. Őszintén bevallom, nem 
kevés frusztrációval lapoztam fel az illető 
opuszt. Istenem, gondoltam, itt vagyok már 
az emberélet útjának felén, és még töredé
két sem pakoltam fel az 1001 éjszakára va
ló nagy műveknek. Igaz, olvastam mást. 
De hát azok nem érnek, legalábbis a pro
fik szerint. A könyvek mellett persze ott a 
film is, mert, ugye, haladunk a korral. (A 
többi művészeti ág nem olyan népszerű, 
egy Tizianót vagy egy kérésre Beethoven 
Kilencedikjét bármikor lejátszó nagyzene
kart ugyanis nehezebb hazacipelni, a kölni 
dómról nem is beszélve.) Jó ideje piacon van 
már az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt 
meghalsz. Szintén profik írták. Szintén 
frusztráló hatással volt rám. Viszont na
gyon is kelendő portékának bizonyult, te
kintettel arra, hogy Információt közölt. 
Márpedig az egyszerű halandó számára a 
profik által közölt Információ szent, még 
akkor is, ha kukkot sem ért az egészből. 
Az Információ hatalom, mondja a közhely, 
és bizony hasznos lehet adott helyzetben, 
ha valaki csuklóból el tudja mondani, mi
lyen nagy mű Joyce Ulyssese vagy Godard 
Kifulladásigia. Anélkül mégpedig, hogy az 
illető valaha is belenézett volna az illető 
művekbe. Arról az előnyről nem is beszél
ve, hogy egy könyvben, íme, 1001 halhatat
lan művet vihet magával az ember a min
dennapi halálba. A profik, vagy az őket 
fizető még inkább profik persze hamar rá
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jöttek, hogy több bőrt is lehúzhatnak a mű
fajról. Nyakunkon van már, többé-kevés- 
bé ékes magyar nyelven, a 101 sci-fi, amit 
látnod kell, mielőtt meghalsz, illetve a 101 
horrorfilm, amit látnod kell, mielőtt meg
halsz. Ez utóbbit vizsgálnám meg közelebb
ről. Egyrészt azért, mert ez van meg, más
részt, úgy mellékesen, nem tekinthetek el 
a cím és a tárgyalt műfaj közötti diszkré
ten bájos összefüggéstől, miszerint e könyv 
kiszól a keretből, megszólítja a nézőt, mint 
egy horrorfilm mellékszereplőjét, akire ha
lál vár, de csak miután mind a 101 filmen 
átrágta magát.

Az iróniát félretéve (és fenti elmefutta
tásomnak kissé ellentmondva), hasznos 
könyv is lehet ez a 101 horror. Pédául azok 
számára, akik viszolyognak a műfajtól. 
Akik nem értik, mi a jóistennek kell ször
nyekkel, sorozatgyilkosokkal, vérszívó gró
fokkal, vicsorgó farkasemberekkel, iszony
tató túlvilági lényekkel, őrült tudósokkal, 
emberéletre törő házakkal, egyebekkel dú
san megspékelt filmeket csinálni. Ók meg
tudhatják például, miért rendezte meg 
Alfréd Hitchcock a Psychót. Vagy Ingmar 
Bergman a Farkasok óráját. (Megjegyzem,

Alfred Hitchcock: Psycho (1960)

az undokságig perfekcionista Mester fo
rogna a sírjában, sőt, tajtékzó állkapoccsal 
ki is kelne belőle és combcsontjával verné 
agyon a profikat, akik horrorfilmmé degra
dálták az ő nagy művét.) És ha megtudják, 
kicsit talán elnézőbbek lesznek, mondjuk, 
Dario Argento munkássága és a giallo mű
faja iránt, de még az is megtörténhet, hogy 
Ruggero Deodatónak is megbocsátanak, 
amiért elkészítette a Cannibal Holocaustot. 
(Utóbbira azért nem vennék mérget.) Ezek 
az emberek továbbá azt is megtudhatják a 
profiktól, mennyi társadalmi, metafizikai, 
etikai meg egyéb mondanivaló, kritika, po
lémia rejthető el egy első ránézésre szimp
la horrorfilmbe. (Tekintsünk el most attól, 
hogy ezek a message-ek időnként ugyan
csak „bele lettek olvasva” az illető művek
be.) Nézzék meg például Tod Browning 
Szörnyszülöttekjét, Georges Franju Szemek 
arc nélküliét vagy akár Michael Powell 
Kameralesét, és mindjárt kiderül, mennyi 
humánum rejlik a szörnyű külső mögött.

Aztán azok az emberek is haszonnal for
gathatják a könyvet, akik... nos, akik nem 
kedvelik a jelentéstartalmakat, kulturá
lis horizontokat és egyéb hasonló kifejezé
seket, viszont szeretnek rettegve szórakoz
ni. Ráakadhatnak ugyanis néhány olyan 
címre, melyek még ismeretlen borzongá
sokat ígérnek. így jártam én is (bizony, 
magaskulturális piedesztálomat önnön 
kezemmel megingatva, töredelmesen be
vallom, szeretek rettegve szórakozni), pél
dául Benjamin Christensen Boszorkányok 
című, 1922-es filmjével. Igaz, a profik sze
rint a szürrealisták imádták, ami kicsit ja
vít sznobságom csorbult ázsióján. Vagy ott 
van James Whale 1932-es Fehér zombija, 
amelyet szintén nem ismertem, és amely
ben láthattam Lugosi Bélát, aki pont úgy 
játssza el a zombikat dolgoztató gonosz ül
tetvényest (hopp, itt van a kapitalizmus
kritika elásva), mint egy évvel korábban 
Drakula grófot.

Végül, de nem utolsósorban azoknak 
az embereknek is hasznosnak bizonyul 
a kötet, akik (szinte félve írom le) szere
tik továbbgondolni a profik szinopszisízű 
mondatait. Érdekes például, hogy van
nak bizonyos évek, amikor a szokottnál 
több mérföldkő rangú horrorfilm készült. 
Ilyen például az 1931-es „évjárat”. Ekkor 
készült a Drakula, az M -  egy város kere
si a gyilkost (ez az egyik olyan film, amit 
személy szerint kakukktojásnak tartok 
a 101 között, ugyanis ha ez bekerült, ak
kor a Sztalker is bekerülhetett volna), a 
Frankenstein és a Dr. Jekyll és Mr. Hyde. 
Az okot számos szerző (nem a könyvet 
jegyző profik, ők nem írhatnak ilyen bo
nyolultan) a nagy gazdasági válságban lát
ják, amikor kis költségvetésből nagyot le
hetett kaszálni, ha a filmstúdió eltalálta a 
nagyérdemű szája ízét. A csillagmagas gá
zsikkal dolgozó sztárok neveivel fémjelzett 
nagyvilági melodrámák és vígjátékok mel
lett működött egy másik álomvilág, a túl
világé. Aztán ott van az 1973-1976-os idő
szak, amikor William Friedkin elkészíti az 
Ördögűzőt, Robin Hardy szinte a semmiből 
pattan elő A vesszőemberrel, Tobe Hooper 
megcsinálja A texasi láncfűrészes mészár
lást, Steven Spielberg tömegpánikot idéz 
elő a Cápával, Richard Donner megkon
gatja a Világvége harangjait az Ómennel, 
Brian De Palma (és persze Stephen King) 
pedig utat mutat a tinédzserek horrorisz- 
tikus lelkivilága felé a Carrie vei. Az erőre 
kapó Újhollywood, a Hammer Stúdióknak 
hátat fordító függetlenek új filmnyel
vet rendelnek a horrorműfaj mumifikáló- 
dott kliséihez, jelezve ugyanakkor, hogy a 
hippikorszak „Szeressük egymást, gyere
kek!’’-illúziójának egyszer és mindenkorra 
befellegzett.

És még sokak számára hasznos lehet 
ez a könyv, minden fenntartás, illetve a 
profik lehengerlőén buta stílusa ellenére. 
Persze jelzem, hogy 101 horror ide, túlélő
lista oda, ha ne adj’ isten, mégsem sikerül 
ezeket a filmeket meg a többit megnézni, 
mielőtt meghalsz, ne örülj, nyájas Olvasó. 
Trükk az egész. Elvisz az Ördög vagy az 
Angyal úgy is.
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[...] Nem értem, miért kell a valóban meglevő', 
nagyon szép és értékes történelmünket sutba dob
ni, azután valami soha nem volt mesevilágot kre
álnia helyette.

Úgy gondolom, rendkívül izgalmas és szerte
ágazó a múlt, a hajdani valóság. Teljesen fölösle
ges ehhez a fantázia világát, festett képeket hoz
zátenni. Számomra az okoz izgalmat, ha ennek a 
múltnak legalább egy apró szeletkéjét ki tudom 
bontani, vagy segítséget tudok nyújtani ebben a 
kollégáknak. Személyes feladatomnak, ha úgy tet
szik, küldetésemnek érzem, hogy a honfoglalás 
korának, az államalapítás idejének, az ekkor élt 
embereknek a valódi értékeit minél szélesebb kör
ben megismertessük, mert a fejekben nincs rend. 
Nincs rend a határokon belül és nincs rend a ha
tárokon kívül sem. A valódi megismerésre törekvő 
kutatók nehéz helyzetben vannak. Az egyik tábor 
számára túl kevés, amit nyújtunk. Olykor már- 
már hazaárulás, ha nem származtatjuk egyene
sen a sumeroktól, a kusánoktól vagy az egyiptomi
aktól a magyarokat, ami, valljuk be, elég eszement 
szemléletet tükröz. De azt sem szabad elhallgat
ni, hogy a másik oldal számára — amit magam
ban csak úgy hívok: mucsai liberalizmus — viszont 
túl sok az, amit mondunk. Úgy reagálnak bármi
lyen, a nemzeti identitással, a nemzettudattal ösz- 
szefüggő kérdésre, mint huszárló a trombitaszóra. 
Rendkívül idegesek lesznek tőle, mert azonnal val
amiféle elvadult nacionalizmust sejtenek mögötte. 
Ez legalább annyira káros, mint az előbbi véleke
dés. Mi pedig itt vagyunk a kettő között, üllő és 
kalapács közé szorulva, megpróbáljuk valamikép
pen rangjához mérten művelni a tudományt. [...]

[...] Divat ma leírni, miszerint a X. században 
három véreskezű horda hadai sújtották Európát, 
jelesül az araboké, a vikingeké és a magyaroké. 
Az araboknak mostanra megbocsátottak, mert 
Szicíliában, Itáliában, Spanyolországban pompás 
épületeket hagytak maguk után, melyeket ájultan 
csodálnak a turisták, szép összegeket hagyva az 
idegenforgalomban. A vikingek meg, ugye, mégis
csak a mi kutyánk kölykei, akik amolyan vagány 
északi népséggé minősültek át. Ők a találékony, a 
vitéz, a csodás vikingek. Megemlékeznek ugyan 
arról, hogy agyonvertek néhány ezer szerzetest, 
kifosztották a kolostorokat, letarolták szinte egész 
Nyugat-Európát, na, de micsoda hajózási tudomá
nyuk volt! Egyedül mi magyarok ragadtunk bele 
ebbe a véreskezű, anyagyilkos, gyerekfaló szerep
be. Sajnálatos módon mind a mai napig ezeknek 
a toposzoknak az alapján ítélnek meg bennün
ket. Azt gondolom, nekünk ezt a képet kell módo
sítanunk, a rólunk alkotott elképzeléseket helyes 
irányba terelnünk. [...]

Hunok, avarok, magyarok. Beszélgetés 
Révész László régésszel. HITEL: XXIV. évfo
lyam, 2011. január.

-  IíJ^D'EX

Zene és Hit
Amikor hinni akarunk -  
a zenében

Nemrégiben egy előadásra hív
tak meg. A zenéről volt szó, mint 
kiderült, csak a könnyűzenéről. 
Kicsit csodálkoztam is: már a 
könnyűzenét is magyarázni kell? 
Bemutatni, felhívni rá a figyel
met, elhitetni, hogy MILYEN 
SZÉP? Az előadást megelőzően 
zene fogadta az érkezőket. Ekkor 
még szólt néhány népszerű ko
molyzenei részlet is, de az előadás 
végére már mindent a könnyűze
ne uralt. Sokan gyűltek össze. 
Érezhetően a szépséget keresték 
a zenében. Szavak meggyőző ere
jében bízva megnyerő szavakkal 
ecsetelte az előadó egyik-másik 
mű SZÉPSÉGÉT. Ő maga is ra
jongott a bemutatott zenei részle
tekért. Ezt akarta átvinni hall
gatóságába is. És a hallgatók is 
rajongani akartak. Szinte úszott 
a levegőben a sok rajongani-aka
rás. Hiszem, hogy meg is volt a 
hatása a felforrósodott zenei lég
körnek. Az előadás elérte célját, 
újabb híveket gyűjtött a könnyű
zene számára. Magam is kis
sé a hatása alá kerültem a sok 
rajongó szónak. Mesélte az elő
adó, hogy otthon, számítógépről 
hallgatott egy zenei részletet, és 
megállapította, hogy jó zene, és 
csak annyi, úgy, hogy már át is 
akart kapcsolni egy másik zenei 
részletre, amikor a környezeté
ből valaki rászólt: várj még egy 
pár pillanatig, mert a szerző-elő
adó kézbeveszi a hegedűjét, és 
abban a pár ütemben megszüle
tik a csoda, a szép zene varázsa. 
Majdnem hittem a szavaknak 
és vártam is a csodát, magam 
is hinni akartam  a varázsban. 
Nagy volt a csalódásom: a ze
nei váltás még üresebben hang
zott, mint előtte bármi más zene. 
Pedig én HINNI AKARTAM.

A HINNI ige oly mélyen van 
a teremtő által belénk gyöke- 
reztetve, hogy szinte a HIT ál
tal vagyunk. Ezt a hitet akarjuk 
minduntalan felkelteni külsősé
gekkel. A MIÉRT SZÉP magya
rázkodásai hitet akarnak kel
teni. Elsőként az érdeklődést 
kell mozgásba lendíteni. Azután 
meg kell kísérelni az élmény fel
keltését. Ezt már könnyű rajon
gássá fokozni. Innen már csak 
egy lépés a Hit megszületése. 
Elengedhetetlen „kellék” a tö
megvonzás jelenléte.

Rendszerint kívülről hat ránk a 
folyamat, de igazából mi magunk

sietünk elébe. Alkalomadtán az 
egész „mesterséges” folyamat 
bennünk zajlik le, mi magunk 
valósítjuk meg. Belesodorjuk 
magunkat a folyamatba a kí
váncsi érdeklődéstől a szilárd 
Hitig. Mindegy, hogy külső se
gítséggel vagy belső akarástól 
indíttatva, de megszületik ben
nünk a Hit a NAGY MŰBEN, A 
NAGY MESTERBEN. Rebegve 
ejtjük ki a Mű címét, megilletőd- 
ve a MESTER nevét. Ez különö
sen komikusán hangzik, ha a mű 
és szerzője nem tud valódi érté
ket felmutatni. A hit illúziója ép
púgy eluralhat bennünket, mint 
a kikényszerített (manipulált) 
hit. A sznob mindkettőnek áldo
zatául esik. A művészre nézve a 
sznobok rajongása a legkellemet
lenebb, mert üres és értéketlen. 
A műalkotást is lealacsonyítja.

Stravinsky jut eszembe. Egy 
Dushkin nevű hegedűművész 
megrendelésére versenyművet 
komponált. Közös munkájuk so
rán a hegedűs sokféle technikai 
javaslattal segítette a mű vég
leges kialakítását. Egy esetben 
megpróbálta rávenni Stravinskyt 
egy briliáns futam átvételére. 
Stravinsky válasza: „Maga egy 
Lafayette Áruház-beli eladóra 
emlékeztet engem. Azt mondja: 
Hát nem briliáns, hát nem gyö
nyörű? Nézze ezeket a csodás szí
neket, mindenki ezt hordja.” Én 
azt mondom: „Igen, briliáns, gyö
nyörű, mindenki ezt hordja -  ne
kem nem kell.” A történethez 
tartozik, hogy a mű munkálatai 
lassan haladtak, és a hegedűmű
vész úgy emlékezett vissza ezek
re a hosszú órákra, mint valami 
különösen furcsa, hihetetlen do
logra. Meglepte, hogy Srtavinsky 
a zongoránál „nagyfokú koncent
rációban, hörögve, erőlködve ke
reste a hangokat és akkordokat, 
amelyeket láthatólag hallott.” 
És Stravinsky szavait is idézi: 
„Hinni kell. Amikor fiatalabb 
voltam, és a gondolatok nem jöt
tek, kétségbeestem és úgy érez
tem, mindennek vége. De most 
hiszek, és tudom, jönnek majd a 
gondolatok. A gyötrelmes várako
zás az ár, amelyet fizetnünk kell. 
Az első gondolatok nagyon fonto
sak: Istentől jönnek. Es ha annyi 
munka és munka után vissza
térek ezekhez a gondolatokhoz, 
akkor tudom, hogy jók.”

TERÉNYI EDE
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Márciusi évfordulók
1 -  380 éve halt meg John Donne angol költő
2 -  190 éve született Bérczy Károly műfordító

30 éve halt meg Anna Sakse lett írónő
3 — 25 éve halt meg Szabó T. Attila nyelvész
4 — 60 éve halt meg Balogh Artúr jogtudós

170 éve született Kristian Elder norvég író 
5 -8 0  éve halt meg Jakab Ödön erdélyi költő 

150 éve halt meg Ippolito Nievo olasz költő
6 — 150 éve született Négyesy László irodalomtörténész
7 — 100 éve halt meg Antonio Fogazzaro olasz író

1890 éve született Marcus Aurelius római író
8 -  70 éve halt meg Sherwood Anderson amerikai író 

120 éve született Gaál Gábor irodalomtörténész 
50 éve halt meg Gala Galaction román író

9 -  50 éve halt meg Horváth János irodalomtörténész 
40 éve halt meg Jankovich Ferenc író
50 éve halt meg Cesar Petrescu román író

10 -  90 éve halt meg Florence Louise Barclay angol írónő
11 -  100 éve született Álba de Cespedes olasz írónő
12 -  540 éve halt meg Thomas Malory angol író
13 -  120 éve halt meg Théodore de Banville francia költő

300 éve halt meg Nicolas Boileau francia kritikus 
160 éve halt meg Karl Lachmann német filológus

14 — 210 éve halt meg Ignacy Krasicki lengyel költő
150 éve halt meg Szemere Pál költő

15 -  100 éve született Donászy Magda írónő
180 éve született Pantazi Ghica román költő

16 -  190 éve született Ernest Feydeau francia író
17 -  270 éve halt meg Jean-Baptiste Rousseau francia költő
18 -  135 éve halt meg Ferdinánd Freiligrath német költő

110 éve született Peter Jilemnicky szlovák író
19 -  290 éve született Tobias George Smolett angol író
20 — 85 éve született Csengeri Dezső kárpátaljai magyar író

185 éve született Carel Vosmaer holland író
21 -  90 éve született Miervaldis Birze lett író
22 -  240 éve halt meg Gottlieb Wilhelm Rabener német író

240 éve született Johann Heinrich Zschokke német író
23 -  160 éve halt meg Giovanni Berchet olasz költő

130 éve született Roger Martin Du Gard francia író
24 — 80 éve halt meg Divald Kornél történész

120 éve született John Knittel svájci író
25 -  130 éve halt meg Cézár Bolliac román költő

210 éve halt meg Novalis német költő
26 -  120 éve született Felix Aderca román költő

35 éve halt meg Lin Jü-tang kínai író 
90 -  éve született Oláh Tibor erdélyi kritikus
27 -  40 éve halt meg Hollós Korvin Lajos író

100 éve született Mikó Imre író 
120 éve született Zilahy Lajos író

28 -  160 éve halt meg Döbrentei Gábor író
70 éve halt meg Virginia Woolf angol írónő

29 — 110 éve született Uuno Kailas finn költő
40 éve halt meg Perpessicius román irodalomtörténész

30 — 130 éve született Balog Endre erdélyi író
180 éve született Tóth Kálmán költő

31 -  120 éve született Ion Pillát román költő
170 éve született Iosif Vulcan román író

Benczédi Sándor
VÍZSZINTES

1. Benczédi Sándor erdélyi szob
rász alkotása. 14. Észak-atlanti ka
tonai szövetség. 15. Arra a helyre 
igyekvő. 16. Lamartine költeménye. 
17. Némán érzem! 19. Bázis, funda
mentum. 20. Török autójelzés. 21. A 
föld irányába. 22. Merész, 24. Római 
49. 25. ...It Be; a Beatles slágere. 26. 
Területet erdősít. 28. Hallgat, mint 
... (szólás). 30. Szakadt ruhát kijaví
tó. 32. Föníciai betű. 34. Felületes, fe
lelőtlen. 35. Kínai hosszmérték. 37. 
Pubban kortyolják! 38. Zenithatárok! 
40. Francia megyeszékhely. 41. 
Zenei függelék, 43. Rég élt előd. 44. 
Keverten érő! 46. Mag nélküli tűz! 
47. Tettető. 49. Eredeti füstköd! 51. 
Azon a helyen dekorációt készítő.
53. Nem hagy éhezni. 55. Füzetben 
két vonal közti írás. 56. A trícium és 
a gallium vegyjele. 57. Elektronvolt, 
röviden. 59. Szembejövőnek utat en
ged. 60. Egyhangú zuhé! 61. A tete
jére. 62. „Vörös” férfinév. 64. Hátul 
mutatós! 65. Idegen művészet. 66. 
Sárkányröptetés. 69. Tolihibát ejt. 
70. Benczédi Sándor szobra.

FÜGGŐLEGES

1. Szórakoztatás. 2. Londoni képtár. 
3. Idegen szavak előtagjaként fül a je
lentése. 4. Patás állat. 5. Kategorizáló. 
6. Zeusz kedvese. 7. Zavaros pad! 8. 
Becézett Pál. 9. Szórványos női név. 
10. Fényt és meleget adó égitest. 11. 
Némán tűr! 12. Nyájat más legelő
részre hajtó. 13. Nyári rövidnadrág.
17. Palackra zsinórdíszítést készíttet.
18. E pillanatban (régies). 22. Ételt 
mohón megeszik. 23. Eles hangon ki- 
áltozik, 25. Akácszín! 26. Bolgár és 
magyar autójelzés. 27. Tűzhatárok! 
29. Súlyarány, röviden. 31. Egykori 
játékszer. 33. Meszelőmester munka
eszköze. 36. Erre a helyre pottyanás. 
39. Nagy mennyiségben forgalmazott 
kereskedelmi cikk. 41. Feldíszít. 42. 
Hosszabb felsorolás másodrendű pont
ja. 45. ... romana; a legfelsőbb katoli
kus bíróság. 47. Trade ...; védjegy. 48. 
Nincs előírás nélküle! 50. Gerlefej! 
52. A1 ... Meola, gitárművész. 54. 
Katonai gyakorlótér. 56. Fa, angolul. 
58. Polémia. 60. Leon ...; az Exodus 
című regény szerzője, 62. Én, latinul. 
63. Zavaros éke! 65. Az aljához, 67. Az 
erbium vegyjele. 68. Sál két vége! 69. 
Innen máshová.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 3. számában közölt Egyetértés cí
mű rejtvény megfejtése: ... hogy valami rosszat 
mondtam.
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