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LÁSZLÓ  NOÉMI

A jó  kérdés
Néhány hete a mellkasomban 
valami úgy tesz, mintha fájna, 
és nyom és szúr, elég erősen, 
onnan.

Tán azt akarja: tegyem ki, 
a fényre. Vagy kerítsek még 
valamit köréje, hogy szét ne 
röpüljön a sok cafat, 
ha robban.

Mindkét dologról azonnal 
lemondtam. Jellemző vétek: 
történjen valami, én csak 
a halál tudatában 
lépek.

És ami történhet, amúgy se 
sok. Legföljebb nem áll 
hátam mögött angyal, 
mikor leblokkolok.
De nem,

a szívzár szép, könnyű 
és egyszerű, nem eshet meg 
velem., és angyalom is itt van 
valahol, mert megtart 
a derű:

a mellkasi rossz érzést 
leszámítva nyugodt vagyok, 
mintha sikítani és fejem 
falba verni nem volna 
semmi ok,

mintha tudnám, 
méltányosan és bölcsen 
cselekedtem, miután minden 
helyénvaló kérdést 
feltettem.

Könnyű
Amikor legjobban csapkod 
a menny köve mindenbe, ami 
fontos, süllyedsz, nyakadon 
a kölönc, jön valaki, játszva 
eloldoz.

De hozzá nem kötődhetsz. 
Mosolyog, mosolyogsz, hasad 
a bosszúság, mint agyonhordott, 
kinőtt mez, és ott állsz 
egyedül.

Csodálkozol, hogy az eső 
egyre nagyobb erővel kopog 
fejeden, miközben körülötted 
derül az ég, hétágra süt a nap 
és sosem voltál biztosabb

abban, hogy minden rendbe jöhet, 
csak egyelőre alaktalanná ázott 
az összes sejtés, fájdalom, érv, 
gondolat. Az éles fényben 
nézed szédelegve,

mindenségedből mi maradt, 
hová húzhatnál új határokat, 
hol élhetnél, esetleg. Mint 
aki nem is retteg.

Molnos Zoltán festménye
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•  A NAGY KILOM ETRIK

MÓZES ATTILA
KARC
(ólat eg y  Mózes A ttilára)
Akkor éjjel álmodtam egy ébrent.
A fiam megajándékozott egy leányunokával, akit természete

sen Hangának neveztem, és nem halt meg. Ez így jó volt, s én tér
demen ünnepeltettem, ahogyan unokákkal szokták azt a nagypa
pák.

Nem gügyögött, nem nevetett, csak nézett, nézett rám valami 
nagy kék szemekkel. Olyan volt, mintha nem is én lettem volna...

Nem akartam bántani, halkan letettem a térdemről, aztán el
mentem meghalni egy kicsit.

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 Parti Nagy Lajossal

A tengernél kellene élni
-  Arra gondoltam, hogy beszélges

sünk városokról, és az ilyen stabil pon
toktól, helyektől elindulva ejtsünk szót 
irodalmi dolgokról. Kezdjük Péccsel. 
Hogy nézett ki az a Pécs, ahol számod
ra az irodalomba való belépés megtör
tént? Mi volt ott számodra a legfonto
sabb?

-  Hát ez az, amiről nagyon nehéz rö
viden beszélni. Nem tudom, hogy né
zett ki, nem tudom, milyen volt -  azt 
tudom, bennem vagy bennünk milyen 
volt vagy milyenné változott át. Volt 
egy helyzet a hetvenes évek végétől 
1986/1987-ig, Szederkényi Ervin ha
láláig, amikor valami csoda folytán 
úgy tűnt, a Jelenkor a legfontosabb 
magyarországi folyóirat. Különösen a 
Mozgó Világ 1983-as kicsinálása után 
volt ez így, egy fura (vagy ta lán  nem is 
annyira fura) együttállásnak köszön
hetően. Akkor a Jelenkor volt az a fo
lyóirat, ha van ilyen egyáltalán, ame
lyik írót csinált az emberből -  aki ott 
még nem jelent meg, az nagyon igye
kezett, hogy megjelenjék. Ez jó is volt, 
rossz is volt. Én 1979-ben kerültem 
oda szerkesztőnek, valamivel utánam  
Csordás Gábor, és kezdett jó íze lenni 
a dolognak.

-  Ti „csináltátok” az írókat?

-  Nem, nagyon nem mi csináltuk, 
legfennebb az írók gondolták ezt így a 
lapról. A mostani értelemben vett író- 
csinálás nem volt meg, még kevésbé, 
mint a Nyugatnál. Inkább arról van 
szó, hogy az a fiatal író, akit a Jelenkor 
közölt, nagyon adott erre a dologra, és 
aki még nem közölt, az nagyon sze
rette volna a lapot becserkészni. A 
Jelenkor egyébként afféle körbeolvasós 
folyóirat volt, mindenről Szederkényi 
döntött, az ő befolyásolásának legfen
nebb áttételes technikái voltak. Belőle 
egy egészen nagyszerű főszerkesztő 
lett, aki á tlá tta  a helyzetet, és nagyon 
jól tudott működni a hetvenes-nyolcva
nas évek Magyarországán, ahol még 
be kellett ta rtan i bizonyos szabályo

kat, de m ár szabályszegések is bele
fértek a kulturális térbe. Az például 
nem fért bele, hogy a Jelenkor Petrit 
közöljön, de az huzamosan belefért, 
hogy a lap afféle „polgári” irodalmat 
közöljön -  ez volt a legfontosabb köz
lési helye Esterházynak, Nádasnak, 
Mészölynek, Balassa Péternek, és még 
sorolhatnám, kiknek. Ok eléggé fontos 
figurák ahhoz, hogy egy fiatalember
nek ez jó tanulópálya legyen. Nagyon 
sok mindent tőlük tanultam , de ez so
hasem direkt tanulás volt, hanem á t
tételes — a helynek lett egyszer csak 
szelleme, és ez el is ta rto tt addig, amíg 
én ott voltam. Nem azért ta rto tt csak 
addig, mert én eljöttem, hanem azért, 
mert amellett, hogy meghalt Ervin, en
nek az egész dolognak ham arosan vé
ge lett, jöttek az új alapítású irodalmi 
lapok, és abban a térben, amelyikben 
a Jelenkor eléggé egyeduralkodó volt, 
ham arosan megjelent a Holmi, aztán a 
2000, és megint normális lett a folyó
iratkultúra. Én egyébként m ár koráb
ban, 1973-tól 1977-ig Pécsen voltam 
mint főiskolás. Nagyon jó város volt. 
Soha nem éltem meg például, hogy én 
vidéken vagyok.

-  Volt mítosza a helynek? Hogy mond
juk  ott dolgozott Várkonyi Nándor vagy 
más jelentős figurák?

-  Nem. A mítosz azokban lakik, akik 
ott vannak. Annyira nem volt erős ez 
a mítosz, hogy az ember azért menjen 
Pécsre, mert ott van Várkonyi Nándor 
vagy bárki más, vagy mert ott űzte a 
cselédlányokat Weöres Sándor. Nem 
ezért mentünk oda. A mítosz bennünk 
képződött meg, és ebben az időszakban 
vált a lap műhellyé vagy otthonfélévé 
a pécsi írók számára is. Mi Csordással 
az életünk felét vonaton töltöttük 
Budapest és Pécs között. Az tényleg 
olyan időszak volt, amikor rendes iro
dalomszervezés folyt, és mi életre-ha- 
lálra csináltuk, nem is volt ez kérdés. 
Nem arra  figyeltünk, hogy munkaidő
ben vagyunk-e vagy sem, tényleg egy 
jó lapot akartunk  csinálni, és ez, azt

hiszem, össze is jött, bennem minde
nesetre így él. Nekem továbbra is Pécs 
a legfontosabb helyem, emiatt.

-  Ugorjunk akkor a vonattal Buda
pestre. Ott mi történt veled?

-  Pest adta magát. Az akkori felesé
gemnek minden rokonsága budapes
ti volt, apámék m ár régen Budapesten 
éltek (apám katonatiszt volt, és 
Fehérvárról Budapestre helyezték), a 
barátaim  túlnyomó része Budapesten 
élt. A JAK révén m ár évek óta nagyon 
intenzíven benne voltam a fővárosi iro
dalmi közegben -  pécsiként még ki
csit erősebben is, mint miután Pestre 
költöztem. Amíg az ember nincs ott, 
addig azt hiszi, hogy amikor ott van, 
mindig történik valami, amiben benne 
kell lenni. Ez az egész teljesen term é
szetes volt nekem, nem is volt kérdés. 
Amikor otthagytam  a Jelenkort, el kel
lett döntenem, hogy mit akarok kezde
ni magammal. Én nem voltam annyira 
jó szerkesztő, amilyen lenni akartam  
volna. O tt volt az írás, amit mindig is 
fontosabbnak tarto ttam , és döntenem 
kellett. Én eldöntöttem, hogy eljövök, 
bejelentettem Szederkényinek, aki 
épp beteg lett, de csak később derült 
ki, mennyire súlyosan. Csordás ak
kor össze volt veszve Szederkényivel, 
és elment Szerbiába egy félévre-év- 
re, így m aradtam  még egy kicsit. 
Aztán Csordás visszajött, s látta, hogy 
nagy a baj Ervinnel -  kibékültek, és 
Szederkényi kvázi ráhagyta a lapot a 
halálos ágyán, amit szerintem nagyon 
jól te tt. Gábor könyörgött, hogy ne jöj
jek el, nekem épp összeomlott az éle
tem, elváltam, de bennem m ár el volt 
dőlve a dolog, és úgy gondoltam, ha ak
kor visszacsinálok valamit, akkor so
ha többé nem lépem ezt meg. Máig úgy 
gondolom, hogy meg kellett tennem.

PARTI NAGY LAJOS
Költő, próza- és drámaíró, szerkesztő, kritikus. 1953. október 12-én született 

Szekszárdon. Tolnán, majd 1957-től Kaposváron, 1965-től Székesfehérváron élt, 
ahol 1972-ben érettségizett. 1977-ben végezte el a pécsi Tanárképző Főiskolát, 
ahol magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett, ezután könyvtáros a 
Baranya megyei könyvtárban, majd 1979-től 1986-ig a pécsi Jelenkor folyóirat 
egyik szerkesztője. 1986-ban Budapestre költözik, szabadfoglalkozású író. A 
nyolcvanas években tagja a JAK-füzetek szerkesztőbizottságának, 1987-88-ban 
a Magyar írószövetség egyik titkára. 1991 és 1993 között a Magyar Napló vers
rovatát szerkesztette. 2001-2002-ben egy évig Berlinben élt, DAAD-ösztöndíjas- 
ként. Számos más díj mellett 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjével (polgári tagozat), 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
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Szabadúszóként sehol máshol nem le
hetett megélni, csak Budapesten. így 
aztán elköltöztem.

-  Pest talán túl nagy ahhoz, hogy 
mint helyet egyben lássuk. De biztosan 
vannak olyan kis körök (akár a jelenre 
is gondolva), amelyek fontosak számod
ra. Tudnál ilyeneket mondani?

-  Azért a legfontosabb, mert ott élek, 
és ott van szinte mindenki, aki fontos 
az életemből. Pécsett elég kevesen ma
radtak már, bár persze maradtak. Pest 
akkora borzalmas képződmény, hogy 
csak a „Hassliebe” viszony fűzhet hoz
zá -  amikor az ember egyszerre gyű
löl és szeret. Ezt a várost nem lehet 
mindenestül belakni, legfennebb bi
zonyos részeit. Nekem ez a rész legin
kább az Újlipótváros, ott lakom és ott 
szeretek létezni. De mindig ott vagy 
otthon Pesten, ahol épp valami jó tör
ténik, ha a Katona József Színházban 
vagy, akkor ott, ha az Örkényben, ak
kor ott. Ezek persze mind egy körön be
lül vannak, a Körúton belül. Nem is na
gyon tűnődöm azon, hogy jó-e Pesten 
élni -  nyilván nem jó, mert jobb len
ne valahol kertes házban élni az agg
lomerációban, csak onnan nehéz len
ne mindig bejárni autóval, akkor már 
jó lenne valahol vidéken élni, mond
juk a Balatonfelvidéken, de akkor már 
miért nem a tengernél? Miért nem az 
Adriánál, miért nem úgy éli le az em
ber a maga rövid életét, hogy a tengert 
látja egész életében? Én sohasem leszek 
a szónak az elemi értelmében budapes
ti, de én pécsi sem voltam a szó nagy, 
lokálpatrióta értelmében. Mindig oda
kötöttem az identitásomat bizonyos he
lyekhez, és ez változatlan, de nem gon
dolom, hogy ezek között nekem nagyon 
radikálisan választanom kellene. Az 
egyszerűség kedvéért mindig Pécset 
nevezem meg, mint a kályhát, mert tör
ténetileg, kronológiailag valahonnan 
el kell indulni. Szerintem nem avégből 
vagyunk a világon, hogy egy helyen le
gyünk otthon benne, hanem egy csomó 
helyen otthon tudunk lenni.

-  Kronológiailag nem egészen tudom, 
hogy felborítom-e a dolgot, de szeretnék 
azért Kolozsvárra is rákérdezni: em
lítetted korábbi beszélgetésünk során, 
hogy a kilencvenes évek elején többször 
jártál itt.

-  Jó volt idejárni, mindig az volt 
az érzésem, hogy egy nagyon izgal
mas, vad város: izgalmas a kultú rá
ja, izgalmas a színháza, pezsgőbb, 
karcosabb, élesebb, mint mondjuk 
Marosvásárhely. Az a maga nyugod- 
tabb tempójával egyébként szintén na
gyon vonzó volt. Azt azért nem állítom, 
hogy igazán ismerném Kolozsvárt. Az 
emberek, akik m iatt kötődtem hozzá -  
Bállá Zsófia, Tompa Gábor vagy Bodor 
Adám, akinek a világa akkor is na

gyon ide utalt, amikor m ár nem itt élt 
-  számomra nagyon fontos emberek, 
de hát az ember persze nem úgy gon
dolja végig a saját kapcsolatait, hogy 
azok határokon kívüliek, erdélyiek-e 
vagy sem, ez ebből a szempontból ér
dektelen.

-  Lehet, hogy ezt egyszerűbb akkor 
az idő' feló'l megragadni: a kilencvenes 
évek elejébe utólag én nagy változáso
kat, nagy pezsgést vizionálok, számod
ra ez hogy csapódott le?

-  Nem tudom, az ember ezzel kap
csolatban eléggé elbizonytalanodott, 
hogy az az eufória mennyire volt valódi 
és mennyire nem. Én arra  emlékszem, 
hogy túl az elemi élményen, mindany- 
nyiunk közös élményein, amelyekbe az 
erdélyiekét is beleértem, ezek iszonyú 
fontos események voltak, és ezt a húsz 
évet utólag visszavonni vagy zárójelbe 
tenni bárki részéről gyalázat. Az em
ber mindenesetre elég ham ar szembe
sült azzal, hogy mik ennek a világnak 
a hétköznapjai. Azok azért nem voltak 
nagyon jó hétköznapok, azzal együtt, 
hogy úgy, ahogy van, minden borzal
masságával együtt, egy valami felé ta r
tó világ volt, szemben a nyolcvanas évek 
semmibe tartó, lassú rohadásával.

-  írói szempontból szerinted milyenek 
voltak a „beérkezés” lehetőségei a kilenc
venes évek elején -  és milyenek most?

-  Én úgy éreztem akkor is, hogy egy
re szűkülnek a lehetőségek -  tulajdon
képpen az elmúlt húsz évet is a kultú
ra  folyamatosan szűkülő lehetőségei 
mentén éltem meg. Lehet, hogy ben
nem van a hiba, de eléggé úgy látom, 
hogy a magyar értelmiség jelentős ré 
sze ezt így élte meg: egyik része bele
ment a politikába, a másik rész pró
bálta távol ta rtan i magát a politikától, 
és a pártpolitika egyre inkább lerúgta 
magáról a kultúrát, egyre kevésbé ér
dekelte, hogy a kultúra miről mit gon
dol. Ez a folyamat m ár elkezdődött a 
kilencvenes évek elején, csak mi akkor 
a heroikus ellenpéldákra figyeltünk -  
1998 táján m ár látszott, hogy az admi
nisztrációnak nincs szüksége a p a rt
vonalról való bebeszélésre, és ebben a 
baloldal és a jobboldal teljesen egyfor
ma volt. Később aztán persze a levi- 
tézlett kormányok elkezdték mondani, 
hogy „az értelmiség felelőssége” -  hogy 
az értelmiség nem szólt, nem tette  a 
dolgát. Ez egészen gyomorforgató.

Lehet, hogy nekünk a kultúrában 
volt egy csomó illúziónk. Azt gondoltuk 
talán, hogy a kultúrát ezek az államok 
el fogják tartan i, mert nem sok pénz, 
és mert iszonyú fontos. Arra gondol
tunk, hogy az államok reprezentációjá
nak a kultúra a legjobb eszköze. Én ezt 
még mindig így gondolom egyébként. 
Lehet, hogy túl sok volt az illúzió ben
nünk. És hát átvettek ezek az államok

nagyon sok olyasmit a létező fogyasztói 
államoktól, amiket talán nem kellett 
volna. A művészettel kapcsolatban is 
volt egy ilyen elképzelés, hogy, ironiku
san fogalmazva, „anyagi erővé válik”. 
Ennek semmi alapja nem volt. Igen, 
ez egy nagyon fontos luxusa a létezés
nek, és a fennálló rezsimek különöseb
ben nem támogatják. Abból a tízmilli- 
árd forintból, amelyikből Debrecenben 
futballstadiont építenek, a magyar kul
túrát, úgy, ahogy van, sokszorosan fel 
lehetne vinni világszínvonalon, digitá
lisan a hálóra, és a világ minden részén 
hozzáférhetővé lehetne tenni. De ennél 
sokkal fontosabb az adminisztrációnak 
a sport, fontosabbak a látványosságok.

-  Rákérdeznék még végezetül Berlinre 
is -  az kicsit kiút ebből a dologból?

-  Nem kiút, de persze jó volt ott len
ni. Úgy kellene működnie egy közép
európai nagyvárosnak. Berlin abszo
lút közép-európai, tulajdonképpen még 
földrajzilag is. A város egyébként ron
da, ha turistaként nézed, de aztán ki
nyílik, és meglátja az ember, hogy mi
lyen elképesztően jó hely. Én nagyon 
megszerettem, nem csoda, ott éltem 
több mint egy évig DAAD-ösztöndíjjal, 
kaptam  egy lakást, kaptam  ösztöndí
jat, és egyszerűen csak írnom kellett.

-  Miket írtál ott?

-  Nagyon sok mindenbe belekezd
tem, aztán rájöttem, hogy nekem ez a 
város annyira fontos, hogy nem fogok 
tudni mellette semmit sem csinálni, és 
akkor kitaláltam , hogy nekem a város 
lesz a munkám, és hogy a várost kel
lene megírnom. Gyűltek a jegyzetek, 
és aztán az egész anyag maga alá te 
metett, és az élet maga alá tem etett, 
mikor hazamentem Berlinből, úgy
hogy a Berlin-könyvből nem lett sem
mi. Valami nagyon erős dolgot ak ar
tam, és ahhoz iszonyúan sok idő meg 
energia kellett volna. Ott van egy cso
mó feljegyzés, napló és efféle, ami 
majd egyszer hasznosul. De hát ben
nem megvan a város: ott tanulja meg 
az ember, hogy az idegenség milyen jól 
kezelhető (a saját idegensége), és hogy 
tulajdonképpen sehol nem vagyunk ott
hon, de ennek megvannak a jó meg a 
rossz változatai -  és a berlini egy jó vál
tozat. Hogy vannak helyek, ahol nem 
rossz idegennek lenni, mert nem kire- 
kesztenek az idegenséggel, hanem bé
kén hagynak. O tt tanultam  meg azt 
is, hogy az ember az anyanyelvén ke
resztül az anyanyelvi világot készen 
kapja. De ha egy idegen nyelv szűrőjén 
keresztül kapod a világot, akkor már 
nem a nyelvből kapod, és egészen más 
a viszonyod hozzá, egy filteren keresz
tül látod, egészen másként, és egészen 
másként lát téged az a világ.

BALÁZS IM RE JÓ ZSEF
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ORBÁN KÁROLY

Lehallgatás
Igazából nem is volt olyan nehéz megcsi

nálni, a haverom régóta foglalkozott ilyen
nel, nem tudom, kitől tanulta. A nagybáty
jától, aki régen ávós volt, de mi az, hogy 
ávós? A haver elkészített egy aprócska ké
szüléket, és ráakasztottuk az egyik lány
osztálytársunkra, egy gyenge tanulóra... 
jókat röhögtünk. Szünetben félrevonult a 
barátnőjével, ugyanolyan buta, mint ő, su
tyorogni kezdtek, arra kellett csak vigyáz
ni, hogy ne vegyék észre az összefüggést 
a röhögésünk s a dumájuk között, var- 
tyogtak a fiúkról, mellük domborulatáról, 
szőrzetről, mindenről. Mi csak röhögtünk. 
Alig vártuk, hogy elmondják egymásnak, 
kivel feküdtek le, mit csináltak az ágyban, 
de erról nem tárgyaltak. Úgy látszik, a 
csajok nem bíznak meg egymásban, ami
kor ilyesmire kerül a sor.

Mondtam a barátomnak, készítsünk 
nekem is egyet. Az alkatrészeket végül 
is nem olyan nehéz beszerezni. Az inter
neten megrendelhetők. Az összeállításuk
hoz szükséges rajzok is megtalálhatók a 
neten. Azért nem fogtam hozzá egyedül, 
mert nekem nem voltak meg azok a szer
számok, precíziós eszközök, amelyek nél
kül ma már nem lehet semmit se csinálni.

Végül, ha nehezen is, a haver ráállt. 
Közel lakunk, átmentem hozzájuk. A szo
bájában minden eszköz megvolt. Még a ha
gyományos forrasztópáka, forrasztó ón is.

Megtanított engem is.
A rendszer tulajdonképpen egyszerű. 

Kell hozzá egy miniatürizált mikrofon. 
Olyan, mint amilyent a laptopokba szok
tak beépíteni. Vagy még inkább, amilye
neket a kémeknek készítenek, töltó'tollba 
vagy ceruzába rejtve. Azt se lehet tudni, 
hol, melyik részen találhatók, a bemene
tűk egy apró lyuk. Aztán kell hozzá egy 
hangátalakító és egy adó. Ezeket ma már 
integráltan lehet megvenni. És olyan ap
rók, hogy egy rózsában -  mit rózsában! -, 
egy ibolyában is el lehet helyezni. A csajok 
ruháján annyi gomb, műszakadás, lebegő 
rongy található, hogy igazán nem nehéz 
rájuk tűzni. Még azt is meg lehet tenni, 
hogy beszélget velük az ember, megfogja 
a gallérjukat, a karjukat, lerántja a haj
pántjukat, hogy a póthajról ne is beszél
jünk, és csöppnyi pillanatragasztóval ott
hagyja rajtuk az eszközt.

A ragasztót csak rövid ideig használ
tuk. Utána nehéz volt leszedni a készü
léket. Egy apró mágnessel és egy ruhán 
található fémgombbal, csattal vagy eh
hez hasonlóval mindent meg lehet oldani. 
Amikor meguntuk a lehallgatást, a végén 
egyszerűen odamentünk a csajhoz, és te
ketória nélkül leszedtük róla a készüléket. 
Ó semmit se értett, nyilván. Csak annyit 
érzékelt, hogy nyúlkálunk. Egyik-másik 
szerintem azt is elvárta volna, hogy egy 
kicsit bátrabban taperoljunk.

A haveromnál bütyköltük össze szá
momra az első darabot. Első variánsa még 
eléggé gagyi volt. Igaz, amiatt is gyenge 
volt a vételi minőség, mert az ebédlőasz
tal lapja alá helyeztem. S ez bizony vas
tag. Ráadásul abrosz, tányér, villa, kés,

kenyér, levesestál, szalvéta kerül rá. Nem 
csodálkozom, hogy olyan gyengén, zajosan 
közvetített.

Úgy ellenőriztem, hogy gyorsabban 
megettem a kaját, mint a többiek, és sür
gős iskolai feladatra hivatkozva bevonul
tam a szobámba. Ott volt a vevő. Azon 
igyekeztem lehallgatni, miről beszélnek 
Anya, Apa, Nagyapa, Nagyi, a nővérem. 
Utóbbi rikácsolásából lehetett a legtöbbet 
felfogni, de legtöbbször rászóltak, s ő duz
zogva, villát, kést csapkodva elhallgatott.

Szóval, fejlesztenem kellett rajta. 
Miniatürizálás, adásvételi élesség javítá
sa, zajcsökkentés, miegymás.

Viszonylag hosszú időnek kellett eltel
nie ahhoz, hogy eljussak eddig a kicsi ék
szerig. Ráadásul a havertől függetlenül! 
Mert egy idő után meguntam az okvetet- 
lenkedését. Másfél évvel nagyobb, mint 
én, csak egy osztállyal jár fennebb, és né
ha úgy kezel, mintha Amerikából jött vol
na. Beszereztem a szerszámokat, műsze
reket, mindent, és megcsináltam egyedül. 
Olyan pici, hogy nagyapa akkor se venné 
észre, ha a szemüvege lencséjére helyez
ném.

Persze, nem oda helyezem, hanem a hó- 
zentrágerére, oda, ahol az öreg a csatot rá
szorítja. Ott ugye duplán fekszik egymás
ra a lefelé futó és felfelé futó szár. A kettő 
közé helyezem. A csatos végűre. Az öreg 
ritkán nyitja ki a csatot. Csak lesodorja 
válláról a gumírozott szalagot, s már ve
ti is le a nadrágot. Ha borotválkozik, két 
oldalt lelógatja őket. De ha kinyitná és át
igazítaná a nadrágtartó hosszát, akkor 
se lenne baj, mert mint mondtam, a csa
tos végű részre illesztem, s ha a csatot le s 
fel mozgatja az öreg, a poloska vele együtt 
csúszik le s fel néhány centimétert. A 
hangforrástól, a szájtól alig távolodik el.

A lényeg az, hogy most már bárkit le 
tudnék hallgatni, a kényelem kedvéért vá
lasztottam nagyapát. Igazából nem érde
kel annyira mások dumája, hogy folyton 
hallgatózzak, csak játszom.

Jópofa helyzet, amikor nagyapa a pin
ceszomszédjával a szőlőben borozik! 
Általában úgy kezdődik a dolog, hogy a 
szomszéd távolról kiabál:

-  Itt van-e már, öreg? Itt van-e?
Kinyitja a kertkaput: hallom a nyikor

gást, majd a kapu csattanását. Közeledik, 
mármint nagyapához és a készülékhez. A 
hangok után már látom is, hogy mi törté
nik. Nagyapa ül a hétvégi ház előtt, a tera
szon. Kóstolgatja a borát. A pincéből hoz
ta fel, nagyon büszke rá. Én, hogy őszinte 
legyek, nem szeretem a bort. Savanyú. 
Kesernyés. Nagyapa azt mondja: száraz. 
O azt kedveli. Mi a fenét esznek, akarom 
mondani, isznak rajta, nem tudom. Úgy 
vedelik, mintha megszállta volna őket va
lami. Szürcsölnek, szagolnak, csettinte- 
nek.

A szomszéd megérkezik. Leül. 
Hahotázva mondja: „Milyen szép időnk 
van ma. Na, vén zsugori! Nekem nem tölt 
a borából?”

Az öreg, azaz nagyapa ki nem állhatja a 
szomszédot. Az viszont tojik rá, hogy sze
retik-e vagy se. Csak jön, beköszön a kerí
tés fölött, belép a nyikorgó kapun, s hívás 
nélkül leül. Nemsokára már kéri is, mond
hatni követeli a maga részét.

Nagyapa szerint ő alkalmatlan arra, 
hogy bort termeljen. Legalábbis jó bort. 
Hiába van szőleje. Azért jön hozzá, ahány
szor csak teheti, hogy igyon valami ren
deset. Néha hoz egy-egy palackkal a lő
réjéből, de jobban tenné, ha kiöntené az 
egészet a földre. Legalábbis nagyapa sze
rint.

Én tulajdonképpen élvezem a helyze
tet. A szőlő végében van egy sufni, ebből 
hallgatom le őket. Szeretem a szomszé
dot. Mindig jókedvű. Harsány. A nagypa
pi inkább szomorú, elég sűrűn. Azt mond
ja, nagymami miatt. Mert meg fog halni. 
Gyógyíthatatlan betegségben. „Szklerózis 
multiplex”.

No, mindegy.
Ma azt hittem, kipukkadok a röhögés

től. Papi tudta, hogy a sufniban vagyok, 
de a vita hevében megfeledkezett rólam. 
Kár, hogy nem volt velem Lali. Ketten job
ban élveztük volna. S talán jobban is ért
jük.

A szomszéd jött, követelte a borát, a 
nagypapi szó nélkül töltött. Szürcsöltek, 
cuppogtak. Aztán nagyapa egyszer csak 
se szó, se beszéd, nekirontott a szomszéd
nak. Igen. Lehet, hogy egy korábbi beszél
getést folytattak? Az is lehet, hogy nem fi
gyeltem eléggé, s nem hallottam mindent? 
Arra lettem figyelmes, hogy a nagypapi 
egyszer csak ilyeneket mond:

-  Tudjuk, kedvesem! (Az „u”-t úgy el
nyújtotta, mintha hosszú „ú”-ról len
ne szó.) Arról szólt az a rendszer, a te 
rendszered, amiben a nővéred egy ruha
gyár nagyon kedves, nagyon művelt, na
gyon jólelkű igazgatója volt (a „nagyon”- 
okat megnyomta), téged pedig elküldték 
Moszkvába... És egyedül téged a bandá
ból, ugye... elvégezni a Lomonoszov-egye- 
temet... hogy a nagyszerű, tehetséges... 
embertársaiknak csak jót akaró embe
rek, vagyis az olyanok, mint te, ugye, ér
vényesülhetnek! (Az „érvényesülhetnek”- 
et szétszedve és szinte üvöltve mondta, 
aztán hosszú csend. Szünet után halkan 
folytatta.) Míg az olyanok, mint én vagy 
az apám, vagyis a tehetségtelenek, ré
gen kizsákmányolok, kulákok (utóbbia
kat szinte nyávogva ejtette ki)... manap
ság már mindahányan jellemtelenek, sőt, 
a lejárt rendszer fenntartói (itt átment 
hahotázásba)... lemaradnak...

-  Hagyjon nekem békét, öreg! -  mondta 
a szomszéd mogorván.

Úgy látszik, nem volt kedve vitatkozni. 
Vagy valami bántotta. Ki tudja.

Nagypapi töltött neki. Hallatszott, hogy 
vár. Várja a szomszéd válaszát a provoká
cióra. De az hallgatott. Hosszan! Közben 
koccintottak. Szürcsöltek. Hümmögtek. 
(Én már azt kezdtem nézegetni, mivel 
folytathatnám a sufniban.) Aztán nagypa
pi ott folytatta, ahol abbahagyta:

-  A tiszták, mint te és a nővéred, fel
emelkedtek. Hát nem? Meg kell a szív
nek hasadnia. Az olyanok, mint én és csa
ládjuk, persze, tönkrementek. Hát nem? 
Apám öngyilkos lett Recsken. Anyám, 
öcsém, bátyám és én fejre álltunk. 
Bagatell, hát nem? Mert anyagilag fejre 
álltunk, annyi bizonyos... Anyám lassan 
mindent eladogatott a házból, hogy téli tü
zelőt, meg lábbelit tudjon venni nekünk. A 
végén a zongorát is...
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-  Piszkos kapitalista! — reagált vég

re a szomszéd. -  A zongorát is! Hát ez az! 
Látja? Maguknak volt zongorájuk. Míg 
nekem mim volt? Semmim se. Apám se 
volt... Anyám, az volt, de jobb lett volna, ha 
nincs. No, hagyjuk!

-  Mégis feljöttél... Mint... mint... (Nem 
tette hozzá: szar a vízre, pedig így szokta.) 
Kivittek Moszkvába, s amikor visszajöt
tél, akkora pofád lett, hogy mindenki resz
ketett előtted.

-  Reszketett? Ha nem sajnálnám, ma
gára önteném a bort... Egészségére! 
Inkább megiszom.

És ivott.
Egészségére!
Ha hiszik, ha nem, koccintottak. 

Hallgattak egy sort, majd a nagyapa -  
megint csak ó'! — folytatta a provokációt.így:

-  Most aztán irigykedhetnek az o- 
lyanok, mint én... Utálkozhatnak... 
Megtagadhatják tőled, azaz tőletek -  mert 
irtó sokan vagytok, hallod-e, még mindig, 
sajnos —, megtagadhatjuk az összefogásra 
hívó, humanista felhívásaitokat...

Bevallom, itt egy kicsit unni kezdtem. 
A szomszéd nem volt formában. Máskor 
sokkal hevesebben vitatkoznak. Irton bí
rom, amikor váltogatják a sértegetést meg 
a koccintgatást. így kvaterkáznak, ahogy 
a nagypapi mondja. Már-már azon gondol
koztam, hogy lekapcsolom a készüléket, 
amikor nagypapi folytatta:

-  Téged kitüntetnek! Díszpolgárrá avat
nak! A szakma nagyjai között emleget
nek... Remélem, hamarosan szobrot emel
nek... Most aztán szégyenkezhetek, igaz?

-  Hagyjon nekem békét, vén fasiszta, 
mondtam már!

-  Mit mondtál?
-  No, jó! Jó! Nem fasiszta, csak töket- 

len.
(Hát nem jópofák?)
-  Én annak idején szegény lettem, csa

ládom sínylődött, míg te, a tehetséges, a 
felfedezett, nagyszerű iskolát kaptál a 
szovjet elvtársaktól. Mi?

-  Igen. Erről szólt az a rendszer! Aki te
hetséges volt, azt megbecsülik ma is.

-  Az olyanokat, mint én, lenézik...
-  Ahogy mondod!
A fene érti, hogy van ez. Süt a nap. 

Dongnak a legyek. Ok boroznak. Hol tege- 
ződnek, hol magázódnak, s olyasmiről vi
tatkoznak, teljes bedobással, ami már rég 
lejárt. Az ember azt hinné, megölik egy
mást, de nem. Lecsendesednek, bort kós
tolnak.

Ekkor a szomszéd folytatta:
-  Nem véletlenül nyertük meg a par

lamenti választásokat a rendszerváltás 
után! Ismét és ismét. No, egészségedre!

Úgy tűnt, nagypapi nem veszi fel a 
kesztyűt. Persze, nem bírta sokáig provo
káció nélkül:

-  Mondd, nem a fedőneved volt az Óka... 
ahogy szólíttatod magad? Egyik társad... 
akkoriban sikeres ember... hogy a franc 
essen belé... most a régi rendszer áldozata, 
pedig volt ő is Moszkvában, akárcsak te... 
nyíltan Zsl2-nek nevezte magát...

-  Nézd, aki hülye, az hülye. Rád értem. 
Remélem, nem értesz félre.

-  Te csak ne hülyézz... Átlátok én a szi
tán! Nagyon jól! Akárcsak a Zsl2-jén!

-  Nem látsz át semmit. Lépcsőházi filo
zófus vagy. Ennyi! Semmi több.

-  Jobb lépcsőházi filozófusnak lenni, 
mint gazembernek -  lamentált nagypapi 
álnok szerénységgel. -  Egészségedre!

Megint koccintottak. Ittak. Letették a 
poharat az asztalra. Hallgattak, de nagy
papinak, úgy látszik, beragadt a téma:

-  Először jókat röhögtünk ezen a Zsl2-n. 
Mert kinek jutna eszébe így hívatni ma
gát. Aztán kiderült, hogy megbízásokat 
teljesített, jelentéseket írt... ezen a néven!

-  Honnan tudod?
-  Tudom!
-  Nem tud maga semmit. Töltsön!
-  Erre, látod, ihatunk.
Egy darabig úgy tűnt, ma már nem kö

vetkezik semmi érdekes. A szomszéd fel
állt, megropogtatta a csontjait.

-  Öreg! Sokat kéne még fejlődj, hogy 
megértsd a világot. De te nem fejlődsz. 
Csak oltod a szőlővesszőket, ászkolod, fej
ted a bort... Gyereket nevelsz, házat épí
tesz...

-  Hát azért te is építettél házat!
-  Csak nem úgy, mint te! Tölts!
Nagyapa töltött, a szomszéd nagy szék

tologatással visszaült. (Szörnyen csikorog
tak a fémlábak a terasz csempéjén.)

-  Nekem odahozták a téglát, a cemen
tet, a fát... Te güriztél, veszekedtél a kő-

Vetró A ndrás: Menekülők

művessel... Aki végül is meglopott! Elvitte 
az összes pénzedet. Hha-hha! Neked kel
lett befejezned a házat. Ha-ha-ha! Engem 
nem loptak meg, annyi szent! Nem mertek! 
Még csak az hiányzott volna!... Ragyogó 
szemekkel adták át a házat... Örültek, 
hogy elégedett vagyok... így kell ezt csi
nálni, öreg!

-  Hát persze! Egyet nem értek csak.
-  Mit, öreg?
-  Azt, hogy miért jársz hozzám? Mért 

nem mész az elvtársaidhoz. Elég sokan 
vagytok. Ma is!

-  S akkor mi van? Töltsön. Ne ebből! 
Abból.

-  Abból?
-  Abból hát! Az jobb. Azt hiszi, nem vet

tem észre?

Nagyapa teljesítette az akaratát. 
Koccintottak. Ittak. Szörcsögtek. Nézték 
a bor színét. Dicsérték a bukéját. Aztán a 
szomszéd ártatlanra vette a figurát:

-  Igaza van, öreg.
-  Miben? — kérdezte nagyapa.
-  Hát elfelejtette már?
-M it?
(Szerintem itt már keresztbe állt a sze

mük.)
-  Abban, hogy sokan vagyunk! Maga 

vén troth! Itt nemcsak karrierek, életpá
lyák épültek az államvédelmi munkára, a 
Zsl2-re, ahogy maga mondja, hanem sze
relmek, házasságok, családi összefonódá
sok. És tudja, milyen erősek ezek? Tudja 
maga, nevetséges Don Quijote? Sose fog 
győzni fölöttünk! Sose! Mi visszajövünk! 
Én ezt írásba adom magának. Ha nagyon 
pofázik ellenünk, magára uszítjuk az új
ságírókat. Lehetetlenné tesszük. S ha ek
kor se ébred magára, tudja, mi lesz magá
val?

-  Na, mi?
-  Megölik. Mit szól hozzá?
-  Mit szólok? Azt, hogy titeket valóban 

irtani kellene. Csakhogy olyanok lennénk 
akkor, mint ti, piszkos gyilkosok! No, i- 
gyál! Valami jót is! Én nem hiszek neked.

-  Nem? Nem?
A szomszédnak visszatért a gunyoros 

hangja, de nagyapa nem vette észre, sőt, 
átment valami szomorú, filozofikus hang
ba:

-  Nem hiszek neked! Mert az ember 
nem ilyen.

Ám a szomszéd átvette a stafétabotot:
-  Bizonyítsam be magának, vén trotli, 

hogy igazam van? Bizonyítsam be?
-  Bizonyítsd! Az istenedet!
-  Nem bizonyítok én semmit. Mit érek 

vele? Mit? Töltsön! A jobbikból!
Nagypapi töltött, s szinte szelíden 

mondta:
-  No, látod. Már ez a kifakadásod, a 

„mit érek vele”, már ez is megérte, hogy...
A szomszéd azonban dühös lett:
-  Hát, jó! Sajnálom, ami történni fog. 

Sajnálom, érti? Leég először is a pincéje.
Nagy papi, úgy látszik, csakugyan nem 

hitt neki, mert kacagva kérdezte:
-  Felgyújtod talán?
-  Én? Én? Én itt se leszek. Ha akarja, 

SMS-t küldök egy távoli városból. Más or
szágból, ha akarja.

-  És mit fogsz ezzel bizonyítani, piszkos 
gyilkos?

-  Mit? Mit? Semmit. Töltsön!
Sokáig hallgattak. Aztán a szomszéd, 

mint egy megtért, ájtatos bűnöző, töredel
mesen vallani kezdett.

-  Valamikor én is így gondolkoztam, 
mint maga. Pontosan így. Aztán megtör
tek.

-  Mert hagytad magad megtörni!
-  Én nem voltam olyan okos, hogy hü

lyének tettessem magam, mint te. Előttem 
másféle példák lebegtek.

-  Azt hiszed, hogy engem otthon arra 
tanított az anyám, hogyan kell a hülyét 
játszani?

-  Nem erre céloztam. Hanem arra, hogy 
neked ott volt az apád példája. Akit egy éj
szaka kiemeltek a családból... Majd ön
gyilkos lett... Valahol messze. Távol. Egy

> > > »  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról 
rabtáborban. Neked volt időd gondol
kozni, míg felnősz... Míg olyan helyzetbe 
nem kerülsz, hogy választani kelljen... 
Választani a követendő'út tekintetében... 
Nekem nem volt időm. Én felkészülés 
nélkül kerültem választás elé. És nem 
akartam elpusztulni. Tulajdonképpen te 
se akartál, ugye, ehhez kellett a tettetés 
taktikája...

Bevallom, innét semmit se értettem. 
Pedig a szavakat jól hallottam. Csak az 
értelmüket nem bírtam felfogni.

-  Nem csak taktikája! -  kurjantott 
nagyapa. -  Stratégiája is! Azaz... (Ekkor 
valósággal prédikálni kezdett.) Én hosz- 
szú távon is úgy gondoltam, hogy egy 
olyan rendszer, amelyik az embert esz
közként kezeli -  hol ilyen, hol olyan esz
közként, hol ilyen, hol olyan kenetteljes 
célra - , nem maradhat fenn! No, látod, 
én erre gondolva választottam stratégi
át.

-  Mert átgondolhattad... Volt rá időd... 
abban az időszakban... a felkészülésben...

-  Te mi a francot gondoltál akkor? 
Mit? Hogy minden rendben? Jó, hogy a 
szomszédért fekete autó jön? Éjszaka? 
Jó, hogy öreg parasztokat bekényszeríte- 
nek, mint a marhákat a téeszek istálló
jába? Elcsaptátok a kiváló szakembe
reket, mert mást gondoltak, mint amit a 
seggfejek diktálnak! Ezt nézted jövőnek? 
Karriernek? Életútnak? Szerelemnek? 
Ezt?

-  Én magával nem vitatkozom, vén 
trotli. Nem kell a bora se. Jónapot!

-  Jónapot!
És elment!
Bevallom, a történtek ellenére én job

ban kedvelem a szomszédot. Nagyapával 
sincs különösebb bajom, de nem szere
tem, amikor mindent szidni kezd a múlt
ból. Mire jó ez? A múlt az, ami, és kész. 
Történelem!... A franc essen belé! Holnap 
töri órám lesz...

Kikapcsoltam a lehallgató készüléket, 
és lejöttem a sufniból. Nagyapa nézte az 
asztalon maradt boroskancsót. Szép, ré
gi darab. Nagyon szereti. Valamire em
lékezteti. Őt minden emlékezteti vala
mire. Kitöltött egy pohárral, rám nézett, 
legyintett, ivott, és gondolkozott. Néha 
megcsóválta a fejét, néha elkacagta ma
gát, majd minden átmenet nélkül elszo
morodott.

-  Menj haza! Egyedül! Én még egy ki
csit maradok.

-  S az ebéd? Mami haragudni fog...
-  Nem baj. Még maradok. Aztán me

gyek én is.
Nagyanyám hiába rakta ki a tányé

rokat, a levest... Pontos időben, persze! 
Nagyapa nem jött. Vártuk. Mami nem 
engedte, hogy nélküle elkezdjük.

-  Mindjárt megjön! Addig beszélgesse
tek.

Apa szó nélkül felállt, és kiment az 
ebédlőből. Én követtem.

-  Mondd, apa! -  állítottam meg a ve
randán, a virágok között. (Nagypapa va
lóságos téli kertet rendezett itt be.)

-  Mit akarsz?
Újságot vett a kezébe, ledobta magát 

egy fonott székbe.

-  Mi baj van nagyapával? Miért nem 
szereti a szomszédját a szőlőben?

-  Nincs vele semmi baj. Együtt isznak, 
nem?

-  Igen... Igen... De mindig vitatkoz
nak... Néha olyan hevesen, mintha utál
nák egymást...

-  És miről vitatkoznak?
-  Hát, a múltról. Nagypapi szerint ma 

is folytatódik... Azt mondja, a gyilkosok 
lesben állnak.

- így?
-  Nem változott semmi szerinte. 

Minden ma is olyan, mint amilyen volt. 
Ha Recsken felállítanák a tábort, százez
rek jelentkeznének őrnek.

-  így mondta?- így-
Itt kissé zavarba jöttem... Mert az 

igazság az, hogy nem nekem mondta... 
Ezt is lehallgattam... Még nem volt meg a 
miniatürizált készülékem, a drót nélkü
li telefont használtam. Tulajdonképpen 
nagyapa szereltette fel a szőlőben. Azt 
mondta, hogy amikor kint van a telken, 
csak a nadrágszíjára akasztja a mobil 
részt, kapál, szőlőt metsz, kötöz, és bár
mikor hívhatja őt mami... Ha nincs a 
szőlőben, a bébifon nevű program meg
szólaltatja az itthoni készüléket, amikor 
betörnek a pincébe... Azelőtt néhányszor 
betörtek, s mindent elvittek. A rendőr
ség nem derített ki semmit... Kész röhej: 
az öreg ezt is a kommunizmusnak tud
ta be! Nem tudom, milyen logika alapján! 
No, szóval én ráállítottam a mobilomra a 
bébifont, s amikor az öregek vitatkozni 
kezdtek, az hívni kezdett. Mindent tisz
tán hallottam. Ekkor mondta nagypapa 
Recsket.

-  Mit akart mondani vele?
Apa felugrott a székből, le s fel sétált.
-  Szerintem lehet valami benne... Most 

is összetartanak, akik forradalmárnak 
nevezik magukat. A múltkor megismer
kedtem Bécsben egy taxisofőrrel.

-  Egy magyarral?
-  Egy erdélyivel. Mint kiderült, régen 

disszidált, pedig párttag volt, a felesége 
dettó, az apja téesz-elnök, az apósa váro
si párttitkár... Most mindenkit befogad, 
aki Bécsbe megy. Jól él... Pedig alig dol
gozik valamit... Lehet, hogy az az alapja 
mindennek, amit Putyin mondott?

-  Mit mondott Putyin?
-  Azt, hogy egy ügynök nem „volt”, ha

nem „van”!
Bevallom, ebből se sokat értettem, de 

megérkezett Nagyapa.
-  Nem szólt a telefon? -  kérdezte.
-  Nem.
-  Akkor jó! Azt jelenti, hogy minden 

rendben. Az itthoni számra állítottam a 
bébifont.

-  Már azt hittem, valami baj van! -  
mondta nagymami aggodalmasan, ami
kor megpillantotta.

-  Mért lenne baj?
-  Nem szoktál késni ebéd idején...
-  Bocsáss meg, drágám!
Helyre állt a családi rend. Ebédeltünk. 

Aztán semmi érdekes. Minden megy 
a maga útján. Lehet, hogy leszerelem 
nagypapiról a poloskát... Lehet, hogy el
dobom az egész hóbelevancot... Bár ki 
tudja...

TURCZI ISTVÁN 

H azádnak rend

„Áldjon vagy verjen”
Vörösmarty Mihály

Hazádnak rend: sokba kerül.
Ha dicsérsz, átkozol, 
elszámolással nem csupán 
magadnak tartozol.

Van itt szégyellni pár dolog 
a Dunatáj körül.
Egy helyre hord mindent a szél, 
és csönddé tömörül.

Ha visszanézel, láthatod, 
takarásban vagyunk.
Ahol nem láthat, aki lát, 
még dolgozik agyunk.
Vissza nem ütni se könnyű.
Fájhat az is, ez is.
Cserzi a bőrt, nem csak viszket: 
kis magyar nemezis.

És annyi példabeszéd közt 
jutott már eszedbe, 
emlékeidből mit teszel 
fekete keretbe?

Itt voltál és nem leszel itt 
-  történelemszünet.
Majd hiányodból fiaid 
kiveszik részüket.

Lásd, a hálátlan maradék 
új fétisért kiált.
Berzenkedhetsz, az utókor 
nem differenciált.
Jönni kisszerű halálból 
vissza kevés szóval.
Posztumusz is gazdálkodni 
a kimondhatóval.
Végképp nem törődni azzal, 
lesz-e még, aki ért, 
szöveghűséggel fizetni 
élethalálodért,

amíg van, ki e sorokat 
olvassa, vagy rója.
Annak, hogy így lesz-e mindig, 
nincs megmondhatója.
Lépések sehováiban 
diófa-halk remény.
Az nem lehet, hogy itt a vég. 
Kezdődjön el a fény!

De hol van, mondd, hol a kéz, mely 
teremteni képes?
Megértést bőven adni az 
égi rendeléshez.
Ha álom holdfény-határon: 
homlokodig elér.
Megérint puhán, fehéren, 
mint egy gyerektenyér.

És érintése arcodon 
súlyával megmarad 
lassan szétnyíló ujjai 
ígérete alatt.
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SZÁLINGER BALÁZS
• •

Ot lánymonológ
í .

Olaszban voltam hétvégi táncos,
Volt egy alkatom, nyomokban megvan, 
De akkor megvolt: épp rúdra illő. 
Főnököm, Giorgio pénzkötegekkel 
Szaladt, és alig láttam  a bárban,
Alig köszönt, talán csak akkor,
Amikor felgyűlt nedveit kellett 
Rossz kanapéján nullára tenni. 
Husinak hívott, engem ne hívjon 
Husinak, értem? A zt mondta, bálna 
Leszek, ha egyszer megnövök, és már 
Látszanak ennek jelei. Hát nem. 
Balettintézet! Én abba jártam  
Előtte Győrben, nekem ne mondja 
Egy ilyen senki, hogy’ kell mozogni.
A z még oké, hogy hetente egyszer 
A  kanapéján jó  volt a testem,
Engem tehénnek mégse szólítson 
Egy ilyen Giorgio az öltözőben. 
Megfogadtam, hogy mikor harmadszor 
Mondja ezt mások előtt, beszólok.
És a tükörre fröccsent a élcek 
Javát kiterm ő ostoba agya,
És én a súlyzót, ó, azt a súlyzót,
A m it kezemben tartottam, végül 
Leengedtem, és némán pihegtem.

2 .

Táblánál álltam és hadonásztam  
Nedves szivaccsal, és ő  csak nézett. 
Tizenhat sem volt -  én kétszer annyi. 
Napóleonnál tartottunk, úgy tűnt,
De ő  már máshol tartott. Es én is. 
Hangyák futottak combomra, jöttek,
Nem volt jobb ötlet, m int behívatni,
S  figyelmeztetni: nem lesz ez így jó.
És a szertárban Napóleonnak 
Se Moszkva, sem Bécs nem állt már ellent, 
Dőltek a hazug, nagy birodalmak, 
Felgyulladt minden órai vázlat.
Rómában már-már megkoronázták, 
Am ikor kip-kopp, és benyitottak.
Engem behoztak és leültettek,
És ő  megbukott történelemből.

3.

Kerítő voltam, elkerítettem  
Egy kis kertet a szerelem földjén. 
Keletről hozott virághagymákat 
Ültettem bele, melyek kinyíltak, 
Gyönyörű lányok sorává nőttek,
És én locsoltam, locsoltam őket. 
Huszonhét dísze volt a világnak, 
Madámja voltam huszonhét lánynak, 
És anyjuk voltam anyjuk helyett is. 
Jött egy bankár, egy nagyhasú senki, 
És megpofozta legszebbik lányom, 
Megrugdalta és sós kútba tette,
Kerék alá és onnan kivette,
És én döntöttem. Fogtam az ollót.

Elcsábítottam. Női szemérmem  
Szelencéjéből testére varrtam  
Legszebb ékeim, s fogtam az ollót.
Itt vagyok most, és áldom a sorsot.

4.

Költőnő voltam, zabáltak engem. 
Verseket írtam, úgy tudtam, lehet.
És összetörtek. És jö tt az ötlet: 
Férfitesteknek mélyébe másztam, 
Vérben kaszáltam, s finom szikével 
Felkutattam a férfiszíveket.
Láttam, hogy m ind egy zenére lüktet, 
Ahogy kamráik eltelítődnek, 
Zacskóba raktam, hűtőbe raktam, 
Már csak árunak tartottam őket. 
Messzi országok szívbajos népe 
Kemény pénzeket fizetett érte,
Ahogy én így-úgy: férfit tanultam.
És a férfiak szépsége bennem 
Lebomlott, ahogy bejött az üzlet, 
Pedig de bájos, pedig de sűrű  
Verseket írtam róluk a múltban!

5.

0, a szakma, a szakma varázsa! 
Megmutatni, hogy mindenki lássa 
O, a színpad mögötti térben 
Mennyi áhítat és mennyi szégyen! 
Én egy kis hattyú voltam a próbán, 
Csupa díva közt egy eladó lány, 
Rendező már, de művésznő mégse. 
És fiú t fogtam, kíváncsit, szépet, 
Fiús szépséget s kíváncsiságot.
És m int a filmben a tengerparton 
Futnak a boldog, fura kis kis párok, 
Úgy szaladtunk a Fellegvár élén 
Cserjék között a Szent Iván éjén,
Ez volt életem leghosszabb napja. 
Mert jö tt az ősz és jö tt egy kis senki, 
Egy frissdiplomás őt elszeretni,
De én rendeztem első darabját!
És a premier negyedik percét 
Tisztán töltöttem -  s bűnöző voltam, 
Bűnöző voltam az ötödikben.
Fél tonna műhó hullt a leányra,
Ezt találtam ki (hányok a vértől)
S  míg a közönség őt ünnepelte, 
Bátorságát e fiatal korban,
O megfulladt a korai téltől.
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VASS ÁKOS

levél egy 
előző életből
hagyjatok elveszni egy papírhasábon, 
centiről centire kelljen kúsznom, 
míg lapockák között kornyikálok 
meglapul a csend az ajkamon;

legyek undorító, mint klistély 
szanatóriumi hajnalon, 
legyek fertőtlenített levegő 
mi végigfut mellkasodon,

nőnöm kell nekem is, bárhogy és bárha, 
ez az egy procent, mi sokat eldönt, 
oly sok akna kiaknázva, 
beletörtem ezer integritásba... 
s most a plafon belémdöng.

komponáltam invenciókat kivésett fejjel, 
zordan, tűkkel szurkodott a reggel, 
orvos köszöntött a tolószékben, 
szembeköptem maró gyógyszerekkel...

nem hagynak már soha magamra, 
ezt is sub rosa súgom, árnyakra, 
nincs nekem bűnöm, se vétkem, 
valamikor a plafonig értem,

most meg hideg fények mákonyára
szorítkozom,

üvöltő migrént tűrök, szór a csillám, 
önmagamat könnyezem-vonyítozom, 
a fehér falakon átcikázik trillám,

ezen az istenfeledte vasárnapon... 
borostás állam esőt ígér, 
gyönyörű, frissen festett vas-kerítés, 
de nem tudnám az éggel egy lapon 
említeni, habár együtt, mint kompié

tündökölnek előttem, 
a Kháriszok megfeledkeztek rólam, 
rokonaim úgyszintén.

bezsong 
in beijing
meglepő vagyok, mint harcsa-térd 
incubusként inkubált egy ezred-év 
szemben állok, készül a maraton 
zeuszi kék fény csillan hajamon

ajkaimba múzsa harap 
poszeidón vízbe fool 
hádésszal pertut ittam 
most mégis tiptil-elhal-cool

a távoli én-korom 
alulexponált pofámon 
érzéseidet kutatom 
szemeid szemeimbe vonom

pegazus szárnyalt velem 
de elolvadtam nap-közei 
viasz csurran, viasz cseppen 
folyékonyságom megvisel

kompon állva komponálok
gyalázkodást, szerenádot
csókra csókot, sertésre sértést
isten sem ismeri ezt az ambivalens érzést

tiltakozón haraptam 
az élet hályogába 
magából kilökött 
képletes vákuumába

most aggathatok magamra 
lomha atomokat 
szétzúz ezer darabra 
ki magából kiragad

falnak vetett háttal 
várom a támadást 
mások áldomásként látják 
én gyűlölöm a látomást

hallomásból tudom 
hogy ember vagyok néha 
majd lesz aki megmondja 
ha egyéb nem, hát példa

modus vivendi
Látod-látod. A szó hatalom: 
éle, hogy lágyan fellebeg, 
megszűnnek lenni a pillanatok, 
meg a végek -  meg kezdetek.

Ennyi volt. Az ég túl kék, 
túlontúl ékelődik morózus lelkembe; 
ha neked bárány kéne -  bégetnék, 
ha tehén kellene -  fejhetne 
az egész világ összes cselédje.
Ennyi lenne? Tagol a beton,

rágódom belső cseresznyefámon, 
végigsimítok alkaromon, 
az ablakot élesre tárom:
Mélyet szippantok. Telik az idő.
Már nem nézel a szemembe.
Szégyenlem magam -  mintha

a kezemre ütő
idős hölgy maga Isten lenne;
„az nem magának való! gálád!”... 
hallgatom, hogy rikácsol, köhög-dohog. 
Megrökönyödve ütnek tarkón 
barátian-tiszta undorok.

Kéne lássam, mit nem láthat 
emberi tekintet soha.
Kéne tudjam, kié a gyermek, 
s a mostoha miért mostoha...
Kéne tudjam sok dolog miértjét, 
akaratom korlátnak feszül - 
s hiába, ha nem csörtethetek tovább, 
sem ott kint - sem itt legbelül.

átharaptam Ámor torkát, 
az Olümposz gyászba merül.

Kuncogva köptem vére bíborát

ablakodra -  meztelenül.

értem, egységemért már nem törekednek 
dörgő szavú politikusok, sem karbonárik, 
itt, most, megengedik bővelkednem 
a csendben, habár nem adnak kalamárist.

még lehetek valakinek 
amúgy is minden egyre megy 
bennem megint a halál szendereg 
lassú szuszogással

V ass Á kos: 1991-ben született Sepsiszentgyörgyön. A BBTE m agyar
angol szakos hallgatója. Kolozsváron él.
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BRÉDA FERENC
Angyal a Monostoron
Első fejezet
amelyben a szerencsésen szerencsét

len Szerző ismeretséget köt az Angyallal, a 
Szerencse forgatagával és a szerencsével já
ró szerencsétlenséggel

Olyan nap volt ez is, mint a többi.
De a rendkívüli dolgok mindig rendes 

napokon történnek.

Sör, csend, nyárikért, déltájt, délután fe
le hajolvást.

Ül az ipse, mármint a mindenko
ri Szerencsék mindenkorian öntudatlan, 
szertelen Vadásza, és nem vár se szeren
csét, se semmit, és nem is tudja, hogy va
dász, és nem is tudja, mi az hogy szerencse, 
s még azt sem tudja, hogy mi is a szeren
csékből következő' szerencsétlenség.

Nem tud semmit, semmit sem tud, sem
mit sem vár, semmit sem akar, semmire 
sem gondol, senkire sem, a képernyőn még 
bolhák se, nemhogy valaki, pont.

Csak ül, s még csak nem is csücsül úgy, 
hogy tudná, hogy legalább csücsül, nem, 
csak van, s még azt sem fogja föl, s... min
den lehet.

Ilyenkor, a Szerencse Bölcs Lovagja meg
szokta, hogy nem történik semmi.

Szóval nyugi van, isteni-angyali-túlvi- 
lági, ha nem épp paradicsomi avagy leg
alábbis égien kozmikus örökbéke, Kant pa
pa sem akarhatta volna jobban-szebben, s 
egyáltalábban sem omolhat össze a világ- 
egyetem, ha pedig mégis összeomolna, ak
kor legalább történne valami.

Ismerjük a helyzetet: az élet túl hosszú 
ahhoz, hogy ne legyen alkalmasint, s sőt 
esetleg még gyakran is, unalmas.

Ilyen alaphelyzetben különben is mind 
jöhetnénk akármiféle-fajta, Gobbi-sivata- 
gi, netán közép-pendzsábi metafizikával, 
tudniillik a mindent átható tautológiái lét- 
principíum megcáfolhatatlan bizonyítása
képpen az unalmas beadta most is rettene
tesen az unalmast.

E sötét, s eképp nyilván filozófiai idő ügyes
kedő, tehnikai agyoncsapása céljából gondol
tam, mehet egy kis egzisztencialista irka-fir
ka, hát már csak úgy — a szőkesör mellé.

írom tehát sebesen a transzcendenciát, 
a gyorsrepülést a történelem fölött, a meg
sejthető, a megtudható, a fátyol-föllebben- 
tő, örök igazságot.

Nem is vagyok a kocsmiszban, nem is 
vagyok Kolozsváron, nem is vagyok az Úr 
Jézus Krisztus után kettőezervalahánya- 
dik(?) évben, csak Ott, az átütő revelációk 
és agylövéses intermundumok világában.

Becsületes lebegés, ahogy kell, a mi an- 
gyalbandis hullámhosszainkon.

S ekkor, ekkor, ebben a már szellemileg 
is már-már levitáló és mindenképpen fölfe
lé emelkedő kegyelmi állapotban ütött be 
derült-égből-villámcsapásként a régenvárt 
Szerencse, a Nagy Lózenplikk (vagyis a bo
rítékolt sorsjegy, Romániában)!

Véletlenül fölpillantva a Kőkorszak sok
értelmű Egyiptomjai közül, egy lebilincse- 
lően megkapó s épp ezért fura Nőstény- 
Hologram, amolyan modern Szfinx vagy 
Tündér vagy Angyal, de mindenképpen va
lami Kozmikus Lény-Lány ült, pontosab
ban nem ült, nem, hanem tündökölt-villo- 
gott-ragyogott-csillogott-sugárzott bizony 
előttem a jócskán degenyeges nájlonabrosz- 
ra könyökölve szépen és szerényen!...

Dik-mó, mondikálom-morfondírozom La
li mester-barátunk, az Örök Gábor nyel
vén én is magamban, engem is kontak- 
táltak volna ezek a földönkívüli lények, 
az Angyalok úgymond, mondjuk az Alfa- 
Centauriról (ez egy angyal-esélyes csil
lagmező lehetne, de rémesen messze tud
niillik, sajnos), s itt-és-most, hik ét nunk 
kezdődik a mindent fölforgató-forradalma- 
sító, rémes Ufó-Invázió fölvéve elsősorban 
a mi, földi nőink csábos alakjait olcsó, ám 
húzós, pornótrükkös beetetésnek?!...

Tuggyák ezek az ufók, minek is ugrik 
be a bugris, tudják-a-fiúk, hiába, nem-ma- 
kezdik!

Avagy ez a meredek föltételezés csak 
üres illúzió, hírlapi kacsa- és Dániken-utó- 
érzésként lenne pusztán s csak mint ilyen 
lebegne erre-arra elképedt fejemben, buta 
bárgyúságomban, vitathatatlan naivitásom 
vitális s a ráció rácsa által megszitálatlan 
önfeledségében, mert a fölajzott-íjjra-gyors- 
vadat váró, Szép Ilonka-i (Vörösmarty), ur
bánus balladai meglepetés, a váratlanul 
gáláns kalandokat ígérő csoda-történés bi
zsergő sokkja mellen ütött, stb?...

Avagy valójában mégis, talán-tán, mi
ként Bruno (a Nólai persze, a Jordán, vagy
is Giordano) is megmondta volt a maga ezote
rikus bölcsességének a birtokában valójában 
és summa summárum minden nő ufó?!...

Avagy inkább, s ez nyilván kecsegtetőbb 
és ésszerűbb egy fokkal létezik egyszerűen 
Fortuna istenasszony is, mégha nem is volt 
szerfölött gyakran hozzá szerencsém ...

S a föntemlített angyal-tünemény egyál
talában nem volt hologram, hanem egy 
népmese-narratívákat is bőven kimerí
tő, vagyis tehát egy kápráztatóan szép, a 
Napra-igen,de-rá-már-nem-tekinthető An
gyal-Hölgy volt vala inkább az egekből tál
cán érkezett ajándék, ő, a telten darázsde- 
rekú és ráadásul még enyhén középfiatal 
s pluszban még félfestett-szőke s persze- 
hogy ápolt, s persze hogy szuperszimmet
rikus arcú, nomeg puhapárnás rózsaujjbe- 
gyű — elég ritka műfaj — ... igazi, az Igazi, 
hús-vér Nő, a Nő, az Istennő, csupa nagybe
tűvel, Ő volt, Ő vala, ŐL.

S egy hófehér köpeny volt rajta.

Egy villanásra átment a fejemen, hogy 
ez értem jött, mert a rendőrök és a pszichi- 
áter-fogdmegek mindig váratlanul érkez
nek, de aztán higgadt logikával megnyug
tattam magam, hogy emlékezetem szerint 
semmi olyat nem cselekedtem, ami a tör

vénybe vagy a társadalmi konszenzusok 
kérlelhetetlen vasszigorába ütközhetne.

Noha, sohasem lehet azt tudni, hogy ezek 
mit kiáltanak ki hirtelenjében eccer tör
vénynek, eccer meg nem-törvénynek, illetve 
szerintük mikor ki a forradalmár és ki a hu
ligán, ki a bolond vagy ki a boldog, illetve ki 
mikor s mikor ki a boldogtalan mamlasz, il
letve a megdicsérendő ügyes élmunkás.

Csigavér tehát, gondoltam, ne hamar
kodjuk el, mert még ha nem is zsaru a csaj, 
s még ha nem is a bolondok doktora, azért 
még előugorhat a bokorból-valahonnan, 
pontosabban a bódé mögül vagy az illem
helyről a szolgálatos bokszolója, az épp ak
tuális alfa-hím...

Várakozó frontállásba helyezkedtem te
hát, nem hamarkodom én ezt el csak úgy 
ukk-mukk-fukk: ha egyből ráharapunk, 
s ha épp sunyi kavics lapul a törtpaszuly- 
ban, jöhet rögvest a hóhéri fogorvos.

Aztán meg La Fontaine Rókája és 
Hollója is eszembe ötlött: az utóbbi szerepét 
mintha most én játsznám...

Hát, ez nem hálás szerep, mármint a 
sajt-lepottyantás az önzene bűvöletében, az 
egyszer-biztos.

Nézzek egyszer jól körül, vizsgáljam meg 
a holdkórost, még mielőtt szentté avatnám, 
morfondírozok.

Le is káderezem, úgy egyből, a szememmel.

Ápolt, lakkozott körmök, lóg az arany, 
tipp-topp, márkás bőrcipő.

S az angyali, patyolatköpenyes Nő mere
ven nézett.

Csak a szárnyai hiányoztak még.

Mosolygott és láthatólag olyan dolgok
ra gondolt, amelyek kellemes emlékeket éb
resztettek őbenne.

Fölvetem gyorsan magamban az utolsó 
hihetőnek tűnő lehetőségeket: biztos, vala
mi elfelejtett, futó ismerős, netán vajmi el
vágott filmű, egyszeri, talmi szerető, avagy 
egy elfelejtett, harmadunokatestvér-rokon 
vagy annak vajmi barátnője ...

Az ismerősi hipotézis szellemében, de 
eléggé óvatosan startolom is a beszélgetést:

-  Te itt dolgozol?

Semmi válasz.
Átnyúl az asztalon.

És megfogja a kezem:

-  Nehogy elmenj, nehogy itthagyj!... 
Ugye megígéred?!...

Mit is tehetne az ember, sőt.
Persze aztán azt is ki kéne deríteni, hogy 

ki fia-borja is e tünemény, dehát, utóvégre, 
gondolom, a nő az nő, kicsire nem adunk, 
a lényeg az, hogy ilyen szép és láthatólag 
ennyire szeret, ne mind okvetetlenkedjünk 
annyit ezzel a bejött, ötös találattal, hagy
juk a kutyába az egész gyanakvást, örvend
jünk mi is a pillanatnak, hát nem?!...

Rómeóskodásom úgy folytatódott, hogy 
az Angyal lehajolt a kezemhez, amelynek

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
mutatóujja éppen a hamutartóként hasz
nált kávéstányér megvénült csikkéi között 
matatott.

Nosza, gondolom, ez még kezet akar csó
kolni, egyszer netán valami jót tettem va
lamikor vele, lehet, hogy most már ez is ki
jár így ötvenen túl, mint az autóbuszban a 
helyátadás, avagy ki tudja, esetleg miféle 
misztikus szekta bezsongott rajongója, aki 
énbennem pillantotta meg újfent a föltá
madott guru-prófétát...

Ám mit nem ád a Fönnvaló !

Az Angyal befalja a jó koszos, csikkek 
közt ténfergő mutatóujjam, s lassan, mód
szeresen meg jóllátható szakértelemmel, 
mint aki nem először csinálja — elkezdi a 
szegény, megszeppent ujjat... szopni.

Na, ámulok el, ennek már fele sem tréfa, 
fólizgult szegényke, nem bír magával, any- 
nyira ellenállhatatlan vagyok, hogy most 
már cselekedni kell, haza kell vinni, a la
kás üres, szerencsére, ha már ekkora sze
rencse állt be hozzám, nos, haza kell tehát 
vinni e tüneményes égi csodát, hogy enge
delmeskedjek én is ennek a mindent elsöp
rő vágynak, mely e angyali lény-lányban 
lángra lobbant irántam, utóvégre huma
nizmus is van a világon!...

Meglehetősen megbocsájthatatlan bűn 
lenne az emberiség ellen, ha én most nem 
szállítanám Ót egy bombabiztos menhely- 
re, ahol, hő kívánságainak a legsebeseb
ben eleget téve, az emberiséget én is azon
mód szolgálhatnám serényen és szerényen, 
ahogy ez erőimből kitellene.

Mondom neki a projektet, válaszolja: 
persze, hogyne, azonnal, most.

Már csak épp azt nem mondta szeren
csére, hogy itt.

Taxi, és ekkor már valami kezdett de
rengeni.

Tudniillik az Angyali Kisasszony, mi
előtt beszálltunk volna a vigyorgó sófőrű 
járgányba, gyors mozdulattal lerántotta 
lábbelijét, és a tőlünk karnyújtásnyira lévő 
szemétládába pottyintotta.

Hát én is nonkonformista vagyok, bele
fér, gondoltam, nagy hülyeség ez a cipő, fő
leg így nyáron, de azért mégis...

Hamarosan kiszállunk a monostori be
tontömböm előtt a mezítlábas, aranyéksze
res, fehér köpenyes nővel.

Szép látvány, még jó, hogy nem látom 
magam és a nőt.

Szoba, bemenés, nagy, forró, lihegő csóko
lózás, mint a moziban, mellvizsga, farizmok 
fölkutatása, ékesen megy, minden rendben, 
tízes, százas, ezres, bingó, van Isten és né, 
még Szerencse is van, az is rám mosolygott, 
angyalok is vannak, „mert megérdemlem”, 
mint a nők a reklámban a krémeket.

Morfondírozok azért magamban: ne 
olyan hevesen, fékezzük egy kicsit a kitörő 
vihart, mert régebbi tapasztalataimból tud
tam, hogy az előszoba padlócsempéje egy idő 
után meglehetősen kemény és hideg.

Le is ültettem szépen a hölgyi tüne
ményt a kanapéra mondván, hogy pillanat, 
azonnal jövök vissza, repülök, csak éppen 
hozok egynéhány sört vagy bort, vagy va
lamit, hogy már ne üljünk éppen ennyire 
szárazon, s aztán tüstént folytatjuk.

Bólint, OK, beleegyezik, eltűnök, két lé
pés a bolt.

Ám az üzlet előtti lépcső közelében fur
csa dolog történt velem.

Különös zajt hallottam, és mint egy ma
dár, valami kozmikus sebességgel becsapó
dott lábaim elé egy tárgy.

Egy könyv volt.

Biztos, valaki kidobta, mert összeveszett 
valaki valakivel.

Könyves ember lévén, meg is örülök, le
hajolok érte, hogy lássuk, mit tartogat szá
momra a szerencse.

A cím meglepően jó szerzőre vall, Hegel 
összes művei, fekete, nekem is megvan.

Fölemelem.

Kinyitom.

Látom, hogy az én valamikori jegyzete
immel van ellátva (mint szenvedélyes olva
só, minden könyvembe mindenfélét odabigy- 
gyesztek a továbbgondoltakból.)

Há’, mondom, ez az enyém.

Fölfele nézek a toronyblokk irányába, 
ahol is lakásom találtatik.

Hát, mit ad Isten, a garzonom nyitott ab
lakából elindul még egy gyors fehér madár, 
galamb vagy mi.

De nem!
Egy újabb könyv csapódik be a lábam 

elé, mint egy bomba, épp jó, hogy nem ta
lált el, mert ez már Heidegger vaskos Lét 
és Idője volt.

Meghökkenésemben szóhoz sem tud
tam jutni, mikor már érkezett Schelling, 
Ovidius és a többiek, sűrűn, mint a gép
puska-kartács.

Föl kell rohannom, gondoltam rémülten, 
mert ha még itt lenn sokat teketóriázok, a 
rövidített filozófiai könyvtáram kiterítte- 
tik pillanat alatt a bölcselet iránt közömbös 
úttesten.

Bérontok, a nő változatlanul tovább tevé
kenykedik a polcon és egymás után hajigál- 
ja ki válogatás nélkül az 1875-ös sárospata
ki Görög-Magyar Szótárat (Soltész Ferenc 
és Szinyei Endre munkáját), Flammarion 
A világ végéjét meg Orbán János Dénes 
Összes Műveit, Leninről és a többiekról ne 
is beszélve.

Gyorsan csekkolok: ez pszihiátria.
Mondom neki, ha nem hagyja abba, hí

vom a lélekgyógyászokat.
Na, erre megjuhászodik, úgy látszik, ez 

ismerős fogalom volt számára.
Le is ül, hirtelen gyanúsan csöndes lesz, 

leemeli Plótinosz A szépről szóló egyik 
traktátusát, s vadul olvasni-falni kezdi ide
gesen alá-aláhúzigálván a fontosabb kulcs
szavakat.

Én még csökönyösen továbbra is azt gon
dolom, hogy tudom kezelni a helyzetet, s 
hogy csupán valószínűleg a szexuális jelle
gű s mindent öszzevetve eléggé bátortalan 
próbákozásaim bosszantották volna ennyi
re föl s hozták volna ki a sodrából a meny- 
nyei lényt.

Hagyjam, hogy nyugodjon meg, gondo
lom, föl is hagyok ezentúl az ilyen irányú 
kísérletezéseimmel, nem kell ingerelni, 
akarja a fene, csak ne cirkuszoljon, emberi 
jogok, polícia-milícia-szkándál stb., ajaj!...

De úgy látszik, a szexuális célzat ejté
se részemről mégjobban fölhergelte, mert 
Plótinoszból kezdte kitépni a lapokat, és 
ezeket galacsinná gyúrva, immár ültében, 
mint egy-egy ping-pong labdát, kicélozta a 
szerencsétlen filozófus szövegeit a változat
lanul tárva nyitott blokk-ablakon az aszfal
ton sorakozó, hányatott sorsú kézikönyv
tár irányába, amit természetesen még nem 
volt időm összeszedni kintről a nagy ijede
lemben.

Na, megállj, ment fel bennem a cukor, 
adok én neked, kipakollak én innét tüs
tént.

A folyósó végén lakott egy -  a rohamcsa
patoknál szolgáló szomszéd, aki azt mondta 
magáról, hogy ács, és a blokk réme volt, de 
engem kiváltképpen szeretett, mert mikor 
összeveszett a feleségével — és ez gyakran 
megtörtént, főleg hétvégén -  együtt pátyol- 
gattuk-gyógyítgattuk a Sors s az angya
li nem által eleddig már alaposan megbán
tott férfilelkünket valami eredeti, általa 
hozott, s minőségileg is garantált, sokfokos 
szilvapálinkával.

A dühöngő hölgyet pillanatnyilag magára 
hagyám, és se szó se beszéd, behúzván ma
gam mögött az ajtót, el is indulok a folyósó vé
ge felé, az általában segítőkész rohamrendőr 
lakosztályának irányába, aki — szerencsét
lenségemre sehogy sem akart otthon lenni.

Mindhiába verem kétségbeesetten az aj
tót, pedig most igazán kéne.

Ilyen a szerencse.
Teljes bizonytalanságban, de mintha 

magabiztos lennék, visszakacsázok a sze
rényen lakályos betonlakosztályomba.

A nő sehol.
Mondom magamba, ez fölöttébb furcsa, 

mert én a folyósón voltam, az ajtót nem hal-
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lottam se kinyílni, se becsapódni, alakot 
kisuhanni nem láttam, hacsak nem kont- 
ra-hallucinálok, vagyis hacsak már nem ju
tottam odáig, hogy ha van, ne lássam azt, 
ami van, dehát a mai szerencsés napon, 
amiképpen a tények is mutatják, minden 
lehet, só't, elképzelhető, hogy megszabadul
tam tőle, lehet, hogy csodák csodájára szer
tefoszlott, elment, nem figyeltem oda, de a 
lényeg az, hogy vége ennek az agyrémnek, 
s a fő az, hogy ép bőrrel megúsztam az ese
ményeket, mehetek összeszedni a könyve
ket, amelyeken már jól átnyargalt néhány 
modern autó.

Le is ülök, hogy kifújjam kalandjaim, mi
kor e szeszélyes Angyal eltűnésének talánya 
nyomós szeget ütvén a fejembe mégis arra 
késztetett, hogy azért hátha ittmaradt ez a 
lény valahol, hátha nem lett vége e meglepő 
s elrettentő rémálomnak, s hátha itt lapul.

Nézem: konyha, semmi.

Nézem: fürdő.
Úgyszintén semmi.
A szekrénybe nem bújhatott el, mert kicsi.
Megvagy, hoppá.
És alkotói rögtönzéssel lehajolok, s bete

kintek az ágy alá.

Ott volt!...
Node, nem akárhogy.
Olvasott!...
Cicero Atticushoz írott leveleit.
Figyelemre sem méltatott.
Fordított egy lapot: szorgalmasan olva

sott az ágy alatti sötétségben.

Nosza, mondom, ebből most már elég.

Következésképpen sóhajtva ugyan, de kéz
be vettem a mobilt, s hívtam a rendőrséget.

Ez nem szokásom, sőt, megvan a vélemé
nyem azokról, akik a nemi kapcsolatuk ren
dezésének céljából a hatóságokhoz fordul
nak, ám itt, pecsovicskodás ide vagy oda és 
européerség oda s vissza, sajnos, nem volt 
mit tenni.

Hallván, hogy a mobil tényleg szól, a kis 
beteg villámgyorsan előugrott az ágy alól, 
az ajtó becsapódott, s az eleddig okvetlen- 
kedő Társ úgy, ahogy volt, mezítlábasán, 
iszkiri, eltűnt, mint ahogy jött, a nagy mo
nostori Manhattanben.

Álltam: ámultam és bámultam.
Volt-nincs: mégiscsak egy rendes szó 

azért ez a „rendőrség”.
Van néha haszna.
Főleg, ha az embert megüti az a várat

lan szerencse, hogy megismerhet egy ilyen
szerű Angyalt.

S le is vontam gyorsan a következtetést: 
vannak azért még bizonyos, hatékony és föl
di varázsigék, amelyek még az Angyalokra 
is halálbiztosan hatnak.

KOZMA ÁGNES

Kaszra
El-Shiran

átváltozásai

a)
Kaszra El-Shiran 

őszülő fényben halk sirám 
pattogzó ima katakombád falán 

álmodó kő álmod partján 
egy villanás a hold száz-arcán 

Kaszra El-Shiran

(2)
kaszraelsírán 

e névtelen síkidom 
(sem domború 
sem homorú) 

a térben szűköl, gagyog 
hogy teret hódítson 

teste kötőanyag 
idomtalan 

a térbe idomul 
tárgyak éle lesz

Kaszra
El-Shiran
utazásai

(Sötétben, tapogatózva)

szűkülő pupillák 
résnyire nyílt fénye 
duzzadt mákszem 

a szemgolyó 
héjaiból vetkőzik az este 

küllők árnyékolják 
pillák körhinta-tánca 

hány körbe férne 
hány elrajzolt görbe 

a Világ

Vetkőzés
Ingeim alatt szél motoz, 

csillagot gombol rám az éj, 
tincseimen kócol a fény, 

rá ezüst tücsökdalt bogoz.

Fák karja metszi zsebemet, 
széttört porcelán holdsugár 
hajtogat szoknyám fodrán: 

selyem-érintést, csipke-szerelmet.

Gubózó csend árnyékában 
félbevágott mozdulat, két- 
rét várakozik benned a tét: 

ujj-merevében, köröm-lapulásban.

Pőreségem láthatod már, 
de sosem érintheted: 

szavak pajzsa mögött védett -  
átlátszó vagyok, de szilárd.

A valóság léptéke
Óceán-léptű 

hegypásztor voltam.
Nap írta-

fényezte körvonalam.

Homlokom az ég, 
lélegzetem iránya a szél. 

Vállamon utazik a 
Világ, Észak és Dél.

Óriásként apró 
hangyák nyomain járok, 

hova 
csobogva 

hull a fény.

Profán love
Ahogy a díler ópium füstökben ég, 

én verseimbe rejtőzöm
soraimból kiteríthetsz -  lásd, megfejthető vagyok 

lehet klausztro, ha sorok közé rekedsz 
vagy tériszony, ha a magas néha meredek 

a szavak túloldalán egy-egy testrészem találod 
a betűk árnyékában néhány búvá szervem.

Ne hagyd, hogy előtted álljak meztelen! 
Add vissza eldobott soraimat!

S te menj el! Könnyű elégtétel most 
minden elfuserált mondat.

Pedig mennyit vártalak: napokat, hónapokat, 
életeket

Grönland tüzén, Vatikán havában, 
vulkánok pillanatnyi csendjében, 
állomások közönyébe keretezve, 

ablak párafoltja mögé zárva 
a tél-szőtte ködökben, 

a fagy kirakott gyöngyeiben 
a nyár parázs fényeiben láng

sörényű oroszlánokat nyergeltem, 
de háziállataim áram-zsiráfok lettek, 
szobámban kábel-kígyók sziszegtek 
s pattogtak az elektromos töltések 

ahogy felhőkben a dörgések 
mikor találkoztunk. Emlékszel, hogy a vas- 

karmú mágnesek törvényei megszűntek? 
Ugyanazok a padok ücsörögnek 
bennem, ahol akkor vártalak 

eltorzuló éjben, lámpák 
fürtös fénygerezdjei alatt.

Téged vártalak, talán magamat, 
talán mindkettőnket úgy együtt. 

Emlékszem, a fogatlan sötétség elnyelte a napot 
S homlokodon gyúltak karmazsin csillagok. 

Ugyanazok a sétányok véstek 
bennem árkot, s vezettek magamhoz 

ahogy az aranyfonál tekeredett.

Ma is ugyanazt a konzervdobozt nézem, 
mit a szél az út peremére hordott, s néha 

megcsillan a nap olajfoltos bádog-lemezén, 
a kocsi-abroncs s a beton között 

parkolóhely szorong,
benzingőzt prüszkölnek az elnyűtt gruppok 
virágai por alatt görnyedten kishercegek- 

ről álmodnak, de kihaltak -  
vagy más naprendszerben lézengnek.

(Ajaj! Padok lakk-fénye megkopik bennem!)
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K OVÁCS F L Ó R A

Az állócsillag
Jóllehet Lessing megfogalmazása 

az állócsillag és a meteor vonatkozá
sában, egymáshoz való viszonyításuk
ban a fizika tudom ányának m egálla
pításait, különösképpen a m aiakat, 
nem képezheti le, a mozdulatlanság
nak  és a mozgásnak tűnő jelenségek
hez való odafordulását, az e jelensége
ket modellező elgondolásait remekül 
szemlélteti. Az állócsillag látszólagos 
m ozdulatlansága esetében valójában 
nem beszélhetünk m ozdulatlanság
ról, a m eteort pedig jelenségként té te 
lezzük. A mozgás és a mozdulatlanság 
bem utatására  ellenben a szerző fenti
ekhez való viszonyát emeli be.

Ebben az esszében lehetne Les- 
singnek az Arisztotelész-értelmezé- 
sét, az Arisztotelész-fordításokról való 
észrevételeit, Corneille- vagy Racine- 
interpretációját fejtegetni, ez az írás 
azonban sokkal inkább a színházi 
nyelvről, illetve annak  egy eleméről, 
az auditív összetevőről óhajtja szerző
je m erengését összefoglalni, továbbá a 
színházi nyelv egységeiről való szem
léletben megjelenő elmozdulást bemu
ta tn i a Hamburgi dramaturgia kap
csán, kiemelten a Huszonhatodik és 
Huszonhetedik számokat megolvasva. 
Ez az esszé kérdések láncolataként, s 
így közelítésként definiálható.

Ha elfogadjuk a hagyomány által 
képviselt azon meghatározást, mely 
szerint a színházi nyelv artikulált 
nyelvi és gesztusnyelvi összetevőkből 
áll, és ezt tovább is gondoljuk, akkor 
kijelenthetjük, hogy a színházi nyelv 
tudhat m agának olyan sajátosságo
kat, m int a festészet és a zeneművé
szet nyelve vizuális és auditív eleme
iből adódóan. Ennek alapján tehát a 
színházi nyelvet az és... és nyelvének 
könyvelhetjük el, amely jó esetben el is 
kerüli a választás vagy/vagy logikájá
nak  szűkösségét. Ezt amellett érvelve 
ugyancsak megfogalmazhatjuk, hogy 
egyáltalában nem tekinthető fontos
nak  a művészetek között határképzést 
aktiválni, nincs szükség ilyen értelem
ben sem az osztályozásra, hiszen a mű
vészetek mindegyike az erő befogására 
összpontosít. A festészet például a nem 
látható erőknek próbál szemet, míg a 
zene a nem hallható erőknek fület ad
ni. Mind a kettő az erő érzékelhetővé 
tételét igyekszik létrehozni. A színház 
fokozottan a művészetek közötti határ- 
talanítást foglalja magába. Az elemei
re bontás ezért egy hipotetikus aktus 
hipotézisének látszik.

Ha m egpróbálnánk a felbontást, 
akkor valószínűsíthetőleg minden ré 
szegységnél — mely m agában hor
dozza a vegyítés nyomait — az idő 
erejének befogására te tt kísérletet

1 2 --------------------------------

és a meteor?
vennénk észre. A drám ai szöveg lété
ből adódóan, in tertextekkel te líte ttsé
ge révén a „változó idő erejét” újra s 
újra megjeleníti, míg az „idő örök ere
jé t” pont e telítettség teljes egészé
nek fel-nem-oldhatóságával. Lessing 
a Hamburgi dramaturgiában  a tö rté 
nelem egységeiből merítésnél, ez egy
ségek m egvilágításánál a tragédia 
esetében, úgy tűnik , ezeket véli k i
váltképpen a hagyomány elemének. A 
zenei egységekről elmondható, hogy 
a hang létének végét fizikai tulajdon
ságából következően kevéssé nevez
hetnénk meg, sokkal inkább a hang 
módosulásáról, alakulóban levéséről, 
találkozásairól beszélhetünk. A fes
tészet, a szobrászat, illetve bárm ifé
le a vizualitásra támaszkodó összete
vőnél a deformálás, az alaktalanítás 
az idő erejének m egragadását m ind
két aspektus viszonylatában képvise
li. E három, illetve két (vagy két, illet
ve három) elemtípus azonban állandó 
dialógusban áll egymással, amelyben 
a felek, azaz a művészetek külön-kü- 
lön dekódolhatatlanok, jobban mond
va külön-külön nem léteznek. Az egy
másba alakulás bír súllyal. Ezért is 
nehézkes az „egység” kifejezést hasz
nálnunk, jóllehet pillanatnyilag rész
ben ezt áll módunkban.

Kevéssé is érthető, hogy Lessing 
m iért óhajtja a zenét oly erővel kisza
k ítan i a színházi nyelvből, s m iért 
tulajdonít neki m integy alárendelt, 
a kom m entálásra szorítkozó szere
pet. Scheibe alapján, a kísérőzene ki
fejezést használva, a színházi nyelv
ben a zenének a tartalom követést 
ju tta tja , a nyitány kapcsán megjegy
zi, m ár önnön Agricola-értelmezése 
szerint: „a közönségnek sejtenie kell, 
hogy körülbelül ilyen ta rta lm ú  szín
darabot v á rh a t” (Ford. T im ár Ilona, 
178.). Em ellett olyan passzusok is ol
vashatók, amelyekben a zenei egy
ség lefokozása szélsőséges: „különben 
elegendő lehet egy tétel is, csak kellő 
hosszúságú legyen, hogy el lehessen 
közben végezni az előadással kapcso
latos teendőket [...].” (176.) Lessing a 
zenével szembeni „megengedő” állás
pontot, vagyis a lefokozás megszün
tetését, így a zene szöveget, darabot 
korrigáló lehetőségét az á ltala  m ér
tékkel kedvelt Voltaire drám ájának 
esetében tudja elképzelni, sőt sürget
ni: „Már az első előadás alkalm ával 
megjegyeztem, Voltaire elgondolása 
következtében milyen csekély ha tást 
tesz ez a személyiség a jelenlevőkre. 
A zeneművész azonban — igen helye
sen — nem zavarta tta  magát; helyre
hozta azt, am it a költő elm ulasztott” 
(181.).

A zene kiemelésekor a dialógus 
megszüntetése jelenik meg a színhá
zi nyelvben; a találkozás, az egym ás
ba alakulás, az együttmondás. Az 
egymagábanmondáshoz még társítja  
Lessing a zenei egységek feldarabo
lására  te tt u talásait. Ebben a vonat
kozásban azonban önnön kétségeinek 
nyoma is fellelhető. A nyitányt a da
rab egészét leképező egységnek ta r t 
ja, de m egm arad mégis a leképezés. A 
felvonások közötti zenénél ellenben az 
előrevetést jobbnak gondolja elkerül
ni. Úgy tűnik , m intha itt csak két kü
lönálló tétel meglétét feltételezné. Egy 
tételt, annak  úton levésével viszont 
nem. Az érvelésében a zenei elemek 
alárendeltségének koncepciója köszön 
vissza: „Ugyanis azt igen jól megér
tem, hogyan vezethet á t bennünket 
a költő bármely szenvedélyből a vele 
szemben állóra, teljes ellentétére, kel
lemetlen erőszakoltság nélkül, mivel
hogy lassan, fokozatosan teszi meg, 
fokról fokra hág az egész lé trán  föl
felé vagy lefelé, anélkül hogy a legki
sebb ugrást tenné. De megteheti-e ezt 
a muzsikus is? Lehet, hogy kellő hosz- 
szúságú darabban éppolyan jól meg 
tudja tenni; de két különálló, egymás
tól tökéletesen elváló darabban elke
rülhetetlenül nagy és szembeszökő 
lesz az ugrás, például ha nyugalm as 
hangulatból viharosba, gyengédből 
kegyetlenbe megy át; és szükségkép
pen bántó jellegű lesz, m ert ez a te r
mészetben együtt já r  minden hirtelen 
átm enettel egyik végletből a másikba, 
a sötétségből a világosságba, a hideg
ből a hőségbe” (179.). Vajon Lessing 
ezek szerint a felvonások közötti ze
néről az úton levésé, az alakulóban le
vésé választja le? Az idő erejének be
fogását, dekódolását? Az alakulóban 
levés m egtapasztalhatóságától fosz
tódna így meg a zenét befogadó. Az 
idő erejének m egragadhatóságától va
ló megfosztással együtt já r  a zene leg
főbb törekvéséről való leválasztás. A 
zene m ár nem azt kísérli meg ily mó
don, hogy a hallha tatlan  erőknek fü
let adjon. A zene így m egszűnik zené
nek lenni. A befogadó ez esetben nem 
folytathatna dialógust a nem-zenével? 
G yaníthatóan a befogadó újra meg új
ra  próbálná létrehozni a dialógust, 
am itől a nem-zene állandóan elhatá
rolódna. A befogadó alakulóban levése 
is csorbulna.

Lessing az úton levésé, az alaku
lóban levésé nem elismerő szemlélet 
argum entálásakor a drámaszöveg
nek, egyáltalában a szövegnek m int
egy kifogástalanabb közlést tételez. 
Jóllehet majd Bach, Mozart, Haydn 
és Schubert műveire összpontosítva, 
Balassa Péter a „csakham ar” és a „so
ha” együttes ábrázolása okán kelet
kező feszültséget érzékelve, a tökéle
tes közlést vázolva írja: „Egy Haydn-,
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Mozart- vagy Schubert-periódust 
hallgatva az ember kétségtelenül 
mondatokat hall, amelyeket nem tud, 
nem tudhat kimondani. Súlyos állítá
sokat és mondásokat, melyek egyér
telm űek és érthetetlenek.” (Balassa: 
Halálnapló, 109.) Schubert esetében 
kiemeli: „olyan világosan beszél, 
hogy nem értjük.” (Uo.) Amikor pedig 
Balassa m ár Beethoven vázlatfüzete
ire kitérve azt írja, hogy abban mon
datok vannak, akkor nem a szavak 
hangjegyek általi leképezésére utal, 
hanem  a kimondásra. Fejtegetésének, 
érvelésének belátható következménye, 
hogy a zene mondatai és az irodalom 
mondatai között nem lehet egyenlő
ségjelet tenni.

A színházi nyelv határtalanítása, 
illetve a dialógus következtében ta 
lán esélyünk lehet az együttmondást 
m egtapasztalni.

A zenei egység tem atikájától pilla
na tra  eltávolodva azonban észreve
hető', hogy Lessing egyáltalában nem 
ódzkodik az eló'revetésektől, sőt úgy 
véli, hogy a nézőnek nagyobb „gyö
nyörűségben” van része, ha  ham a
rabb ismeri meg a szereplő sorsát, 
m int a szereplő maga. Kedvelt fordu
la tá t használva: am ikor a néző m ár 
részvéttel él a szereplő irán t, az még 
nem is tudja, hogy részvéttel kell él
ni irán ta. A szerző ezzel ism ételten a 
zenei egység és a drám a szövege kö
zötti egyenlőtlen viszonyt emeli be. A 
zenei előrevetés, u ta lás a nem kívánt 
kategóriát képezi nála, míg a drám a
szöveggel megengedőbb. A nézőt ki
zárólag a szöveggel való viszonyában 
szereti a felügyelői pozícióba ju tta tn i, 
amely pozíció mellesleg a színházi tér 
jegyeiből és a színház nemcsak térbeli 
berendezkedésének sajátosságából is 
adódik. (Megjegyzendő, hogy az álta
la tag la ltak  értelmében a drám a olva
sóját hasonló felügyelővé teszi.) A tra 
gédia kapcsán vitatkozva, de mégis az 
adott tragédia és a hozzárendelt tör
ténelmi egységekkel való egyezések, 
illetve nem-egyezések ellenőrzése, fel
ismerése, a változtatások elfogadása, 
nem-elfogadása ügyében a nézőt több
szörösen felügyelői pozícióban látja. 
Itt term észetesen különbséget lehet
ne tenni „a néző” és „a kritikus” fel
ügyelete között. Gondolatmenetét kö
vetve olyan benyomásunk lehet, hogy 
a zene révén esetlegesen megjelenő 
felügyelettől jobban óvja az előadás 
megvalósítóit.

A színházi nyelvet a zenei egység 
rétegzettségétől megfosztva a félig 
jóllakottságra  kényszerítené Lessing. 
Ha az auditív egységbe betoldja a ze
neinek nevezetettet, akkor annak  
korlátozott funkciót tulajdonítani le
fokozásnak tűnik. Mai elgondolással 
nem is korlátozott funkcióról beszél
nénk, hanem  helyette sokkal inkább

a hiányról. Az auditív, illetve a vizu
ális egységbe is beoltható a hiány. A 
színházi nyelv habzsoló. Az és...és lo
gikáját így a tökélyre képes vinni. A 
hiányt ta rta lm azva képes azt is hab
zsolva megjeleníteni. A hiány ekkor 
a színházi nyelv minden egységében 
fellelhető. A hiány habzsolása az éh
ség, amely a koplalásból következhet, 
amely viszont nem tekinthető  egyen
lőnek az éheztetéssel. A koplalást az 
egyén többnyire önnön elhatározásá
ból választja, míg az éheztetést egy tő
le különböző méri rá. (Itt kiemelendő, 
hogy a koplalás és a böjt semm ikép
pen sem keverendő össze.) A koplalás 
metódusa: az egyén ehetne, de helyet
te a nem-evést választja. Az egyén ké
pes lenne az evést végrehajtani, táp 
láléka van (még akkor is, ha  csak 
egy m eghatározott időre; itt a straté-

Vetró András: Dilemma

gia lépne be), de ő a nem-evés mellett 
dönt. Az éheztetés a külső beavatkozás 
m iatt brutális(abb). Vajon Lessing az 
éheztetésbez hasonló ak tu st ak ar a ze
nei egységre, s így a színházi nyelv
re mérni? Vagy esetleg a koplalásról 
akarn á  meggyőzni a színházi nyelv 
használóit? G yaníthatóan ez esetben 
koplaltatásról lehetne beszélni.

Kissé változtatva a nézőponton, el
mondható, hogy a koplalás feltűnhet a 
kimondás ellenében. Amíg a kimondás 
jelen van, addig koplalás kell kísérje. 
E kép visszavezethető a száj evés köz
beni telítettségére. Mivel a színházi 
nyelvben együttmondást figyelhetünk 
meg, s benne az együttmondók elvá
lasz thata tlan  létét, együttformálódá- 
sát, m árcsak a dialógus okán is, egy 
összetevő koplalását lehetetlen dekó
dolni, ta lán  csak a félig jóllakottságot. 
A dekódolás csak úgy lehetséges, ha 
nem feltételezünk együttmondást, ám 
ez esetben egy olyan nyelvszemlélet 
lenne kiolvasható, amelyben a szín

házi nyelv adott egységei külön-kü- 
lön alakulnak. Az egységek nem ta 
lálkoznak, azaz nem is képeznek egy 
közös nyelvet, jobban mondva nem ké
pezik meg a színházi nyelvet, csupán 
egymás m ellett sorjáznak.

Az úton levés velejárójának tűn ik  
az együttmondás, kiváltképpen az au
ditív összetevőnél. A hang módosulá
saira, találkozásaira  te ttü n k  m ár cél
zást. A találkozás következményei 
a módosulások, az elnyelődés kap
csán még a részleges halála  is. Ebből 
adódóan tehát ennél az összetevő
nél differenciálnunk kell a ta lálko
zás jelentésárnyalatait, így egyrészt 
beszélhetünk adott hang fizikai tu 
lajdonságainak módosulásairól, m ás
részt a színházi nyelv kapcsán feltűnő 
találkozásairól. Valójában egy harm a
dik aspektus ugyancsak felvethető: az 
auditív összetevő — beleértve a zene 
mellett minden, a hang jellegével bí
rót — a térrel összefüggésben olyan 
játékot képez le, amely kapcsolatba 
hozható a kijelöléssel. A hangképzés
sel ugyanis együtt já r  a té r kijelölése. 
Amíg az adott hang érzékelhető, ad
dig ta r t  kibocsátója területe. Ez te r
mészetesen egy ellenkező nézőpontból 
is leírható. Amíg az adott hang érzé
kelhető, addig tárgyiasul annak  kibo
csátója. E harm adik  aspektus alapján 
a vizuális összetevővel ugyanezen a 
gondolatsoron végigmehetnénk: amíg 
az adott vizuális egység látható, ad
dig hajtja m integy uralm a alá befo
gadóját; azonban amíg látható, addig 
tárgyiasul is. A színházi nyelv audi
tív, és vizuális elemei e fenti harm a
dik aspektus értelmében a befogadó
val való találkozás során egy kettős 
já téknak  vannak kitéve.

A színházi nyelv elemeinek találko
zására visszatérve elmondható, hogy 
a találkozás a jelentések vándorlását 
több szinten írja le. Mivel a találko
zásokra rögtön következik(/következ- 
nek) (ideális esetben) az együttmon- 
dás(lok), ezért nem lenne megfelelő 
a „jelentésmódosulás” szó használa
ta. A „jelentésmódosulás” szem anti
kai mezejében a végesség aspketusa 
érezhető, míg a jelentésvándorlásé
ban a kim ozdítottság ismétlődése. A 
jelentésvándorlás a besorolás, az osz
tályozás b ru ta litása  ellenében lép fel, 
s egyszersmind a színházi nyelv érzé
kelőjéhez, befogadójához is nyitottan 
fordul. Az újabb és újabb befogadók 
ugyancsak részt vehetnek a jelentés
vándorlás m echanizm usának aktivá
lásában.

Jóllehet a mozgás kérdésköre nem 
oly nyilvánvaló módon, a színházi 
nyelv egészében megmutatkozik, a je 
lentésadást is érintve. A m ozdulatlan
ság illúzió, csakúgy, m int az állócsil
lag esetében, a mozgás valójában az 
együttmondás.
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BENE ZOLTÁN

Jelenések
A fiú elmélázva, már-már természet- 

ellenesen lomhán bandukolt ósdi foga
dója felé. A város szürke pora rongyolt 
csizmájára tapadt. Elveszítette az idó't. 
Nem tudta, mióta járja a koszos utcákat, 
és csámborgásának óráiból később sem 
emlékezett másra, mint a töredezett ut
cakövekre töppedt szennyezó'désre meg 
a falakra sült piszok különös alakú folt
jaira. Emlékei szerint ezek cseppet sem 
taszították, inkább vonzották tekinte
tét. Arcokat, testrészeket, állatok for
máit vélte fölfedezni bennük, a benne 
lappangó álmos, bénító fásultság azon
ban nem hagyta tudatosulni fölismeré
seit. Képtelen volt kimozdulni, kilendül
ni különös tompaságából. Ődöngött, csak 
ó'döngött vigasztalan.

Szombat lehetett, mert kóválygásai- 
ban a Szombat-kapuhoz érkezvén a ma
gyar polgárok rendes heti piacának kel- 
ló's közepébe csöppent. A zsibongás kicsit 
magához térítette, ennek ellenére meg
lehetős fásultan támaszkodott neki a 
Mária Magdolna-plébániatemplom falá
nak. Onnan szemlélte egykedvűen a pia
ci kavalkádot. Azt láthatta éppen, amint 
egy német asszony vonul végig nagy slep- 
pel a magyar kofák között. Éles hangján 
bőszen ócsárolta portékáikat, miközben 
egyik kísérője minden nézelődőt arra 
biztatott, szerdán járjon piacra, akkor is 
a Mariakirche mellé, ahol a jó németek 
remekeit vásárolhatja meg bárki, akinek 
duzzad az erszénye a hibátlan érméktől 
vagy tiszta ezüstrudaktól. Egy harm a
dik így beszélt: a sváb árukban nem csa
lódhat senki, szemben az ócska magyar 
holmikkal...

A fiú mellé három gyűrött arcú kor
hely támaszkodott, fennhangon szid
ni kezdték a németeket, mint a bokrot, 
közben bort iszogattak és pajzán dalokat 
énekeltek, a fiú vállát lapogatták, kínál
ták a kulacsukból. O elhárította az italt, 
mire a fickók megsértődtek, és gorom
bán elzavarták az anyja valagába.

Lődörgött tovább, csak lődörgött vi
gasztalan. Elmerült kusza gondolatai
ban, bár igazán azt sem tudta, mifélék
ben. Visszasüppedt korábbi mélységes 
zsibbadtságába. Már nem figyelte a há
zak falain virágzó koszt, nem vigyáz
ta az utca közepén csordogáló szennylét, 
a kutyák csaholása sem jutott el fülé
hez. Félhomályban haladt, mert a házak 
emeleteit úgy építették rá a földszintek
re, mintha az épületek feje tetejére állí
tott, kétfokú lépcsők volnának. Ezek a 
kiugró felső szintek pedig a keskeny ut
ca két oldaláról a sikátor közepe felé tör
tek, s csaknem össze is értek, kirekeszt
ve így az erős napfényt, s csak valami 
halvány világosságot engedélyezve a já
rókelőknek. A fiú ebben a nappali szür
kületben botorkált, míg egyszerre kü
lönös érzése nem támadt. Lelassította 
lépteit, majd megállt, először bizonytala
nul topogott, utána mozdulatlanná me- 
revedetett. Percek teltek el, míg meg

értette, hogy valamiféle szokatlan szag 
okozta mozdulatlanságát: a város sok
színű büdösségén keresztül egy ismeret
len, csodálatos illat szivárgott az orrába. 
A bomló hulladék, a vizelet, az ürülék, 
az állati bűzök mögül egy ellenállhatat
lanul vonzó, elbűvölő odor szüremlett 
elő, akár homokon keresztül a tiszta ivó
víz. Ennek hatására torpant meg, s poty- 
tyant ki az időből, pottyant ki a térből, 
és csak állt, állt, akár egy villámsújtotta 
fa revesedő törzse, vagy bálvánnyá der
medt pogány isten. Pár pillanat múltán 
a szemei elé ereszkedő substantia-ködből 
váratlanul egy fiatal nő szépséges arca 
bontakozott ki, akárha egyenesen abból 
született volna, mint az ősrégi pogány 
szerelemisten, Vénusz, a tenger habjai
ból. Az arcon széles, ragyogó mosoly. Az 
archoz test és végtagok tartoztak, a tes
tet pedig hódító, bénító, mennyei dul- 
ce lengte körül, miként aranyló glória a 
szentek fejét. A nő mindkét oldalon fi
noman végigsimította a fiú orcáit, aho
gyan kicsiny gyermekekét szokták, majd 
elnyíló szájából kivillanó fogait sebesen, 
többször végignyalta...

A fiú nemigen értette, mi történik ve
le, teste szokatlan jeleit megfejteni nem, 
csak megsejteni volt képes. Föl sem tu
dott még ocsúdni ámulatából, a nő máris 
eltűnt azzal a mennyei odor-ral együtt, 
ami mintegy belőle áradt. Eltűnt a szép
ségével, megfoghatatlan csodájával és 
érdes-nedves nyelvével együtt...

A fiú elméjéről aztán egyik pillanat
ról a másikra lehámlott a rágémberedett 
tehetetlenség kérge. Kétségbeesetten 
kutatni kezdett a jelenés után kapual
jakban, utcasarkokon, beugrókban, ku
tyák hasa alatt, járókelők háta mögött 
— mindhiába. Ajkán sokáig érezte még a 
nő elmondhatatlanul édes ízét, nyelvével 
szájába nyalta a jóízű nyálat. Nyomok, 
jelek után kutatott. Kereste, amit a káp- 
rázat hátrahagyott, de nem talált sem
mit. Mély kétségbeesés fogta el, a szemé
ből kicsordult egy könnycsepp.

Könnyein keresztül alig látta, hol van, 
csak futott, újra megbízható lábai sebe
sen vitték előre, mígnem hirtelen egy tá
gas teremben találta magát, valaki leül
tette egy székre, majd a kezében tarto tt 
hatalmas könyvből olvasni kezdett neki:

-  Egy Janka nevű asszonyszemély 
vallotta a következőket. Hallgasd, fiam, 
olvasom: Janka, a királyi íjászok néhai 
parancsnokának, Jakab mesternek öz
vegye, aki szintén Csanak faluban la
kik, esküje szerint elmondta, hogy nem
régiben vesebántalmai voltak, miért 
is Esztergomba szállították az ottani 
Szent Lázár kórházba, hogy annak falai 
között keresse magának a gyógyulást. 
Tizenegy napig feküdt ott súlyos bete
gen. A János-rendiek mestere és fráte
rei mindegyre igyekeztek megállapíta
ni bajának okát, de semmit sem értek el. 
Mikor a tizenkettedik napon a sikerte
lenség miatt az özvegy türelmetlen lett, 
visszavitette magát saját házába, és mi
után sokat hallott a sámánok gyógyítá
sai felől beszélni, elhivatta magához az 
egyiket, akinek létezéséről a szomszéd- 
asszonyától tudott. Mikor a sámán, aki 
magát Hanis néven hívatta, megérke

zett, megnézte őt ágyában, megtapintot
ta ütőerét, megvizsgálta vizeletét és mi
helyt ezzel végzett, azt mondotta, hogy 
Isten segítségével újra egészséghez ju t
tatja. Ezután több napon át meglátogat
ta őt és ilyenkor inni adott neki valami 
csodálatos vízből, amely kristálytiszta 
volt, és amelynek erejétől ma újra egész
séges ez az eltévelyedett özvegyasszony. 
Arra a kérdésre, hogy tudja-e, miből 
volt a nevezett folyadék, Janka azt vá
laszolta, hogy lelki szükségtől késztetve 
ő maga is megkérdezte a sámánt egyes 
gyógyfüvek erejéről és hatásáról. Erre 
az azt felelte, hogy „jobb, ha a füvek nem 
találhatók mindenütt, mert nem min
denkinek adatott hatalom a természet 
titkos erőinek keverésére, hanem csak 
azoknak, akiket az Ioltenrim kiválasz
tott, és akik soha sem tértek el a küszö
bök árnyékaiban élő régiek szellemei
től.” Megkérdezték ekkor a tanút, hogy a 
nevezett sámán a régi pogányok gonosz
ságait, vagy az elvetemült eretnekek ba
bonáit a betegek között terjeszteni tö- 
rekedett-e? Erre a kérdezett válasza az 
volt, hogy előtte Hanis soha hitbéli dol
gokat nem említett, de azt sem vette ész
re egyetlen egyszer sem, hogy be akar
ná vonni őt valamilyen babonába, ezért 
hittel állítja róla, hogy csak mint gyó
gyító látogatta meg. A bizottság afelől is 
érdeklődött, nem lehet-e, hogy szándéka 
lett volna ennek a gonosz léleknek a ba- 
bonaság terjesztése, csak alkalma nem 
adódott erre? Mire a tanú azt felelte, 
hogy a szándékokról csak Isten mondhat 
ítéletet, ő maga aligha. Hogy a sámán
nal megállapodott-e a gyógykezelésre 
vonatkozólag valamekkora fizetségben, 
arra azt a választ adta, hogy Hanis sem
mit sem fogadott el tőle, csak tejet és ke
nyeret. Arra a kérdésre, hogy látta-e a 
sámánt más betegekhez menni, vagy je
len volt-e ilyen esetnél, azt válaszolta, 
hogy nem, de hallotta többektől is, akik
nek a nevét nem ismeri, hogy Hanis sok 
beteget meggyógyított és csodatevő híre 
közszájon forog a vidékükön. A meggyó
gyult betegek nevei között megemlítette 
Jeremiás zsidóét, akit a „guta nevű baj
ból kúrált ki.” De a patkolókovácsok mes
terét is talpra állította ez a Hanis, pedig 
az már nem tudott járni; és ugyancsak 
meggyógyította Jakab úrnak, a vendég
lősnek unokáját, aki fejbántalmakban 
gyötrődött; valamint a fiatal Demeter 
katonát, aki Szent Vitus táncában szen
vedett; és másokat is számosán, aki
ket azonban ő, egyszerű asszonyszemély 
nem ismer. Föltették neki a vizsgálatot 
folytató atyák azt a kérdést is, hogy va
jon a nevezett sámán csak mint orvos lá
togatta-e meg híveit, vagy más minősé
gében is? Janka erre határozottan azt 
válaszolta, hogy az említett Hanis má
gus házasságkötési szertartást végzett 
a püspök íjászainak mostani parancsno
ka és Orsolya asszony között a vár köze
lében, és hogy Csanak faluban ő vezette 
a táncmeneteket az újkenyér ünnepén. 
Az atyák erre bölcsen megtudakolták tő
le, hogy mit tud egy bizonyos Hakit név
re hallgató rossz szellem természetéről? 
Ennek az ártalmas ördögfattyának a ne
vét ugyanis a vádlott, azaz a Hanis neve
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zetű sámán igen sokszor emlegette, mi
közben vallatták. A tanú erre azt felelte, 
bizonyosat nem tud, csak annyit hallott 
még nagyon régen, kisded gyerekként a 
saját édesanyjától, hogy az említett szel
lem, mihelyt a Hold följön az égnek bol
tozatjára, bizonyos társaival összeállva, 
meghatározott időben, meghatározott 
helyen összejövetelt tart, amely hely 
parlagon áll és sem apró, sem lábasjó
szág rajta meg nem él. Ezeken a találká
kon emberek jelenléte lehetetlen, mert 
a helyszínen, ahol tartják, semmi lehe
tőség nincsen az életre, csak a rablásra 
és harácsolásra. Azon a területen ta rt
ják gyűléseiket a gonosz lelkek, akiknek 
a feje ez a Hakit. így mesélte réges-ré- 
gen az anyja. S még azt is mondta, hogy 
férfiak, asszonyok és mindkét nembé
li gyermekek ellen, az egész emberi nem 
elvesztésére szövetkeznek azokon a ta
lálkákon. Mikor azonban a Hakit nevét 
kiáltja valaki, a gonosz árnyalaknak el 
kell tűnnie, mert elveszíti hatalmát, mi
után ereje ördögi nevében van. Végezetül 
a vizsgálódó atyák megkérdezték a ta 
nút, hogy hisz-e ebben a Hakitban, mire 
ő nemlegesen válaszolt és igazolásul föl
kínálta, hogy a keresztény vallás szent
ségére is fölesküszik.

A fiú lélegzetvisszafojtva hallgatta 
a fölolvasást, s mikor az abbamaradt, 
megkérdezte:

— És mi lett ennek a Hanis mágusnak 
a sorsa?

— íme, a per záradéka — szólt az isme
retlen fölolvasó —: így folyt le és fejező
dött be előttünk a Hanis sámán és is
tentelen társai ellen folytatott szent 
inkvizíció a Szent Lukács evangélista 
ünnepét követő szombaton. Moys gróf, 
mint a törvényszék elnöke és Simon mes
ter, az eretnekségek inkvizítora jelenlé
tében. A hit ellen nincs panasz. Hanis 
tömlöctartó őrizete alá utasíttatik, hogy 
rendelkezésre álljon.

A fiú értetlenül bámult a másikra, aki 
ezért, magyarázatképpen, megtoldotta a 
szavait:

— Vélhetően elnyerte méltó bünteté
sét -  azzal összecsapta a hatalmas köny
vet, hátat fordított a széknek és a széken 
gubbasztó vendégének.

A fiú ficergett, fészkelődött, bizonyta
lanul nézelődött. A férfi hátai állt neki. 
Méretes, téglalap alapú terem közepén 
ült, a téglalap egyik rövidebb oldalán 
zárt, a másikon nyitott ajtó. A fölolva
só, hóna alatt a könyvvel, a zárt ajtó felé 
lépkedett, kinyitotta és eltűnt a föltáru
ló nyílásban. A fiú fölemelkedett, a nyi
tott ajtó felé indult. Egy sötét előszobán 
keresztül az utcára jutott, egy ugyan
olyan sötét sikátorba, mint amilyenben 
az odorból születő tüneménnyel találko
zott. Bóklászott utcáról utcára, város
részről városrészre, korábbi tompaságát 
felváltó nyugtalansága űzte, hajtotta 
egyre.

Jártában-keltében több helyütt ün
neplő társaságokba botlott. Ezek -  mint 
egy járókelőtől véletlenül megtudta -  a 
király békekötését ünnepelték, minek 
eredményeként Holies vára és egy má
sik, aminek a nevét nem értette, újra az 
uralkodó kezére került. Az utcai vigas

ságok a békeünnep álcája alatt voltakép
pen egyetlen célt szolgáltak: a borital 
bőséges fogyasztását, melyben az ország 
és ama város lakói nem kevés tehetséget 
mutattak időtlen időktől fogva, követke
zésképpen erre bármikor, bárminő al
kalmat megragadnak, függetlenül attól, 
hogy öröm vagy szomorúság a forrása. A 
fiút is megkínálta borral valamely társa
ság valamelyik tagja, s ő el is fogadta a 
szíves kínálást, de menten megsavanyo- 
dott a szájában az ital, amint meghallot
ta a darvadozó, ledér hölgyek kuncogá
sát kísérő szavakat, melyekből kiderült: 
ő maga mulatságuk tárgya; ábrándos 
képén, elrévedő tekintetén kuncognak. 
Hirtelen támadó keserűségében kiköpte 
a bort a porba, egyenesen a dámák lába 
elé, és lépteit szaporázva szinte rohant a 
legközelebbi sarokig, hogy mielőbb háta 
mögött hagyhassa a kellemetlen kompá
niát.

Elkeseredve csatangolt a város mocs
kos utcáin. Lehiggadt lassan, ismét or
rába idézte a csodálatos illatot, ajkai 
emlékeztek az isteni ízre. Ugyanakkor 
fülében visszhangzott Hanis sámán 
mormogása. Gondolataiból egy jól irány
zott rúgás riasztotta fel.

-  Eredj az útból, te szerencsétlen! -  
hallotta. Valami tagbaszakadt királyi 
csatlós lódította arrébb. Mögötte más 
katonák, a katonák mögött színes sely
mekbe öltözött hölgyek körében csinos 
fiúcska. Kézen fogva vezette egy büsz-

Vetró A ndrás: Ikarusz

ke tartású, megvető tekintetű asszony. 
Szabad kezét furcsán tarto tta  maga elé.

-  Ne bámulj, senkiházi! -  rivallt az 
egyik vitéz a fiúra, aki erre lesütötte a 
szemét és meghajolt az elvonulok előtt. 
Fölismerte, hogy a királynét és az egyik 
herceget látja, bár elképzelni sem tud
ta, mit kereshetnek gyalogosan a város 
peremén. Mire újra fölemelte az arcát, 
a színpompás ruhákba öltözött társaság 
eltűnt az egyik utcasarok mögött. A fiú

megfordult, te tt néhány lépést -  és vá
ratlanul a fogadójában találta magát.

Szobájába érkezvén azon nyomban 
aludni tért, fejében feldolgozatlanul ka
vargóit az elmúlt nap. Látni vélt egy 
alakot, és tudta róla, hogy nem más, 
mint Csele fia Gogán táltos, akinek hom
lokára a kereszt jelét égettette a Szent 
Inkvizíció. Hallotta távolodó, elhaló ordí
tását. Egy sötét arc hajolt föléje és maró 
folyadékot (hirtelen fölmerült belőle va
lahonnan a szó:) zentazonveragh-ot csep
pentett a szemébe, amitől először meg
vakult, utána azonban a látása (nem 
akadt jobb szava rá:) kiteljesedett. A fa
lak áttetszővé váltak, a város szélén 
ágaskodó fák törzsében férgek tekergőz
tek. Fölkelt, átlépett a sejtelmesen lo
bogó falakon, mert a réten már várta 
Hanis sámán egy kőbálvány mellett ül
dögélve. A sámán háta mögött meztelen 
lányok táncoltak, vonagló tagjaik egy se
honnan szivárgó fényben sárgásán izzot- 
tak. A fiúhoz szaladtak, kézen ragadták, 
bevonták körükbe. A ruhadarabok sor
ban kezdtek hullani a testéről, a tarkója 
égett, akárha forró zsírt csepegtetnének 
rá. Fölkapta a fejét: Hakit torz vigyorba 
görcsült ábrázatát pillantotta meg ma
ga fölött. A szellem hatalmasra tátotta 
cafrangos szélű száját, láthatóvá váltak 
izzó parázshoz hasonlatos fogai és isza- 
mós, nyákos belseje, mely a frissen le
ölt disznó még rezgő, párálló belsőségei
re emlékeztetett. A lányok már az utolsó 
ruhadarabot tüntették el róla, Hanis ek
kor élesen fölkiáltott, Hakit erre becsuk
ta a száját (a fogai úgy csattantak, akár 
a kőre ejtett rézedény), lesunyta a fejét, 
erőlködött egy kicsit, majd gigászit szel- 
lentett, azzal fölolvadt a keletkezett bűz
ben. A lányok szorosan körülfogták a fi
út, bőrük égetett, Hanis pedig fejhangon 
egy kántáló énekbe kezdett, szűkülő kö
rökben forgott a lányok gyűrűje körül. 
Arca megnőtt, megnyúlt és eltorzult, ha
ja csimbókokban tapadt a vállára. A fi
úval forogni kezdett a világ, aztán egy 
csapásra megállapodott, a köréje simuló 
lányok izzadságszagának palánkja mögül 
egy vonzó, fölkavaró odor kúszott a szag- 
lószervébe, aminek hatására kipottyant a 
térből, kihullott a lányok gyűrűjéből, ki
zuhant Hanis bűvöletéből, és csak hul
lott lágyan, szelíden, míg földet nem ért 
egy selymes pázsiton. Fölült, majd föl
állt. Úgy állt, akár egy villámsújtotta fa 
revesedő törzse, vagy bálvánnyá dermedt 
pogány isten. Köréje derengő szürkület 
gyűlt. Pár pillanat múltán a szemei elé 
ereszkedő substantia-ködből váratlanul, 
mégis természetesen és magától értető
dően egy fiatal nő szépséges arca bon
takozott ki, mintha egyenesen az illat
párából született volna, akár hajdan a 
tenger habjaiból a pogány szerelem-is
tennő, Vénusz. Az arcon széles, ragyo
gó mosoly, fekete haj, barna szemek. Az 
archoz test és végtagok tartoznak, a tes
tet pedig hódító, mennyei dulce lengi kö
rül, akár glória a szentek fejét. A nő két 
kezét fölemeli, mindkét oldalon gyengé
den simítja végig a fiú arcát, közben las
san, nagyon lassan közeledik, a szája el
nyílik kissé -  édes bizsergés fut végig a 
világon...
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SZ Ő C S IS T V Á N

A fiókok  
m élyéről

az élet a csodáké, a sorsé, 
s megrendülni nem szabad, sem 
az életen, sem a csodákon, 
sem a sorson”

(Ady Endre)

A történelem olyan, mint egy zsúfolt, 
rendetlen íróasztalfiók. Amikor az em
ber idegesen kotorászva rángatja, kibo
rul, s az alján, lám, egymáson fekszik 
két papírszeletke és egymásra hivat
kozik. Most pl. az egyik Ady riportja a 
zilahi árvízről. „Zilah, melyet tessék 
Zilajnak mondani, ó'si városka, régibb, 
mint ő maga hiszi. Tuhutum vezér korá
ban is régi lehetett már, szláv, só't már 
magyar is, mert bizony a magyarok nem 
a magyarok bejövetelekor jöttek ebbe az 
országba” ... -  írja ezt Ady Endre ak
kor, amikor még Marjalaky-Kiss, László 
Gyula, Magyar Adorján sehol: 1913. aug. 
7-én. Honnan tudta?

A másik levonat, amellyel az Ady ri
port össze volt keveredve, 1995-ból való. 
Maár Ferenc Géza A honfoglalás(ok) nyo
mai a magyar helynevekben. Tekintsünk 
el a szerzőnek a kérdés fontosságához és 
kapcsolódásaihoz fűzött -  különben igen 
lényeges dolgokról valló -  elmélkedései
től, s kövessük csak a tényeket, előadá
sának sorrendjében.

Az ország földrajzi neveinek többsége 
már többszáz éves múltra tekinthet visz- 
sza, sokuk pedig ezer évnél is idősebb, 
mondja... A történeti Magyarországnak 
csak a helységnevei is több tízezer
re rúgnak, „nem is gondolnánk, hogy 
ezek többsége 400-500 névre vezethe
tő vissza”. Viszont a (több) tízezernyi 
helységnév között az árpádi (kosztan- 
tinoszi) törzsnevek meglepően gyérszá- 
múak (összesen mintegy 300-400) és 
nagyon meglepő szétszórtságban fordul
nak elő. Ezzel kapcsolatban a szerző el
utasítja „a nagy szektekintélyek”, Kiss 
Lajos, Kristó Gyula, majd Moór Elemér- 
Györffy György-Kálmán Béla hivatalos 
verzióit, meggyőző érveléssel: ezek sem 
adatokkal, sem logikailag nem támaszt
hatók alá. Egyelőre azonban „Érvényes 
az a megállapítás, miszerint egyetlen, 
újkori magyar népcsoport sem vezethe
tő vissza az ezer évvel ezelőtti, ismert 
néptöredékek (törzsek) valamelyiké
re. Természetesen a székelyek kivételé
vel...”

A Megyer törzs neve 43-48 ponton 
lelhető fel a Kárpát-medence területén 
(esetleg a Magyere, Megyercs, Megyeró, 
Megyerke alakok is idetartoznak).

A Kürt törzsnév 22—32 helyen jelent
kezik. Nemeskürty Istvánt is értve. 
(Közbeszúrva: az első számjegy a biztos 
adatokat mutatja, a második az „eset
leg”, „talán még”-eket.)

A Gyarmat törzs neve 21—28 pon
ton bukkan fel, lásd esetleg a Gyirmót, 
Gyormocs alakokat is.

A Tarján törzsnév 25-32, például 
Terján, Terjén is, és tán Tarany, Terény 
is.

A Kér törzs neve 51—71 helyen fordul 
elő, esetleg a Kércse, Kére alakok is ide
sorolhatók, mondja a szerző. Én viszont 
kizárom innét a Kérd'nevet, de ideilleszt- 
hetőnek tartom pl. a Kara alakot is.

A Nyék törzs neve 30-60 ponton mu
tatható ki, de e szónak van köznévi je
lentése is, valami „kerítés, sövény, kert, 
cserény”-féléket jelentett.

A Jenő törzsnév 25-31 ponton van 
meg a helynévanyagban. Viszont Maár
ral szemben hozzá kell tennünk, van 
Kisjenő is, de Nagyjenő nincs! A széke
lyek egyik főnemzetségét ugyanígy hív
ják! Lásd még Besszarábiában!1

A Keszi törzsnév, 49-59 helyen, Kesző, 
Keszű stb. alakokban is.

„E törzsi helyneves falvak szanaszét 
szóródva találhatók a Kárpát-medence 
minden egyes vidékén. A legsűrűbb meg
szállást a Felvidéki-síkság (a Kisalföld 
szlovákiai része) mutatja, van még né
hány tömörülési helyük; feltűnő azon
ban, hogy Erdélybe nagyon kevés jutott 
belőlük, a Székelyföld pedig gyakorlati
lag mentes tőlük”. (Talán ezért is fogal
mazott egyik-másik történész úgy, hogy 
Erdélyt nem a nemzet, hanem a dinasz
tia hódította meg.) „300-as számuk, a 
középkori falvak tízezres nagyságrend
jéhez képest elenyészőnek mondható, 
már pedig úgy kellene megindokolni a 
létrejöttüket, hogy közben, a többi, velük 
egykorú helység nem törzsről való elne
vezését is meg lehessen érteni.”

Számon tartanak még „vélt”, feltéte
lezett törzsneveket is, pl. Berény, Örs, 
Varsány, s még vagy hat név; felmerül 
azonban itt egy különös mozzanat: a 
„vélt” törzsek nevénél gyakori a -d kép
ző, toldalék, amely különben -  Maár fel
mérése szerint -  a történeti magyarlak
ta vidékeken 10-15 százalékban fordul 
elő, tehát ezres tételekben, viszont az 
Árpád-féle 8 törzs 300 helynevénél min
dössze 2 az ilyen!

Maár szerint ez csak azzal magyaráz
ható, hogy a „hétmagyarok” bejövetele
kor a -d  kicsinyítő (és helynév!) képző 
már kiment a divatból a magyar nyelv
ben! Eszerint a -d  toldalékkal ellátott 
helynevek honfoglaláskor előttiek!

Ez Maár Ferenc Géza nagy meglá
tása, és eddig szinte a legerősebb köz
vetlen bizonyítéka, hogy a magyarság 
zöme a IX. század előtt a Kárpát-me
dencében élt. Ugyanakkor nem értem 
az ahhoz való ragaszkodást, hogy (bár 
Maár elismeri helynévképző szerepét 
is) ez a -d  miért volna kicsinyítő kép
ző? Nyilvánvaló, hogy az ide-oda sza
vakban ez van, akárcsak a t változatú 
itt-ott-ban; mint ahogy ez utóbbi „hely
jelölőként” is szembetűnő a Kolozsvárt, 
Vásárhelyt alakokban. Azt hiszem, 
hogy a Búzád név hatott oda, hogy az 
Árpádot „ Á r p á c s k á n a k ” értelmezték? 
Pedig az Árpád szó mint városnév elő

fordul már a régi Közelkeleten is, és 
mint „foglalkozásnév” Óegyiptomban 
(Ar Páti: régensherceg). Számolnunk 
kell azzal, hogy létezett egy -d  „nyo- 
matékosító” képző! Kápráztató, hogy 
ez a - d milyen változatoknál jön elő 
pl. Közép-Erdélyben; nemcsak Hunyad 
és Enyed, de Rőd, Szind, Bánd, Kend; 
Marosszék nyugati részén egymás mel
lett; Szabad, Szabéd, és Bazéd, kissé ke
letebre Bözöd, Kibéd; emerrébb Sárd és 
Jedd stb. Mindezeknél, valamint a fo
lyóneveknél is, mint Nyárád, Homoród, 
Komlód, nincs jelen a kicsinyítés moz
zanata.

A kicsinyítő képzőkről szólva, szer
zőnk említi a -d  toldaléknál későbbi s ál
lítólag azt felváltó -ka, -ke és -cska stb. 
képzőket, de csodálatra méltóan megfe
ledkezik a legáltalánosabb kicsinyítőnk- 
ről, az -í-ről! Lásd Feri, Jani stb., pe
dig ennek is van „helymutató” funkciója, 
lásd „iráki”, de ezt így mondják az an
golok is, sőt más nyelvben is van becéző 
szerepe, lásd Ili, Lili, Titi stb. A magyar
ban még tulajdonviszonyt is kifejez, „pa
pi” birtok, „állami” vállalat stb. Az is a 
szerző éles szemére vall, hogy felismeri, 
a „Papod” földrajzi név nem feltétlenül a 
lelkipásztor jelentésű szóval függ össze, 
hiszen a tetőszerkezetnél is van papfa, 
és a búzakalangya legfelső kévéje is pap. 
Szó sincs arról, mint egyesek magyaráz- 
gatják, hogy utóbbi azért, mert „a pap
nak szánják”: nyilvánvalóan összefügg a 
púp szóval!

Jó negyven éve írtam arról, hogy az 
„Árpád-had” tartózkodása és felvonulá
sa a délorosz síkságon a szovjet régészet 
szerint nem kimutatható; s a besenyők
kel is az a helyzet, úgy tűnik, mintha sa
ját magukat űzték volna be a Kárpát-me
dencébe! Épp mikor ezzel foglalkoztam, 
került a kezembe dr. Éry Kinga régész
nő értekezése arról, hogy a „honfogla- 
ló”-nak minősíthető sírok száma mélyen 
a várható értékek alatt marad. Amiből 
azt a következtetést vontam le: azoknak 
van igaza, akik az előbb már itt élt ma
gyarságot nemcsak avar, de szikán, sze- 
kán, szegény név alatt is keresték!

Egyébként az Arad helynév az ókori 
közelkeleten ugyan -d  végződéssel for
dul elő, de a Segesd már csak -f-vel. Pl. 
Itáliában, Szicíliában voltak Segesta, 
Segestica nevű városok, a Somogy me
gyei (Alsó és Felső) Segesd neve pedig 
a rómaiak idején Segestum Sabae volt, 
ahogy egy régész titoktartás terhe mel
lett már vagy 30 éve megsúgta nekem...

S hogy a „hétvezérek” nevei mért van
nak még kevésbé képviselve a helynév
anyagban? Annak Csaba királyfi a meg
mondhatója?... De lám, ha a történész 
nem csak az idegen elemeket hajkurász- 
sza, de utána is számol a dolgoknak, be
láthat olyan régi időkbe, amikor még a 
manó is gatyában járt. Sőt, még a ma
jom is.

1A Moldovai köztársaság fővárosa Chisinau, 
oroszul Kisinyov, 1439-ben alapíttatott, Kisjenő 
néven, magyar telepesek által, orosz adatok sze
rint.
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PETRES LÁSZLÓ

A szusszanásnyi verslábtól 
a napéjegyenlőségig
Karácsonyi Zsolt A nagy Kilometrik 

után négy évvel két kötettel jelentke
zett. Először az Igazi nyárt olvastam vé
gig. Kellően le is lassította lendületemet. 
A továbbiakban erről a tapasztalatról 
számolnék be. Most úgy vélem, csak ezek 
után tudnám lendületem visszanyerni 
és a másik kötetet elolvasni. Mielőtt a 
könyvről írnék, arról beszélnék, hogyan 
olvasok verseskötetet. Első-másodszo
ri átolvasás után már kiugranak azok 
a versek, amelyek megragadják figyel
mem: érdekesek, elgondolkodtatóak, va
lamilyen, még felfejtésre váró cselt sej
tek mögöttük. Aztán, további átolvasás 
után, néhány vers, motívum, téma kö
rül elkezd gravitálni a többi vers, létre
jön egy változékony, de mégis átlátható 
sorrend. Értékelek, viszonyítok, viszo
nyulok: többtényezős művelet, egyes 
versek lassan háttérbe szorulnak, má
sok kiugranak. Megjegyezni nem szok
tam őket, nem zsongnak a fülemben 
más tevékenységeim közben. Nem ér
zékenyülök el olyan sornál, ahol esetleg 
lehetne. Nos, visszatérve Karácsonyi 
Zsolt könyvére, ezt a kötetet nem tud
tam így olvasni.

Már első ránézésre feltűnik a szer
kesztés hangsúlyos jellege (az öt cik
lusba szerveződés, a ciklusokat keretbe 
foglaló Színház a sivatagban, valamint 
a Szabadnap című vers) a szerző vagy 
a kötetben feltüntetett szerkesztő, Gáli 
Attila munkája. Végül is négy év vers
termését kellene összefogni, elrendezni, 
ahogy mondani szokták: „hogy adjon ki 
egy ívet”. Ebből is adódhatott makacs- 
kodó késztetésem, hogy egy történet
ként olvassam végig a kötetet. Na jó, ha 
nincs egy cselekményesíthető szál, ak
kor is van egy elmozdulás a témák ke
zelésében, verselésben. Van, lehetne 
egy történés. Márpedig nincs, vagyis 
van, de másképp. A némi irodalomtör
téneti ismerettel rendelkező olvasó laza 
történeti szálat vél felsejleni a ciklus
címekben: középkori trubadúrlíra, ba
rokk fennköltség, angol romantika, kor
társ mikrorealizmus, magyar irodalmi 
arcképcsarnok Aranytól a Nyugatig és 
vissza. Mindez, ezzel a bennfentesnek 
tűnő műveltséggel, akár el is riaszt
hat attól, hogy a versek mellett elidőz
zünk, elidőzzek. Ha ennyire „terheltek”, 
„tematizáltak” a versek, mennyi esélye 
van az olvasónak mindezt könnyedén 
maga mögé hajítani: nem érdekel, jöjjön 
a szerző, hadd halljam az ő hangját.

A kötet többszöri olvasása közben fel
tűnt, hogy a versek mintha mindegyre 
ugyanazt próbálnák megragadni, füg
getlenül a kötetben elfoglalt helyüktől,

ciklusoktól. Kissé leegyszerűsítve: mi
lyen életérzés, létállapot, hangulat kell 
ahhoz, hogy egy ilyen versvilág létrejöj
jön? Hogy lehet több éven keresztül ezt a 
koncentráltságot fenntartani, hogy lehet 
nem eltérni más irányokba, más költői 
témák, megoldások világába? Ha csak 
tisztán „elméleti” ez a kitartott figye
lem, ha csak az alkotó eszmei tájékozó
dásának egyik állomása, akkor, úgy vé
lem, sokkal színesebb, széttartóbb volna 
a versvilág, mert egy eszme körüljárása 
ezt eredményezheti. De nem ez történik, 
makacs visszatérést látok valaminek a 
megfogalmazásához. Milyen élethelyzet
re lehet lefordítani ezt a látszólag köny- 
nyed, görcsösségtől mentes, kitartó fi
gyelmet? Mindenképp furcsa, hogy egy 
ennyire elvont, finoman és sok figyelem
mel összerakott sor, szakasz, vers, ennyi 
munka ilyen sok személyességet takar. 
Ha egy folyamatos figyelem, megfogal
mazás állapota a kötet, akkor mire fel a 
szerkesztés nagyvonalúsága?

Ami Karácsonyi kötetében a leginkább 
feltűnő, az a térélmény vagy térszerke
zet, ami a versekben körvonalazódik. 
Egyrészt, mert ez az egyetlen elképzel
hető tér, egyetlen, mert a valódi, a múlt
béli, az emlékezetben számon tarto tt 
valahol máshol van. Ez itt a közöttiség 
állapota, az átmeneté, a nyugvópontok 
nélküli mozgásé, a nemtelenségé. Ennek 
a térnek a tágassága egyben a versnek 
a tágassága, paradox módon. Minden 
egyes vers újra és újra artikulálja, meg- 
fogalamazza: megkonstruálja. Ha rövid 
a vers, egy szusszanásnyi — amennyi
ben ezt elfogadjuk időmértéknek -  a tér, 
ha hosszabb, még lehet reménykedni. És 
itt reménykedő a vers írója, fogalmazója: 
van kiút ebből a köztességből, hosszabb 
időre tagolható a tér. Ebből két megol
dás körvonalazódik: olvasatomban a rö- 
videbb verszárlatok lemondóan szomo
rúak — ezt a versek egyszerű, dalszerű 
zárlatai sugallják -, a hosszabbak már 
reflektáltabban azok. Néha a hosszúsá
guk erőltetettnek tűnik, a jó értelemben 
vett erőfeszítés eredményei. Ha pedig 
van reflexió, távolság, akkor van esély 
kilépni ebből a térből. Klausztrofób ez 
a versvilág, és csapdája az, hogy amint 
lezárult az utolsó verssor, rátelepszik, 
mintegy rásimul, beborítja a versírót és 
az olvasót egyaránt. Pontosabban azt, 
aki ebbe a világba belép. Itt látom szere
pét a fentebb jelzett, nagyívű irodalom- 
történeti -  vagy inkább kultúrtörténeti 
— háttérnek. Fogódzó, eltávolító, eltávolí
tást segítő funkciót látok benne.

Miközben ez a versvilág térben formá
lódott, érdekes módon az ideje versemlé-

Karácsor̂ yi /sóit

IGAZI NYÁR

kékből kezdett összeállni: József Attila 
homokos vizes tere, amire az ember vé
gül odaér, Pilinszky valaki által kint
feledt nyugágya, miközben „látja Isten, 
hogy állok a napon” -  mind megkezdett, 
de be nem fejezett mozgássorozatok, ki
merevített képkockák. Ezek a pillana
tok egy mozdulatsor következményei, 
átmeneti állapotok a befejezés, lezárás 
reménye (?), tudása nélkül. A fentebb 
vázolt klausztrofób tér, amely a versek
kel együtt képződik meg, úgy kap idő
dimenziót, hogy az megidézett idő lesz. 
Úgy idéződik meg egy egzisztenciá
lis határhelyzet, hogy az nem közvetle
nül veszélyezteti a versírót, mint ahogy 
a klausztrofób tér is a folyamatos reflek- 
táltságban, illetve eszmetörténeti fogó
dzókban válik feloldhatóvá. Hogy ez já
tékosság-e vagy kényszerű megoldás, 
még eldöntendő kérdés.

Az angyalok az ember és Isten kö
zött, a föld menny és pokol között, a füg
gő beszéd a versnyelv mesterkéltsége és 
a köznyelv szerkesztetlensége között, a 
fénynélküliség a megidézett sötét és a 
némiképp túlvilági fény között, a metró- 
állomás a fenti világ és a földmélyi indí
tó állomás között (a kötet legjobb ciklu
sában!) mind a köztességet, köztes teret 
és időt árnyalják, de nem népesítik be. 
Mert inkább témaként, gondolati mozza
natként olvasandók. Újabb érdekes moz
zanat lehetne az iménti felsorolásban a 
versíró-fogalmazó helyzete. Ami között 
elhelyezkedhet az olvasó, és a szavak 
csendje, hiánya, mondjuk, a költői néma
ság. Bár ez a megoldás túl reflektálat
lan, így gyanút is fogok. A kötet viszont 
azt a benyomást kelti, hogy ez egy folya
mat az egyetlen vers, gondolat megfo
galmazásásnak folyamatába pillantha
tunk bele. A viszony másik tagja ebben
> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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az esetben ez a vers volna. Míg, harma
dik részként, hirtelen személyes elköte
leződésemre leszek figyelmes. Az egyet
len, amit ennek a logikának értelmében 
tehetek, az az, ha nem merevítem le ol
vasatom, hanem ráhagyatkozom a kötet 
belső dinamikájára.

A versek, a kötet dinamikáját nem a 
folyamatos és fokozatosan történő' idő 
adja. Ez a dinamika a versek egymás
utánjának, a köztességből való folyama
tos kitörési kísérleteknek a dinamikája. 
Egy rögeszme dinamikája, vagyis na
gyon áttételes, reflektált, és ennek meg
értése adja vissza zsigeri voltát. Ennyire 
ráhagyatkozni az olvasóra csak az tud, 
aki nagyon belebonyolódott a versek tér
idejébe. A józan ész azt súgja, miért kel
lene ebbe belekapaszkodni, rögeszmé- 
sen tágítani, birkózni a nyúlós, el nem 
szakítható anyaggal, miért kell kény
szeres módon irodalmi utalásokkal ki
bélelni, miért nem lehet ezt az egész vi
lágot úgy, ahogy van, odahagyni. Ebből 
ered az a sejtésem, hogy azért, mert túl 
személyes.

Az, hogy itt-ott artisztikus, színpa
dias, kicsit magamutogató, arról KAF 
jut eszembe. Aztán amikor megkeres
tem a köteteimként kiemelt Igazi nyár 
című verset, ami a nyitó- és záróverssel 
együtt három részre tagolja a kötetet, 
akkor tűnt fel, hogy ez újabb szerkesz
tési lehetőségként is olvasható: a versek 
számszerű eloszlása az aranymetszéstől 
Balassi Bálintig, verslábtól napéjegyen
lőségig sok mindent eszembe juttatott. 
Mindebben az a közös, hogy egy -  ismét 
csak külső -  rendre, harmóniára utal
nak, keresnek benne valami fogódzót 
vagy épp félrevezetnek. Megmutatnak 
és elrejtenek, kacérkodnak. Én alig lep
lezett kétségbeesést látok artisztikusan 
megrajzolódni, olyan valaki által, aki 
szeret artisztikusan rajzolni. A harm a
dik ember Alfred Hitchcocknál általá
ban az, aki megfigyel másik kettőt. Itt 
az opcióim a hosszas verselemzés és a 
nagyon összeszedett recenzió lettek vol
na. A harmadik lehetőségnek a jegyze
telés maradt. Végül ezt választottam. 
Kellett a követési távolság. Sok sze
mélyes megjegyzés, kevés szemléltető 
anyag nélkül. Minek, amikor előttem a 
könyv.

Az Igazi nyár című kötet után megje
lent Ússz, Faust, ússz! egy hosszabb po
éma. Nem olvastam még, de valamiért 
azt képzelem, a címére is hagyatkozva, 
hogy ez annak az egy versnek a megfo- 
galmazásásra tett kísérlet volna, amire 
az Igazi nyárban Karácsonyi Zsolt csak 
készült.

K arácsonyi Zsolt: Igazi nyár. 
Erdélyi Híradó K iadó-R áció K iadó- 
Irodalm i Jelen  Könyvek, K olozsvár- 
Budapest-A rad, 2010.
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Arcok 
a fényből
Fényárban úszó nézőtér fogadott a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulatának legutóbbi bemuta
tóján. A függönnyel nem takart és szin
te teljes mélységében nyitott színpadon 
deszkából épült móló, amolyan vidéki kú
ria mögötti magánstrand, rajta száz év
vel ezelőtti divatot idéző napozószékek. A 
színpad mélyén deszkafal, a nézők és a 
színtér közötti fal oldalán csónakorr me- 
redezik, nézői balon régi, rusztikus kony
haszekrény -  külön tér létét jelzi, akár
csak a háttérben keresztben elhelyezett 
asztal. A varázslatos fények napsütötte 
udvart jeleznek, amelyre sorban érkez
nek a szereplők és helyet foglalnak a na
pozószékekben. Elkezdődik a csevej és ve
le együtt az előadás. A nézőtéri fények 
sem alszanak el, így részesei leszünk a 
játszók színpadi életének, a semmitevés
ben csiszolódó intrikák és hazugságok vi

lágának. Csehov Platonovját Harsányi 
Zsolt rendezésében láthatjuk.

Harsányi egy XIX. század végi -  XX. 
század eleji udvarház kertjébe varázsol
ja a nézőt, a nézőtér irányába tó nyúlik, 
a tavon móló húzódik végig -  meredeken 
felfele, egészen a díszpáholyig. A játszók 
nem csak a színpadot, hanem a nézőteret 
is birtokukba veszik, a közönség körül 
zajlik a játék, mondhatni „nyakig ülünk 
a vízben”, onnan szemléljük a kedélyes 
nyaralásnak induló, Platonov (Bokor 
Barna), a vidéki tanítóvá „züllött” egyko
ri zseni megjelenésével pedig rémálom
má váló történetet. Az eredeti szöveg a jól 
sikerült vágásoknak köszönhetően két és 
fél órásra csökkent. A jelenet- és szereplő
összevonások nem váltak az előadás ká
rára: kellőképpen dinamikus, végig fi
nom humorral fűszerezett, a groteszktől 
sem idegenkedő rendezésben láthatjuk a 
főhős drámáját, aki mindenáron magá
nyába (és az alkoholba) menekül az őt ül
döző, vele lenni kívánó asszony- és leány
had elől. A megálmodott, szerény, mégis 
imponáló és jó ízléssel formált díszletvi
lág, az előadás zenéje, váratlan helyek
ről érkező hanghatásai és nem utolsó
sorban fényei által formált színpadi (és 
nézőtéri) mikrokozmosznak elvontságé-

‘TJfPÁFFllM
ban is megőrződött a hitelessége. A kez
deti strand hol a kúria szalonjává, hol a 
vidéki iskola osztályává, hol Platonov la
kásává lényegül, a helyszínváltozást a 
minimáldíszlet (asztal, székek, a szóban- 
forgó szekrény) és az eleinte a háttérben 
húzódó, de sínen előre gördülő, a tér mé
retét eképpen megváltoztató deszkafal 
használata jelzi. A további helyszínvál
tozást segítik a mesterien megkomponált 
fényhatások, segítségükkel válik az elő
adás kissé szürreálissá: az adott kort idé
ző jelmez- és kellékvilág ezen fény-, illet
ve körkörösen bejátszott hanghatásokkal 
kiegészülve kölcsönöz szinte mesebeli, de 
igencsak élő, ezáltal pedig hiteles (és bé
kebeli) hangulatot az előadásnak.

A színpadi mikrokozmosz a nézőtér
re is kiterjed, e keretek között zajlik a já
ték, amely a magával ragadó színpadkép 
mellett az előadás erőssége. Szereplőink 
mindannyian kissé tipizált, mégis egyé
ni karakterek, pozitív és negatív olda
laikkal egyetemben, felismerhetőek, jel
lemezhetők, egyikük sem olvad bele a 

háttér szürkeségébe. Az előadás 
bővelkedik az apró, a néző által 
olykor talán észre sem vett je
lekben, utalásokban, amelyek 
gyakran válnak a humor forrá
saivá, a játék nem egy esetben 
több síkon zajlik, ezek kontraszt
ja tovább gazdagítja a produkci
ót. Olyan Platonovot láthatunk 
Marosvásárhelyen, amelynek 
lendülete a szünet után ugyan 
megtörik, amelynek hősei a vég 
elérkezte előtt hajlamosak a túl
zott önsajnáltatásra (ezzel pedig 
kiegyensúlyozatlanná válnak a 
kezdetben derűs önirónia jelle
mezte alakítások), de amely mi- 

nimalista, mégis nagyszerű díszleteivel, 
magával ragadó fényhatásaival, apró, 
ám a helyzet-, illetve jellemkomikumot 
alaposan kihasználó jelzéseivel és hiteles 
alakításaival derűsen mutat rá örökké 
aktuális gyarlóságainkra. Ha e finom, a 
körülmények és cselekménybeli követ
kezmények egyetlen megoldásaként meg
határozható derűt a rendező és színészei 
mindvégig megtartották volna, kiegyen
súlyozottabb előadásról beszélhetnénk. 
De a „jól megcsinált színház” érzete így 
is megmaradt.

M arosvásárhelyi N em zeti Színház, 
Tompa M iklós Társulat. A. P. Csehov: 
Platonov. Rendező: Harsányi Zsolt. 
Szereplők: Berekméri Katalin, Bányai 
Kelemen Barna, Moldován Orsolya, 
Zalányi Gyula m.v., Bartha László 
Zsolt, Gecse Ramóna, László Csaba, 
Ördög Miklós Levente, Bokor Barna, 
Tompa Klára, Korpos András, Meszesi 
Oszkár, Fülöp Beáta/Bekő Fóri Zenkő 
e.h. Díszlet: Adrian Ganea e.h. Jelmez: 
Török Ilka e.h. Fénytervező: Bányai 
Tamás. Koreográfus: Kis-Luca Kinga. 
Dramaturg: Csép Zoltán. Zenei mun
katárs: Dull János, a rendező munkatár
sa: Csiki Zsolt.

Jelenet az előadásból -  Adrian Ganea felvétele
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[...] Minket mintha minden kötöttség alól felszabadítot
tak volna már, de légióként a személyiségünktől szabadí
tottak meg, amely így folytonosan megkísértett. A sze
mélyiségben nincs többé semmiféle tilalmas vagy titkos, 
mely a Másikkal valódi közösségbe vonná, hogy a tiltást 
együtt feszegessék, a titkot együtt fürkésszék; nem, ma 
mindent úgy mutogatnak nekünk, mintha végsó' kitelje
sedésének lehetnénk tanúi: a demokráciától a piaci elven 
át Európáig, az egyéni elfojtásokra, társadalm i tabuk
ra, kollektív hazugságokra fényt derítő művészi forma
nyelvektől a sejtbiológia és a részecskekutatás igazságáig. 
„»Leleplezni mindent«, ami az ember metafizikai hely
zetét illeti, ez a gesztus a már ismert mintát másolja, és 
szoros összefüggésben áll az emberi természet fokozatos 
redukciójával” -  jegyzi fel Czeslaw Milosz.

Nem vonz bennünket a művészet utalásterm észete, 
mert azt hisszük, hogy amire utal, célozgat, más tudás
formák fegyverzetében e x p r e s s is  v e r b is  kinyilatkoztatha
tó; ezért aztán a művészt hajlamosak vagyunk koncként 
odadobni a politikának: „légy politikus, ha a közösség 
sorsa izgat”, vagy a szórakoztatóiparnak: „légy feszte
lenül mulattató, ha a hatásra vadászol”. Csakhogy az 
intézményes politika kizárólag m á s k é n t  utalhat u g y a n 
a r r a , a művész m in t  m ű v é s z  hidegen hagyja; a szórakozta
tás kereskedői világában a művészet -  különösen a költé
szet -  alulmarad vetélytársaival szemben. A költő sem 
professzionális politikusként, sem médiasztárként nem 
költő többé. Ha programja nem az átlényegülés, a meta- 
noia, hanem az átváltozás, a metamorfózis, föl kell ál
doznia költészetét, mihelyst célba ér.

Ezek a csábítások nemcsak az írót, de az irodalmat, a 
művészeteket is könnyűszerrel megronthatják. Hogyan 
jön mindez a kultúra jelenkori állapotához? Abbéli 
igyekezetünkben, hogy elkerüljük a világ felforgatá
sát, össze nem illő kockákkal dominózunk. A civilizá
ció vívmányait kulturális értékekként tüntetjük föl, a 
kultúrát pedig akként, mintha a művészetekben telje
sedne ki; nóta bene, ha igazán elgyávulunk, a szabad
ság hamis ábrándjába ringatjuk el mindhármat. A civi
lizáció merőben technikai indíttatású megszelídítése a 
külső és a belső természetnek, a fölöttünk és a bennünk 
uralkodó ösztönös erőknek. Házakat és atombunkere
ket, katedrálisokat és erkölcsi szabályokat létesítünk az 
időjárás, illetőleg az emberi gyarlóságok viszontagságai 
ellen. A civilizáltság foka az állatvilágtól való távolsá
gunkat méri. Igen, az erkölcs is civilizáció bizonyos ér
telemben: lopni bűn, lopni annyit tesz, mint elvenni a 
másét; de vajon lopás-e a leigázott város kifosztása, az 
egyházi tized, a „tőkés extraprofitja”, a rosszul felhasz
nált adó beszedése, a közbeszerzés, netán az Isten m ar
kából kinőtt végkielégítés? A civilizáció némán hallgat. 
A kultúra viszont egészen más. Míg a civilizáció azt a 
célt szolgálja, hogy biztonságosabbá, kiszámíthatób
bá, kényelmesebbé váljanak a mindennapjaink, addig 
a kultúra értelmet visz az emberi együttélésbe, meg
csillant valamit abból a lehetőségből, hogy többek va
gyunk, mint domesztikált állatok. [...]

[...] A valódi kultúra, amely a civilizációs értékeket 
eszközértékekként kezeli, nem a tömeget láttatja az 
egyénben, hanem a másikkal összekötő istenképiséget 
és az anélkül ki nem teljesíthető személyiséget. Az em
ber alapvonása, hogy utalásszerkezete van, sohasem 
érheti be a valósággal. Értékválasztásai nem véletlensze
rűek, jóllehet nem is szükségszerűek. Szabadságunk ab
ban áll, hogy a fiziológiai és a szociológiai adottságokat 
ne a saját és ne is az „akárkik” tetszése szerint halad
juk meg, hanem a közösségi kultúra mutasson irányt. 
[...]

FALUSI M ÁRTON: E s s z é  a  fá ró l, a m e ly ik  c sa k  fa  a k a r  
le n n i. H ITE L , XXIV. év fo ly a m , 2011. feb ru ár .
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Zene és Hit
Nincs Hit nélküli zene!

Még a legkönnyebb fajsúlyú 
zenéből is sugárzik valamilyen 
Hit. Akármennyire is tiltako
zunk néha a Hittel teli régi ze
nék ellen, valahol a lelkünk 
legmélyén elvárjuk minden kor 
zenéjétől a Hit valamilyen je
lenlétét.

Mi a zene Hite? Az a sugárzó 
erejű Hit, ami a zene megalko
tójából robban ki, akár akarja, 
akár nem a szerző. Néha még 
tagadja is a zeneszerző a ze
néjében megnyilvánuló Hitet. 
Erre sok példa van a 20. század 
sok(k)féle zenéjében.

Miben ragadhatjuk meg 
a Hit jelenlétét egy zenemű
ben? Mindenki tudja a vá
laszt: a SZÉPSÉG MINDENT 
ELÁRASZTÓ EREJÉBEN. 
Miért hiszünk egy zenében? 
MERT SZÉP! És itt azonnal 
Mozartra gondolunk. Mozart 
muzsikája testesíti meg a ze
nei szép fogalmát. Nem azért, 
mert csak 0  képviseli zené
jével a SZÉPSÉGET, hanem 
mert Mozart szépbe vetett Hite 
mindenki másnál erőteljeseb
ben hangsúlyozódik ki min
den művében, sőt, nyugodtan 
mondhatjuk: minden hangje
gyében, amit leírt. Schumann 
egy mondata jut hirtelen az 
eszembe. Beethovenről írva -  
tegyük hozzá: a legnagyobb ra
jongás hangján szólva zenéjéről 
— megkockáztat egy zárójeles 
mondatot. íme: „Természetesen 
a zenének nem szabad a szeren
csétlenség életből merített ok
táv- és quintpárhuzamait után- 
játszani, hanem el kell azokat 
takarnia. Természetesen gyak
ran találok például Marschner 
H e i l in g - á r iá ib a n  (a kor egyik 
ismert zeneszerezője, T. E.) 
szépséget igazság nélkül, vi
szont Beethovennél igazságot, 
ha nagyon ritkán is, szépség 
nélkül!” Rendkívül találó meg
jegyzés: Beethovennel kezdődik 
az a folyamat, amit a zene ig a 
z s á g k e r e s é s é n e k  nevezhetnénk. 
A romantikától kezdve hirtelen 
felgyorsul a zene igazába vetett 
Hit jelenléte.

A zene legyen IGAZ! Ez a 20. 
század jelmondata is. És miköz
ben a igazságot kerestük, las
san elsorvadt a szépség utáni 
sóvárgásunk. El is felejtettük, 
hogy a zene SZÉP IS LEHET.

Mi az igazság? A ÉLET ma
ga, adtuk meg rá a hittel hitt 
választ. Az élet szép és igaz, 
még akkor is, amikor a csúfság 
kerül benne hatalomra. Az Élet 
szépségébe vetett Hitünk min
den pillanatban, a legkétségbe-

ejtőbb helyzetekben is műkö
dik. Mindent megszépítünk. És 
nem csak utólag, az emlékeink
ben, hanem szinte mindig a ne
héz pillanatok izzó, minden re
ményt megolvasztó poklában 
is. Ami szépséget a modern ze
ne lehántott magáról, azt mi 
visszaöltöttük rá még szebben, 
még vonzóbban, mint amilyen 
lehetett volna kezdettől fogva.

De mi a zene életből fakadó 
igazsága? A szerencsétlenség 
kendőzés nélküli feltárása? A 
durvaság mindent megölő erejé
nek fitogtatása? A gátlástalan 
szókimondás? A mindig vala
mi újat kereső ide-oda rángatás 
bűvölete? A gépek lármája? A 
computerek hideg számításai? 
A zenei matematika-egyenle
tek kristályszerkezete? Vagy a 
hitetlenséggel álcázott Hit ör
vénylő vihara?

Sorra végigpróbáltuk vala
mennyi igazságot. Többet is, 
mint amit fel lehetne itt sorolni. 
És mivel maradtunk? Az igaz
ság szépségével? Hiszen végül 
is ez a zenébe vetett vallásos 
hitünk eredménye. Tehát még
is a szépséghez tértünk vissza. 
A SZÉPBE vetett Hitünkhöz. A 
kör tehát bezárult. Kezdhetjük 
elölről. Vissza kell adnunk a 
zene Hitét, sőt vissza kell h ó d í
ta n u n k  magát a Zenét is. Nagy 
igazságkeresésünkben nem is 
vettük észre, hogy a Zene el
pártol tőlünk, ELZÁRKÓZOTT 
ELŐLÜNK.

***

Gondolatok, szavak, érzések 
sorjáznak bennem, mert szép
séges Mozart-zenét hallgatok, 
bár tévé-operaelőadásról van 
szó, nem figyelek a képernyő
re. A rendezés nagyon életkö
zeli akarna lenni, durva és erő
szakos. Vajon ez az igazi Élet? 
Mozart mást mond, c s a k  h a l l 
g a t v a  a szép muzsikát. A szö
vegben is nagyon komoly dol
gokról esik szó: élettel-halállal 
viaskodnak a történés szerep
lői. Nem figyelek a szavakra. A 
zene csodálatos dolgokról b e s zé l  
nekem (nekünk!): az Élet min
dent legyőző szépségéről mond 
mesét Mozart. A ZENE HITE A 
SZÉPSÉGES MESE, AMIBEN 
MINDEN JÓRA FORDUL, 
A JÓ GYŐZ A GONOSZ FÖ
LÖTT, MINDEN ÉRTÉK A 
HELYÉRE KERÜL, A VILÁG 
ISMÉT HELYREBILLEN.

TERÉNYI EDE
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Markó Béla és Karácsonyi Zsolt 

volt a Pallas-Akadémia Könyvkiadó és 
a Gaudeamus könyvesbolt író-olva
só találkozójának vendége február 4-én, 
Kolozsváron. Markó Kié itt a tér és Az er
délyi macska című köteteit Tibori Szabó 
Zoltán ismertette; Karácsonyi Ússz, Faust, 
ússz! című verseskönyvét Kozma Mária, a 
kiadó főszerkesztője méltatta.

Megújult az 1968-ban alapított, és azóta 
folyamatosan megjelenő kolozsvári egyete
mista folyóirat, az Echinox. Február 15-tó'l 
már hozzáférhető az új formátumú és tör- 
delésű, színes borítójú lap. Fontos újdonság 
a lap rendszeresen frissülő honlapja (http:// 
revistaechinox.ro/), ahol a nyomtatott folyó
iratban megjelenő anyagok mellett egyéb, 
kifejezetten a honlap számára írt szövege
ket is publikál a szerkesztőség. Az Echinox 
megalapítása óta többnyelvű folyóirat, az 
utóbbi években román és magyar nyelvű 
szövegeket közöl. A magyar oldalak jelen
legi szerkesztői: Deák Zsuzsanna, Gondos 
Mária Magdolna, Kulcsár Árpád, Máthé 
Miklós Mónika, Serestély Zalán, Visky 
Zsolt egyetemi hallgatók.

Varga Melinda volt a Magyar 
írószövetség Csikófogat-estjének meg
hívottja február 16-án, Budapesten.

A szerzőt bemutatta Murányi Sándor 
Olivér, az est házigazdája Erős Kinga 
volt. Közreműködött Tarján Péter szín
művész és Murányi Tóni dalnok.

Ugrón Zsolna Úrilányok Erdélyben 
című „posztmodern lányregényét” mu
tatta  be az Ulpius-ház Könyvkiadó két 
erdélyi helyszínen. A könyvet február 
18-án Marosvásárhelyen, február 19-én 
a kolozsvári Bulgakov kávéházban is
mertette Orbán Viktorné Lévai Anikó, 
Molnár-Bánffy Kata és a szerző.

Február 21-én elhunyt Olasz Sándor 
irodalomtörténész, kritikus, a szege
di Tiszatáj folyóirat főszerkesztője. 
Olasz Sándor 1949. július 19-én szüle
tett Hódmezővásárhelyen. Kutatási te 
rülete a 20. századi és kortárs magyar 
irodalom, a prózaelmélet és a határon 
túli magyar irodalom volt. Az irodalom- 
tudományok kandidátusa címet 1992- 
ben szerezte meg. Legjelentősebb mű
vei: Regénymúlt, regényjelen; Sorskert. 
Sándor Iván művei', Mai magyar regé
nyek. Poétikai változatok fél évszázad re
gényirodalmában', A regény metamorfózi
sa a 20. század első felének irodalmában; 
Az író öntőformái. Nyugat-európai min
ták Németh László regény szemléletében. 
Életművét több rangos díjjal jutalmaz
ták.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör február 21-i meghívottja Vass Ákos 
volt, verseihez Gondos Mária-Magdolna 
írt vitaindítót.

Ferenczes István Zazpi című ver
seskötetét mutatták be február 22-én 
a Magyar írószövetség könyvtárában, 
Budapesten. A szerzővel Pécsi Györgyi 
kritikus és Ambrus Lajos író beszélge
tett.

A sakk a kortárs magyar irodalomban 
címmel Kányádi András, Párizsban élő 
egyetemi tanár tarto tt előadást febru
ár 22-én, a kolozsvári Erdélyi Múzeum- 
Egyesület előadótermében. Ugyanott 
bemutatták a szerző A képzelet topográ
fiája című, mítoszkritikai esszéket ta r
talmazó kötetét.

A Kor társ folyóirat estje keretében 
Karácsonyi Zsolt Ússz, Faust, ússz! cí
mű új kötetét mutatták be február 24- 
én, a budapesti Hadik kávéházban. A 
kötetet Vincze Ferenc méltatta.

Király László volt a marosvásárhe
lyi Látó Irodalmi Színpad meghívottja 
február 26-án. A költővel, íróval Kovács 
András Ferenc beszélgetett.

mm

Témák
Nincsenek kimerített témák,...Ramon Y 

Cayal fenti aforizmájának folytatását a 
rejtvényben olvashatja.

VÍZSZINTES
1. A Bánk bán szerzője (József). 7. 

Zamatos, illatos. 13. Szeretettel átkaro
ló. 14. Basel centruma! 16. ... módra; rejt
vényfajta. 17. Dunántúli megye. 18. Eja! 
Eja! ...! (Swinarski). 20. Sportszermárka. 
21. Tízen Túliak Társasága, röviden. 22. 
Végső formájához közelítő. 24. Latyak. 
25. Spielberg űrmanója. 26. Tájékozódni 
tudó. 28. A föld irányába. 29. Találka, 
légyott. 31. Itala beceneve. 32. A másik
tól. 34. Vesztőhely. 36. Még nincs hat
éves. 37. Citrom kifacsart nedve. 39. 
Tányér színig kanalazása levessel. 42. 
Mérnöki vonalzó. 43. Kissé feltart! 45. 
Dolognak összefüggéseiben megérté
se. 46. Gyötrelem. 47. A tea alkaloidja. 
49. Pöttyös mintázatú (ruha). 50. Minő?
51. Glasgow lakosa. 53. Dzsúdófokozat.
54. Balti nép tagja. 56. ...-jour; lámpafaj
ta. 58. Állati, növényi szövet (latin). 60. 
Amerikai bolygókutató űrszonda-soro
zat. 62. Orvostanhallgató. 64. Sör, bor el

lenértéke. 66. Ravaszdi állat kicsinye. 67. 
A folytatás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Utca, tér, park stb. 2. Nála lentebbi 

helyen. 3. Formásán húsos. 4. Joskar-...; a 
mari főváros. 5. Magasodik. 6. A folytatás 
első része. 8. Kemény anyagba betűt,jelet 
vés. 9. Középen volna! 10. De, franciául. 11. 
Kerti földet forgató. 12. Vonat. 14. Híres 
ménes jelzője. 15. Ritka női név. 18. Török 
férfinév. 19. Lamartine költeménye. 22. 
Másképp, latinul. 23. Arra a helyre jelet 
farag. 26. Gyakori női név. 27. ... tarda; 
a túzok rendszertani neve. 30. Nemzeti 
Bajnokság, röviden. 33. A Temes partjai! 
35. Jellegzetesen görbe huszárvégtag. 36. 
Időmérők javítója. 38. Jól vág a kés. 40. 
Árut piacra visz. 41. Angol iskolaváros. 42. 
Nem engedélyez. 44. Tanita ...; könnyűzene
énekesnő. 46. Plédet levesz róla. 48. Olasz 
sarkkutató (Umberto). 50. Melinda az oviban. 
52. Pedagógus. 54. A földre hajít. 55. Amely 
dolgok. 57. Szekérnyi rakat. 58. Valamely 
részecske megengedett energiaszintje. 59. 
Hull a hó. 61. Attila becézése. 63. Az urán és 
a vas vegyjele. 65. Autonóm terület, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  4 . szá
mában közölt Benczédi 
Sándor című rejtvény 
megfejtése: Utolsó szip
pantás; Európa elrablá
sa.

TÁMOGATÓINK: 
R o m á n ia i ír ó k  S zö v e tsé g e  

N e m z e ti K u ltu rá lis  A lap

Co
C0MMUNITAS
ALAPÍTVÁNY
A lapit«!»  a i R M Q V l i r

K o lo zsv á r  V áros T a n á csa  

S zü lő fö ld  A lap  

M in isz ter e ln ö k i H iv a ta l 

C o m m u n ita s A la p ítv á n y

Fosserkmtó SZILÁGYI ISTVÁN
KARÁCSONYI ZSOLT 

FeWffc tüfcte SKJMQNR ISTVÁN

Fóm.unkatáís; 
KIRÁLY LÁSZLÓ 
SZÖCS ISTVÁN

Szerkesztőség;
DEMETER ZSUZSA: kritika 

. MÓZES ATTILA: próza VA

PAPI* ATTILA ZSOLT: társmávészeték 
NAGY MÁRIA olvasószerkesztő'
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