
______ ■V-Ik tűz.______________________________
$  „mi változik, mi merre mozdul el?”

HELIKON

Árkossy István grafikája

PAPP ATTILA ZSOLT 
Vízimozi
„Hiába próbálkoztak, Imre Erzsit nem tudták 
megmenteni.” Újság, 1913. szeptember 18.* *

A rossz oldalon ugrani a vízbe -  
ez nem szép, Mester, kisstílű a játszma: 
belökni egy hamvas női testet 
a mélyben érlelődő áradásba; 
e regényesnek tűnő fordulathoz 
állt tapsháttért a város, hogyha tetszett.
Ha mindent rögzített a felvevőgép 
s minden ott a képen: távol és közel, 
a folyton megtörténő pillanatban
-  a kép mögötti tágasabb mezőkben 
mi változik, mi merre mozdul el?
Valaha nő volt, emlékszünk reája, 
és őrzi őt egy titkos filmszalag; 
de most merül, leválik róla minden.
Kattog a gép, körül a táj, a látszat: 
a mozdulatlan, langyos őszi nap.

Ez lesz a saját némafilmem.

Az se számít, hányán úsznak érte, 
ha egyszer ő a vízbe lépett
-  e fejezetet nem olvasták ott, hol 
megírták hajdan ezt a véget.
És hát -  mehetnek érte húszán, 
ha övé a mai főszerep 
a víz alatti Hollywoodban.
*

Valahonnan ismered az arcot, 
amely betölti most a vásznat,
azt az elveszett tekercset, 
ami épp megy, már mintha láttad, 
s a hely, ahová visszajárnál 
éjjelente a vízi tájban: 
az a mozi még láthatatlan, 
amelyre egyszer rátaláltam.

Aki már járt itt: vízi ember.
Úszik egy lány a mélyvizekben, 
ki odafönt mellékszereplő, 
de ebben a filmben ő a hős.
Ez volt a legjobb műve, Mester, 
bár egyre kevésbé ismerős.

*Az elsó' kolozsvári némafilm, az 1913-as Sárga csi
kó forgatásán az egyik színésznő', Imre Erzsi belefulladt a 
Szamosba, mert a csónakjelenetben a rendezői utasításokkal 
ellentétes oldalon ugrott a vízbe, és elragadta egy örvény.
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B eszélgetés Szentm ártoni János költővel,
*

a M agyar írószövetség  elnökével

Szakadékok megszüntetése

------------------- HELIKON-------------------------------------------

-  Tegyük fel, hogy egy kétpontos cur
riculum vitae-t kellene írnod, amiben a 
szakmai pályád legfontosabb eredményeit 
kellene feltüntetned. Az egyik bizonyára az 
írószövetség elnöki tisztsége lenne. Mi len
ne a másik?

-  A költő. Elsősorban költőnek tartom 
magam, és csak másodsorban irodalom- 
szervezőnek meg közéleti szereplőnek. És 
szeretnék is megmaradni költőnek. Még 
ha a most következő időszakban keve
sebbet is lesz lehetőségem írni, szeretnék 
majd visszatérni az irodalom művelésé
hez, és kevésbé a szervezésével foglalkoz
ni. De fontosnak tartok sok minden mást 
is: hogy idáig eljutottam, az a szervezke
dő természetemből fakadt, hiszen tíz évig 
voltam a Magyar Napló szerkesztője, ren
geteg rendezvényt szerveztem, moderál
tam, számtalan pályázatot bonyolítottam 
le. Ha úgy tetszik, beledolgoztam magam 
az irodalom szervezésébe, s annak a köz
életi területére is. Ezekre alapozva gondol
tam azt, hogy az írószövetségi elnökség is 
fog menni nekem. Nagy megtiszteltetés
nek éreztem, amikor először megkerestek, 
és hosszú ideig próbáltam felkészülni rá, 
úgy lélekben, mint szakmailag.

-  Eddig hat könyved jelent meg, ezekből 
öt verseskötet. A legutóbbi a Ballada hét
köznapi díszletekkel címet viseli, és meg
lehetősen friss, 2010-es kiadás, a váloga
tott verseidet tartalmazza. E válogatás 
valaminek a végét, valaminek a kezdetét 
jelenti? Mi következik ezután?

-  A kérdés nagyon telibe találja a lénye
get. A könyv 2010 májusában lett bemutat
va, válogatáskötet, amelyben van néhány 
új darab is, amelyek könyvben korábban 
nem jelentek meg. Számvetésnek szántam, 
áttekinti a tizennyolc éves pályafutásom. 
A tizenhét éves koromban publikált ver
sektől egészen napjaink terméséig négyfé
le szemszögből fogalmaztam újra az eddigi 
életemet. Viszonylag korán kezdtem a pá
lyát, volt mit áttekinteni, másrészt, mint
ha elfáradt volna kicsit bennem a költő, és 
ilyenkor jó pihentetni őt. A folytatásról azt 
mondhatom, hogy prózát írok, illetve írnék, 
ha lenne időm. Első regényem fele elkészült 
még a választás előtt, és ha majd elcsitul
nak a hullámok, szeretném ezt befejezni.

-  Sokan tudják, hogy a Magyar Napló 
szerkesztője voltál; azt már kevesebben,

hogy most kiváltál a csapatból -  hogy ide
iglenesen vagy véglegesen, erre korai lenne 
válaszolni. Hiányzik a szerkesztés?

-  Azok az elemei, amelyek tíz év alatt 
elfásították az embert, persze nem hiá
nyoznak. Ugyanakkor ott megvolt a ru
tinom, voltak kialakult történetei a szer
kesztői életnek. Ezek jól szolgálnának 
most is kapaszkodóul, bár most egy tel
jesen új helyzetben kell bizonyítanom, 
teljesen új kihívásnak kell megfelelnem. 
Bízom abban, hogy kialakulnak itt is 
ezek a rutinfolyamatok.

-  Az írószövetség mintegy hetvenéves 
történetében te vagy a legfiatalabb elnök, 
és valószínűleg nehéz lesz ezt bárkinek is 
lekörözni az elkövetkezőkben. Hogyan ve
tődött fel az elnökséged ötlete? Nem hi
szem, hogy bárki is arra ébredne egy reg
gelen, hogy hirtelen a Magyar írószövetség 
elnöke szeretne lenni.

-  így van. Nem én akartam az 
írószövetség elnöke lenni. Amikor ez elő
ször fölvetődött, jót nevettem az ötleten, 
mert elképzelhetetlennek tartottam, ép
pen abból kifolyólag, hogy az én tudat
alattimban is úgy volt elraktározva: az 
írószövetség egy nagy, reprezentatív szer
vezet, amelynek általában idős, rangos, 
több jelentős díjjal elismert alkotók vagy 
irodalomtörténészek voltak az elnökei. 
De akik megkerestek, egyre határozot
tabban és egyre markánsabb elképzelé
sekkel, azok éppen ennek az ellenkezőjét 
szerették volna: azt, hogy az írószövetség 
ezentúl ne csak reprezentatív, hanem egy 
kicsit hatékonyabb, fiatalosabb, arculatá
ban és dinamikájában megújuló szerve
zet legyen. S erre a változtatásra az én 
nemzedékemből engem találtak alkal
masnak. Egyre komolyabban győzköd
tek, én meg egyre komolyabban kezdtem 
elgondolkodni a lehetőségen.

-  Ha a tagságunk közül valakit, netán 
az utca emberét megkérdezném, hogy sze
rinte mit csinál az írószövetség elnöke na
pi nyolc órában -  vagy négyben, vagy tíz
ben valószínűleg nem tudna érdemben 
válaszolni. Hogyan zajlanak a napjaid?

-  Igyekszem minden héten egy napot 
az alkotónak szentelni. Bár a péntekem, 
az alkotói napom eddig inkább a beszé
dek írásáról szólt -  tehát az sem a ma

gánemberé. A hétvégét pedig igyekszem 
a lányomnak meg a pihenésnek szentel
ni. De hétfőtől csütörtökig bizony nem 
nyolc órát, hanem jóval többet töltök a 
hivatásommal. Többször megesett, hogy 
este nyolckor még az irodában voltam. 
Olyan is történt, hogy egy nap alatt hét 
és fél órát tárgyaltam különböző embe
rekkel, igazgatókkal, kulturális vezetők
kel. Tehát a napom tárgyalásokból áll, 
a munkafolyamatok összeszervezéséből, 
rengeteg képviseleti feladatból, a külön
böző társszervezetekkel való együttmű
ködés kialakításából a médiával, a szín
házakkal -  és sorolhatnám tovább. Ez 
pedig rengeteg időt fölemészt. Ha sikerül 
ezeket az ügyeket sínre tenni, és beindul 
egy önszerveződő folyamat, akkor én is 
jobban be tudom majd osztani az időmet.

-  Nem kevés energiába kerülhet az sem, 
hogy összefogd a generációkat a szövetsé
gen belül, hiszen hál’ istennek egyre több a 
fiatal tag, de szerencsére nem csupán fia
talokból áll a szervezet.

-  Még a választás előtt hallottam olyan 
híreket, hogy az idősebb nemzedék bizo
nyos tagjai tartanak a radikális fiatalí
tástól, hogy nem lesz ennek jó vége. A vá
lasztás óta viszont nem hallok ilyen rossz 
érzésekről. Az is igaz, hogy még nem 
adódtak olyan szituációk, amelyekben a 
generációs feszültség felszínre törhetett 
volna; s én bízom abban, hogy ilyen nem 
is lesz. Azt gondolom, hogy azért is en
gem választottak, mert szerkesztőként 
nagyon sok idős kollégával nagyon jó 
kapcsolatot alakítottam ki az elmúlt tíz 
évben. A munkámmal pedig, remélem, be 
fogom bizonyítani, hogy nem a generáci
ók közti szakadékot akarom növelni, ha
nem éppen megszüntetni szándékozom 
azt, már amennyiben létezik ilyen.

-  Gazdaságilag hogyan látod a szövet
ség jövőjét? Az állami mecenatúráról tud
juk, hogy milyen és mekkora. A magán-me
cenatúra megérett már Magyarországon 
arra, hogy támogasson egy írószövetséget,

SZENTMÁRTONI JÁNOS
1975-ben született Budapesten. AZ ELTE BTK magyar szakán szerzett böl

csészdiplomát 2000-ben. 2000-től a Magyar Napló folyóirat versrovatának és a 
Magyar Napló Könyvkiadónak felelős szerkesztője. 2010 novemberében a Magyar 
írószövetség elnökének választották. Legutóbbi kötete: Ballada hétköznapi dísz
letekkel (2010). Számos irodalmi díj kitüntetettje. Munkásságát 2007-ben József 
Attila-díjjal jutalmazták.
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mondjuk a közvetlenebb „hasznot” hozó 
színházzal vagy képzőművészettel szem
ben?

-  Szeretnék egy mecenatúrái kört ki
alakítani, csak ez egy nagyon hosszadal
mas folyamat lesz. Úgy tudom, hogy erre 
többször tettek kísérletet az elmúlt húsz 
évben az írószövetség elnökei, de nem iga
zán alakult ki. Üdítő kivétel Nagy Elek 
úr támogatása, amelyet ezúton is nagyon 
köszönök, hiszen az ő segítsége nélkül a 
határon túli és a vidéki tagjaink, külföl
di vendégeink számára nem állnának 
rendelkezésünkre vendégszobák. Jó vol
na kialakítani egy olyan szponzori kört, 
amelynek tagjait rendszeresen meghív
ná az írószövetség, konzultálna velük, 
megvitatná a problémákat, esetleg mű
sorokat szervezne nekik, feladatot vállal
na a támogatók cégeinek marketingjében. 
Nagyon fontos egy olyan biztonságos gaz
dasági működés kialakítása, amelyben az 
energiánkat a szellemi értékekre tudjuk 
koncentrálni, és nem a napi gondok megol
dására. Amíg a vezetőség is a mindenna
pi gondokra fecséreli az energiáját, addig 
szellemében nem fog tudni megújulni. Ez 
az elmúlt három hónap tanulsága.

-  Eddig is jó kapcsolatot ápolt a szövet
ség a határainkon túli magyar meg nem
csak magyar írószervezetekkel. Lehet-e 
még előbbre mozdítani ezeket? Kerestek- 
e ezen szervezetek részéről a kapcsolatok 
még szorosabbra fűzése végett?

-  Az Erdélyi Magyar írók Ligájával 
nagyon jó a kapcsolatunk, többször szer
veztünk közös programokat, már elnök
ségem előtt is részt vettem szervezőként 
e rendezvényeken. Ezután is folytat
juk majd a közös fesztiválok és progra
mok szervezését. A közös érdekképvi
selet is nagyon fontos (pl. az EWC-nél, 
az Európai írók Kongresszusánál — a 
szerk.), az E-MIL-lel nagyon jó a kapcso
lat e téren is. És más határon túli író
szervezetekkel is. De fel kell gyorsítani a 
szervezést, például a Szlovákiai Magyar 
írók Társaságával készülök a közeljö
vőben tárgyalni, és nemrég jártam  a 
Vajdaságban, ahol szerveződik a vajdasá
gi magyar írók egyesülete -  velük is mi
nél jobban igyekszünk majd együttmű
ködni. Ugyanez a helyzet Kárpátaljával
is. Mindenképpen aktívabb kapcsolatot 
és közös programokat szeretnék.

-  Azt nyilatkoztod valahol, hogy „aki 
irodalommal foglalkozik, az bizonyos te
kintetben őrült.” Egy tízes skálán ennek az 
őrültségnek a fokát hányasra becsülnéd?

-  Egy tízes skálán? Hát nyolcra-ki- 
lencre; a tízes már zárt osztály... Nagyon 
őrültnek kell lenni. De hát magának az al
kotónak is őrültnek és elhivatottnak kell 
lennie, mert ebben a világban, ami abszo
lút nem a kultúráról és a lelki értékekről 
szól, tényleg elvakultnak kell lenni ahhoz, 
hogy alkossunk. Mindezt pedig szervez
ni. .. összehangolni a sok egyéni érdeket a 
szakma érdekeivel... szóval érted.

KIRÁLY FARKAS

SZENTMÁRTONI JÁNOS

Szomjúság
„Az albérletben a Fiú újra inni kez

dett. Néha ő is vele. Pénzük nem volt. 
Azt a keveset, amit megkerestek, elvit
te a bérleti díj, a rezsi, az élelmiszer, 
a bölcsőde... Életük legszegényesebb 
nyaralását is ekkor szervezték, még
is jól sikerült. A Kis-Duna mentén va
lamilyen szigeten szálltak meg egy ki
halt szocreál üdülő egyik faházában. 
Az udvaron sem volt semmi extra, csu
pán egy felfújt medence. De lányuk, 
aki m ár két éves múlt, azt is nagyon él
vezte. Sokat sétáltak, bicikliztek, néha 
megmártóztak a folyóban, alkonyaikor 
nézték a horgászokat, a vizet, a mada
rakat: együtt voltak. Mégis talán  ekkor 
érezte meg először, hogy nem fog men
ni. De elhessegette magától a kétség 
vijjogó madarát.

Otthon, az albérletben azonban kez
dett szertefutni a ménes. A Költő meg 
elbarikádozta íróasztalát az egyik 
könyvespolccal, hogy a zavartalan al
kotótérnek legalább az illúzióját meg
teremtse magának. De ettől olyan 
lett a nagyszoba, m intha egy könyv
tárban élnének. A Költő hiába érezte, 
hogy napról napra veszíti el őt -  még
sem te tt semmit. Sokat ivott, az írás
sal küszködött, szerkesztői munkája 
mellett az egyetemet is be kellett fe
jeznie. Ráadásul ebben az időszakban 
még a két cimborája is lelki válságok
kal viaskodott. A Gitárművész kez
dett rádöbbenni arra, hogy a költői pá
lyán való lökdösődés nem az ő műfaja, 
és a rra  is, hogy a zenében ha valamire 
vinni akarja, előbb-utóbb hígulnia és 
prostituálódnia kéne. Ekkoriban m ár 
flamenco-táncosokat kísért, voltak ma
gántanítványai, és ahogy azóta is, kü
lönböző zenekarokkal kínlódott. Az ő 
Unokabátyja meg hosszú évek semmit
tevésének egyre terjeszkedő iszapjából 
úgy próbált kiszabadulni, hogy elmarta 
maga mellől menyasszonyát, aki min
dent a feneke alá rakott, és beleszere
te tt a pécsi egyetemen egy nála pár év
vel idősebb lányba, akivel, úgy érezte, 
szikrázó jelleme jobban összepasszol. 
Persze nem ilyen egyszerűen zajlott -  
de ez most nem az ő történetük.

A Nő beiratkozott egy tánciskolába. 
Kiskorától kezdve szeretett volna tán 
cos lenni, de még soha egyetlen utat 
nem já r t végig. Állítólag gyerekkorá
ban jól hegedült. De mihelyst közön
ség elé kellett állnia, rendszerint belá
zasodott. Eladták hát a hegedűt. Ahogy 
a katában is. Az egyik versenyen, ame
lyen a bírók szerint ha nem hagyja abba 
a negyedik mozdulatnál, még az élen is 
végezhetett volna, annyira mély és in
tenzív volt az első három. Nem tudta, 
mi zajlott akkor benne. A szabályoknak 
megfelelően befejezte, meghajolt, és le
vonult a küzdőtérről. Senki sem értet

te. Talán mert annyira mélyről indult 
az a kata, hogy az életét kellett vol
na benne eljárnia, amely nem tartozik 
ennyi emberre? Vagy mert m ár az el
ső három mozdulatban megfogalmazott 
mindent, és több mondanivalója nem 
maradt? Ki tudja. Miért, a zenészek is 
vannak sokszor úgy, hogy hiába istení
tik  egy-egy szólójukat, ők sejtelmesen 
mosolyogva csak arra  a pár hangra es
küsznek, amelyek tábortüzénél lekupo
rodott egy pillanatra az Isten is, hogy 
kicsit megmelegedjék.

Carlos Saura Flamenco című film
jére azonban megmozdult benne vala
mi. Ebben a táncban úgy lehet kibonta
kozni, hogy közben mindvégig egyedül 
marad. Hiába veszik körül a társak, 
esetleg még a közönség is, valahogy 
mégsem nekik táncol, hanem magának. 
Ha akarja, még a szemét sem nyitja ki. 
S a léleknek sem kell levetkőznie -  csu
pán olthatatlanul parázslik a szenve
dély fölött, s a fájdalom sem távozik 
a mozdulatokkal, épp ellenkezőleg, az 
utolsó p illanatban mindig visszarán- 
dul, hogy elégjen benne a test, a szív, 
az élet. Mert itt nem az a lényeg, hogy 
kitáncoljuk magunkból a szenvedést, 
hanem hogy megéljük.

A Gitárművész is számtalan zenét 
mutatott, a Költő is Paco de Lucia-láz- 
ban égett, és egyre többször forgott ke
zében Lorca-kötete. Kapva kapott hát az 
alkalmon, és beiratkozott abba az isko
lába, ahol a Gitárművész is játszott, és 
amelynek tanárnőjébe a Gitárművész 
reménytelenül szerelmes volt (bár ké
sőbb a kedvese lett rövid időre).

Egyszer-kétszer a Költőt is elrángat
ta  az órákra nézőnek, de nem tudta be
vonni teljesen. És nem csak azért, mert 
a Fiú nem oldódott fel közöttük, ha
nem mert a lelke mélyén ő sem akarta, 
hogy feloldódjon. Ez végre az ő ka tar
zisa. Ebben a táncban talán  meg tudja 
majd fogalmazni az érzéseit, amelyek
nek eddig csak az áldozata volt. Újra 
égni fog, érezni -  annyi raboskodás 
után. Megneszelte benne ezt a lázat a 
Költő is, mert egyre féltékenyebb lett, 
de minél inkább nőtt a Fiúban a két
ségbeesés, ő annál jobban, csak azért is 
elmerült ebben az új szerelemben, még 
ha e szerelem alján érezte is, hogy túl 
későn talált rá, és hogy bűntudattal fog 
fizetni érte.

Elment a táncosok nyári táborába 
is. Végre kiszabadulhatott, föllélegez
hetett. S ahogy fáradt, merült, annál 
vadabbul habzsolt. A végén, a napköz
beni kimerítő órák és az éjszakai mu
latozások, asztalon táncolások után 
már csak vacogni volt képes matracán 
pokróca alatt, mint akit szörnyű kór 
emészt. És nem csak a kimerültségtől. 
Hanem mert újra megérezte és letü- 
dőzte a szabadság mámorító levegőjét, 
amely táncba hívta és csaknem halálba 
táncoltatta őt. És azért is, mert elkép
zelhetetlennek tarto tta , hogy az életét 
úgy folytassa, ha hazatér, mint ahogy
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról

eddig. Olyan szomjúságot érzett, amiről 
tudta, nem olthatja többé semmi sem.

A Költő és a kislányuk virággal vár
ta  a vonatpályaudvaron, otthon pedig 
teríte tt asztallal és meleg vacsorával. 
A szíve szakadt meg, amikor megpil
lantotta őket. Magához ölelte kicsinyét, 
forrón megcsókolta a Fiút, majd csönde
sen, olykor egymásra mosolyogva, haza- 
buszoztak. Otthon vacsora közben persze 
kifakadtak belőle az élmények, újonnan 
eltanult mozdulatokat mutatott -  de érez
te, hogy lelkes beszámolója mögött, vala
hol a mély és nyirkos félhomály bozóto
sából m ár fölütötte fejét egy vérszomjas 
ragadozó: a hazugság. Megérezte szagát 
a Költő' is, dörzsölt volt, még ha rendsze
rin t későn kapott is észbe. Kislányuk 
pedig csillogó szemmel és elragadta
to ttan  nézte táncoló-csacsogó-falatozó 
édesanyját, talán még soha nem látta 
ennyire szépnek, felszabadultnak, ma
gával ragadónak. Törékeny emlékeiben 
ekkor raktározódhattak el az első' tánc
mozdulatok.

A hétköznapok kezdtek újra a he
lyükre rendeződni. A Költő még a gya
nús, aztán megbeszélt sms-eken is tú l
tette magát, amelyeket egy számára 
arctalan, de épp ismeretlenségében ri
asztó és fenyegető vetélytárs küldözge
te tt a Nőnek valahonnan egy fülledt, 
latin éjszakából, talán épp az ágyán 
hanyatt dőlve, kedves tábori élményein 
merengve, hogy az ártatlan  flörtöt mi
képp is lehetne elmélyíteni. Látszatra 
minden ugyanúgy folytatódott, de va
lójában szinte semmi sem. Mert a Nőt 
mintha áramütés érte volna, amelynek 
sokkjából felocsúdva rádöbbent arra, ki 
is ő valójában. Ez a csalóka érzet ad
dig tornyosult benne, hogy a Fiúval te tt 
magányos sétáik során már pedzegetni 
is kezdte, mit szólna hozzá, ha táncos
sá képeztetné át magát. A Költő kezdet
ben képtelenségnek tarto tta  az egészet, 
meg féltette is szerelmét egy újabb meg
rázkódtatástól, csalódástól, szerette 
volna, ha a Nő nem kergetne délibábot, 
és persze attól is rettegett, hogy elveszí
ti őt, amit ekkor sejtett meg először. Ez 
volt nyugtalanságának első olyan erejű 
hulláma, amely kisodorta elefántcsont
tornyából, és ott ta lálta magát védtele
nül a forróságtól sistergő flaszteren, és 
csak azt érezte, hogy a valóság perzsel, 
akár a tűz. Rendszerint visszabújt hát 
a maga havazásába, de innentől már 
nem tudta másképpen figyelni párját, 
mint gyanakodva. Azonban amikor lát
ta  rajta, hogy micsoda láng lobog ben
ne, amely talán föl is emészti, ha nem 
oltják el időben -  beleegyezett, és támo
gatta a Nő ötletét, még ha azt magában 
megkésett álomnak tarto tta  is.

A tánckarrierből persze nem lett 
semmi. Nem volt elég bátor és erős a 
Nő, hogy megküzdjön érte, és belátta 
azt is, hogy reménytelen az egész. Nem 
roppant össze tőle, hozzászokott a ve
reségekhez. A mélyben azonban a láva

fortyogott tovább, de m ár nem álmokat 
emelt benne, csupán csöndben, titokban 
elégetett mindent, ami az útjába került. 
S amikor a Nőből csaknem minden ér
zés elfiistölgött, újra megszólalt benne 
a riadó csontkürtje, aminek hallatán 
tudta jól, hogy megint ú tra kell kelnie. 
Továbbállni, mint annyiszor életében, 
maga mögött kiégett vidéket hagyva, 
amelynek földjében többé nem terem 
semmi -  új vidéket keresni, ahol talán 
még kivirágozhat.

Bejelentette a Költőnek, hogy fogja 
a Kicsit, és leköltözik apjához vidékre, 
ő pedig nyugodtan cuccoljon csak visz- 
sza a családjához, be kell lássák, nekik 
ez nem sikerült. Ezen a beszélgetésen 
és vitán szembesült először a Költő az
zal, hogy az értelmének bizony korlátái 
vannak. Amit addig, amíg a lét titka
it, múltja sötétjét kémlelte, végtelennek 
hitt, az a hétköznapi valóság szánalom
ra méltó kis színpadán csúnyán leszere
pelt. És mivel nagyon szerette a Nőt, a

lánya nélkül sem akart élni, be kellett 
látnia, hogy jobb, ha kissé lejjebb eresz
ti agancsát, és meghajol a valóság előtt; 
hogy nem szégyen néha letérdelni, sőt, 
olykor kell is, ha meg akarjuk tartan i 
azt, ami a legfontosabb nekünk.”

(...)

Egy nyaraló. Igen, egy nyaraló sokat 
lendítene rajtuk. Mindketten föllelke
sedtek. S mivel mindig ő volt a kezde
ményezőbb alkat, lázasan bogarászgat- 
ni kezdte az újsághirdetéseket. Közben 
otthagyta a munkahelyét is, váltott, 
egy nagy céghez ment át dolgozni, ahol 
nem ismert senkit, a felvételin csupán 
magára számíthatott, semmi protek
ció, rokon. Az első ilyen sikerélmény 
volt az életében. Ráadásul nemsoká
ra lesz egy nyaralójuk is. Már csak azt 
kell kitalálniuk, hogy honnan szerezze
nek rá pénzt. Akkoriban a Költő örökölt 
egy kisebb összeget egy elhunyt idős ro
konuk után, de ahhoz, látva a víkend- 
házak árait, gyűjteniük kellett még. 
Összeismerkedtek egy nyugdíjas ker
tész asszonnyal s a fiával, akik kocsi

jukon ki is vitték őket a nyaralójukhoz, 
amit el akartak  adni, nem is sokért, 
mert m ár nem győzik, elég az otthoni 
ház, meg kell is a pénz a gyerekeknek. 
Keskeny erdei úton zötykölődött fölfelé 
az autó, melynek letekert ablakain ha
rapnivaló, mindennél fenségesebb hegyi 
levegő ömlött rájuk, behunyták szemü
ket, és hagyták, hogy kimossa belőlük 
a város bűzét és a vidék porát. Fönt ma
gányos, takaros kis kőház, kétszintes, 
óriási kerttel a lejtőn, a finom fények
ben úszó völgy és a szemközti dombok 
festői látványával. Állítólag kertjén á t
járnak  az őzek, a rókák. A szomszédok 
szétszórva a tetőn, mindegyik egy-egy 
ilyen magányos kis házban, barátságo
sak, ha valaki disznót vág, kóstolót visz 
a másiknak, amúgy meg csak akkor 
zörgetnek be egymás ablakán, ha va
lami nagyon kell. Igen, itt ta lán  rend
be jöhet minden -  gondolta akkor a Nő. 
Hétvégenként elbuszoznak Süttőre, on
nan pedig gyalog. Délelőtt ő majd sám
lin krumplit pucol, akár a régi asszo

nyok, játszik a lányával, míg fönt a 
padlásszobában a Költő verset ír. Aztán 
a közös ebédek, nagy séták az erdőben. 
Se tévé, se rádió, amin át szakadatla
nul árad a szemét. Még térerő sincs. 
Csak a szabad levegő és az alkonyaiban 
elballagó szarvasok. Télen a mókusok
nak és cinkéknek majd magokat szór
nak. Nagy nyári estéken pedig kiülnek 
a völgy fölé, asztalukon friss pogácsa, 
bor, verseskötetek. A szellő olykor abro
szukba belekap, de úgy, m intha csupán 
egy láthatatlan borz föltartott, lompos 
farkával libbentette volna meg, ami
kor riadtan lábuk közt eliszkolt vissza 
a bokrok közé. A házban recsegő mag
nóból Feliciano szívfacsaró spanyol bal
ladái kelnek útra, hogy sohase feledjék, 
a szerelem és az élet illékony, addig be
csüljék meg minden pillanatát, ameddig 
bennük táncol. Az elmúlás érzetének 
keserűségét pedig a szemközti dombok 
mögé hanyatló napkorong fényeinek és 
a lassan rájuk ereszkedő éjszaka egy
más után feltünedező csillagainak leír
hatatlan költészetével enyhítik majd.

(részletek egy készülő regényből)

4

Etienne Hajdú szobra



HELIKON

MARKÓ BÉLA
a

Es hátha van
Mert sem m i más, tágas pilótafülke  
a nyári ég, am íg lent zakatol 
és meg-megáll a kert, de valahol 
a sűrű  éjszakában elmerülve

figyel talán, s ha kell, egy üstököst 
kigyújt, vagy egy-egy csillagot kikapcsol, 
s a folyton vibráló sok kusza rajzból 
megfejti, hogy a m űszerfal mögött

mi van, s mondjuk, m it is je len t a Göncöl,
s m iért világít néha a Tejút,
m ert nyilván tudja, mivel mire ju t,

és m indent ért ebből a fényözönből 
az Isten, s hátha mégis van velünk 
valami terve, hogy hova megyünk.

Ars am andi
Mert képernyő csupán, nincs benne mélység, 
illetve mégis van: áramkörök 
lüktetnek forrón a látvány mögött, 
s nem érthetik a nézők szenvedését,

de nyilván nincs is sem m i szükség erre, 
m ert bent csak apró, fémes járatok  
és kábelek, vagy sűrűn nyomtatott 
lemezkék, és m indez úgysem vezetne

tovább, m in t eddig, csak nyirkos sötét, 
ahol a rózsa m eghasadt tövét 
s nyers gyökerét valóban féreg rágja,

am int az köztudott, s m íg megremeg, 
m ár jó, ha szirm án megtorpan kezed: 
m int szélvédőn egy pillangó halála...

A nnával egy őszi kertben
Napnyugtánk dísztelen, akár a kés, 
csak am i kell: nyugodt fogás a nyélen, 
am íg hosszában végigfut az élen 
a vércsatorna, és nagy sárgaréz

szegfejek égnek, m in t a csillagok 
egy gondosan eldolgozott, hibátlan, 
szétvágott s ismét egybeforrt világban, 
s dicsérik, aki form át s színt adott

nekik, hogy végül, íme, végtelen 
a véges is, ahogy a késeken 
kettéválik a fény, s ott van kívül

m ár m inden, és egyformán célszerű, 
s testünk-lelkünk is inkább kés-szerű, 
hogyha a vér elővillan s kihűl.

M úlásunk receptje
Esőcseppekből hópihét keversz 
irdatlan lábasokban, kedvesem, 
új s új receptet találsz ki nekem, 
vagy régi könyvben friss étkekre lelsz,

s m ár próbálod is rögtön lelkesen, 
szélárnyékban m agnóliát nevelsz, 
hóember-fejnyi galuskát terelsz 
nagy levesekben, s csak já tszo l velem,

etetsz, itatsz, szeretsz, m inden zubog 
s lobog körötted, sohasem ju tok  
tán közeledbe sem, mert k in t ragyog

szoknyádon s éget sok-sok csillagod, 
de végül mégis együtt ér a tél: 
egybeszakad napsárga s hófehér.

A m aradék eltüntetése
Olyan közelről néznek, hogy a nedves 
és síkos szemgolyók egyszerre csak 
hozzáérnek megránduló kezedhez, 
de egyet-kettőt lándzsával lecsap

az őr, és szétgurulnak, m in t a szilva  
a hűvös fáról, hogyha belemar 
a szél s a fagy, utolsó szavaidra  
figyelnek, hogy szólalnál meg hamar,

és aztán legyen vége mielőbb, 
sírnak, nyüzsögnek, néha ellazulnak, 
de végre ők is a fejedbe nyúlnak,

megfordítják a rendet, és erőt 
remélnek tőled, tört csontból velőt, 
s csak maradékot kínálnak az Úrnak.

Szonett az élet értelm éről
Naponta járjuk: lakás, munkahely, 
s ugyanúgy vissza: munkahely, lakás, 
és közben, persze, iskola: Balázs 
is m inden áldott reggel útra kel

velünk, és ritkán egy-egy múzeum  
vagy úszoda talán hétvégeken, 
így lüktet, m in t egy szív, az életem  
s az életünk, időnként beleun,

többnyire Anna, sőt nagynéha én 
változtatok, de nem az elején, 
s a végén sem, hanem a közepén,

m ert m ás-m ás útvonalra esküszünk  
a torlódásban, és máshol megyünk 
haza, de ugyanoda érkezünk.
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Vidám Biblia avagy amit 
a Könyvek Könyvéből kihagytak
(fu tószalagra írt farsan gi felvonulás)
Zene: az Indiana Jones filmzenéje. 

In d ian a  Jones (viharvert kalap, elnyűtt 
ruha, ostorral az övében, szakado-zott 
papírtekercsekkel a kezében berohan a 
színre, a zene elhallgatása után a közön
ség felé): A Holt-tenger partjáról jövök. 
Szenzációs leletre bukkantam. (A közön
ség felé tartja a tekercseket). Egy ősrégi 
Szentírásra, amelyet a szigorú egyház
atyák elrejtettek jámbor híveik elől, ne
hogy nevetni találjanak a templomban. 
Ez itt a Vidám Biblia. A következő per
cekben rövid részleteket láthatnak belő
le. Akinek megtetszett, megrendelheti 
majd a Vatikánban. (Kisiet a színről)

Zene: Ha eljönnek az ördögök. Lucifer 
{elegáns fekete öltöny, kalap, napszem
üveg, diplomatatáska, besétál a színre, 
a zene elhallgatása után a közönség fe
lé gúnyosan): Hát igen, megvolt a Nagy 
Bumm. A világ teremtése. S aztán? A 
többi angyal még most is tátja a száját a 
csodálkozástól. Csak én, Lucifer mertem 
megmondani a főnöknek, hogy selejtes a 
műve. Főleg azok az embereknek neve
zett silány lények. Javítgathatják majd 
hosszú évezredeken keresztül őket mini
málbérért papok, pedagógusok, pszicho
lógusok. Ahelyett azonban, hogy a pat
ron újragyúrta volna őket, a könnyebb 
megoldást választva kirúgott engem a 
Mennyországból. Kísérthetek most az
tán látástól vakulásig. S éjszakánként is, 
mert ugye, az ördög sosem alszik. Most 
azonban egy percre megszusszanok eb
ben a kies gyümölcsöskertben. {Leül egy 
camping székre, a táskát a lába mellé te
szi)

Zenei Ádám, hol vagy, merre csava
rogsz. Ádám {kezeslábas, széles karimájú 
szalmakalap, kapával, gereblyével, öntö
zőkannával felszerelkezve, homlokát töröl- 
getve bevánszorog a színre, a zene elhall
gatása után a közönség felé, panaszkodva): 
Egész nap csak robotolok. Nem is hiszik 
el, mennyit kell kulizni az Édenkertben, 
hogy valóban paradicsomi környezetben 
élhessünk. A vadak meg közben lelegelik 
a veteményest, feltúrják az ágyásokat. S 
ráadásul egy perc nyugtom sincs az asz- 
szonytól. Adám, ide menj! Ádám, oda 
menj! Már nem bírom energiával... Csak 
egy csoda segíthetne, hogy eleget tehes
sek Éva növekvő igényeinek.

Éva {fürdőköpeny, papucs, kézi tükré
ben magát bámulva, haját igazgatva lép 
be az ellenkező oldalon, az ura felé, türel
metlenül): Te első számú bibliai hímpél
dány, hát nem hallottad, hogy hívtalak?! 
Egész nap csak kint ülsz a kertben, s a 
paprikáidban, tökeidben gyönyörködsz. 
Én meg itthon unatkozom közben. Hát el
felejtetted, hogy nem csak az ágyásokban 
kell szorgoskodnod?! Hogy nem lesz em
beriség, ha te éjszakánként húzod a ló
bőrt mellettem az ágyban?! Munkára fel, 
kiskertészem! Várlak hitvesi nyoszolyán-
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kon. {Kacéran urára mosolyog, majd há
tat fordít neki, és kisiet a színről.)

Adám a fejét fogva, kétségbeesetten töp
reng.

Lucifer {odalép hozzá, a táskájából 
kivesz egy almát, s Adám kezébe nyom
ja): Tessék, ez majd segít a problémá
don. Viagrás gyümölcs! Made in Hell. 
Garantált pokoli minőségű! Ne félj, né
hány ezer év múlva már több milliárd 
utódod lesz a földön.

Ádám: Remélem, jól felkészültél, 
Éva ...{beleharap az almába, s döngő lép
tekkel kimegy a színről.)

Lucifer (a közönség felé): Hát ez köny- 
nyebben ment, mint hittem. Bye-bye! 
{Kisiet.)

Zene: Ugye, mi jó barátok vagyunk. 
K áin és Ábel rapp szerelés, baseball sap
ka egymást lökdösve érkeznek a színre. A 
zene elhallgat.

K áin {dühösen): A hócipőm már tele 
van a mennyei protekcióddal, Ábel. Most 
is a te bárányod kellett az Úrnak, s nem 
az én vegetáriánus áldozatom.

Abel: S mi abban a gáz, Káin, ha az 
Úr engem kamel? Az én bárányom termé
szetes táplálékon növekedett, viszont a te 
gabonád génmódosított. Mindenféle mér
gező, növekedésserkentő szerrel kezelted, 
hogy nagyobb legyen a termésed.

K áin {egy cukormentes kólás do
bozt vesz elő a zsebéből): Úgysem adom 
föl! Látod, ez a legújabb találmányom. 
Cukormentes kóla. Imádni fogják a hu
szonegyedik században. Melléje meg 
szintén az én találmányomat, chipset 
fog zabálni az emberiség. Addig is azon
ban tanúk nélkül diszkréten elpüföllek. 
Na, gyere szépen, tesókám! (Megragadja 
Ábelt a fülénél fogva, s kifelé húzza)

Ábel (elővesz két paintball pisztolyt, kö
nyörögve): Inkább ezekkel a festékes já
tékpisztolyokkal vezessük le a konflik
tust, Káin. {Egymást lökdösve kimennek 
a színről)

Zene: Tam sailing. Noé {tengerész 
egyenruha, tiszti sapka, távcső, elégedett 
arccal besétál, a zene elhallgatása után): 
Az előbb fejeztem be a bárka építését. 
Szilárd, tágas alkotás. Belefér a világ 
valamennyi állatfajtájából egy-egy min
tapéldány pár. Plusz a feleségem. Meg 
is dicsért az Úr érte. Igazi vízi állatker
ted lesz, Noé, mondta. Meg azt is mondta 
még, hogy vigyek magammal sok C-vita
mint is, mert elég nedves lesz az időjá
rás az elkövetkező hetekben. Hé, asszony, 
igyekezz, be kell szállni!

Noé felesége (esőköpeny, esernyő, gu
micsizma, bőröndöket, táskákat, kala
pos dobozokat cipelve): Lassan a testtel, 
vagy inkább a bárkával, Noé. Ezeket még 
mind be kell rakni a poggyászok közé. S 
krokodilból és tigrisből is kell még leg
alább egy tucat, hogy legyen elég alap
anyag az özönvíz utáni cipő- és bundakol

lekciómhoz. Csak nem fogok second hand 
cuccokban járni az új világban?! Na, mire 
vársz?! Cipeld már föl ezeket a fedélzetre!
(.Noé kezébe nyomja a csomagokat, s a ci- 
pekedő férjet kitereli a színről)

Zene: Micsoda buli. Lót {tűzoltó egyen
ruha) maga után húzva Lótnét {diszkó
szerkó, megkezdett pezsgősüveg a kezé
ben)

Lótné {kapálózik, igyekszik kiszaba
dulni a férje keze közül, a zene elhallga
tása után könyörögve): Lót, vedd már le a 
kezem rólad! Vissza akarok menni a vá
rosba. Tutira jó buli volt!

Lót {ingerülten): Nem mész sehová, asz- 
szony. Nem neked való az a hely... Tele 
van beszívott, füves alakkal a Szodoma- 
diszkó.

Lótné {dühösen): Mi az, hogy nem ne
kem való!?! Még nem hallottál női egyen
jogúságról, Lót?! Unom már ezt az ószö
vetségi patriarkális férfidumát! Bulizni 
akarok, érted, bulizni! Te bezzeg beül
hetsz minden nap a Gomorra kocsmába, 
én meg csak kussoljak otthon, s a zokni
jaid stoppoljam! Hát nem, Lót! Legalább 
a tűzijátékot megnézem... Azt mond
ják, isteni lesz. Igazi nagy durranás... 
{Hátrafordul, s megdermed)

Lót {körbejárja, megtapogatja, majd a 
karjába veszi): Jó ez a trükk, Uram. Nem 
csinálod meg az anyósommal is?

Hang: Evita^i consumul excesiv de sá
ré, zahár si grásime!

Lót kicipeli a feleségét.
Zene: Száguldás. Mózes {szafaris autó- 

versenyző felszerelésben: sisak, védőszem
üveg, lábszárvédő, ruganyos léptekkel be
sétál, a zene elhallgatása után körülnézve): 
Nem látta valaki a népemet?! Már megint 
lemaradtak valahol... Pedig az Úr hogy a 
lelkemre bízta őket. Mózes fiam, mond
ta nekem, fogod a néped, s szépen kiveze
ted a fogságból. Éppen akkor rendezték a 
szokásos sivatagi rallyt, amin minden év
ben részt szoktam venni, így aztán kapó
ra jött nekem a dolog. Gondoltam, a kel
lemest összekötöm a hasznossal. Imádok 
vezetni. Szépen el is terveztem mindent. 
A száguldást a dűnék között, a vízisível 
történő átkelést a Vörös-tengeren. Ez a 
tátott szájú banda azonban útközben de- 
fektet kaphatott vagy eltévedt. Most az
tán keresgélhetem őket... {Lassan, keres
gélve kisétál)

Zene: Titkos üzenet. Gábriel arkan
gyal (postás egyenruhában, ellenzős sap
kában, vállára akasztott táskával, be
siet, a zene elhallgatása után lelkesen a 
közönségnek): A nevem Gábriel arkan
gyal. A mennyei távközlési hivatal szak
képzett alkalmazottja vagyok. Bár a 
postai szabályzat szigorúan kötelez a le
véltitok megőrzésére, ez az üzenet annyi
ra különleges, hogy muszáj beszélnem ró
la. (Elővesz egy nagy fehér borítékot.) 
A címzett: Sz. Mária, Betlehem város, 
Istálló utca, 1. szám alatti ideiglenes la
kos. Biztosan nagyon meg fog örülni ne
ki, mert fentről küldik. (Ujjával a ma
gasba mutatva): Egészen fentről. Az égi 
laboratóriumból. S az áll benne, hogy si
került a történelem első mesterséges 
megtermékenyítési programja. Fiad szü
letik, Mária, fiad! (Lelkendezve kirohan.)
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Zene: Kormorán: Betlehemi királyok. 
Gáspár, M enyhárt, Boldizsár az il
lusztrációkról ismert öltözékben, hátizsák
kal, kerékpárjaikat tolva érkeznek. A zene 
elhallgat.

G áspár (kifulladva): Menyhárt, a te 
béna ötleted volt, hogy biciklivel indul
junk el az újszülött Megváltó keresésére.

M enyhárt: Miért? Talán gördesz
kán jobb lett volna, ahogy te ajánlottad, 
Gáspár?

Boldizsár: Elég legyen a veszekedés
ből! Inkább nézzétek meg, hogy megvan
nak-e még az ajándékaitok! Felettébb 
kínos lenne, ha felsülnénk, s az evangé
listák azt írnák a szenzációra hajlamos 
utókornak, hogy messzi földről üres kéz
zel érkeztünk kiskorú Urunkat imádni.

A három napkeleti bölcs tarsolyaiból 
előveszi ajándékát.

G áspár {áhítattal magasba emelve egy 
laptopot): Én ezt ajándékozom az Úrnak! 
írja csak le saját kezűleg a tanításait! 
Tuti biztos vírusvédő is van rajta, ha a 
Sátán be akarna hatolni a rendszerbe.

M en y h á rt (áhítattal magasba emel
ve egy pen drive-ot): Én ezt! Mentse erre 
a szövegeit, ne bízza azokat a bizonytalan 
szóbeszédre!

Boldizsár {áhítattal magasba emelve 
egy walkmant): Én pedig ezt, hogy a taní
tás szüneteiben és utazás közben, kikap
csolódásként hallgassa a szférák zenéjét.

Hang: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár 
nevű látogatóinkat várják a Betlehemi 
Szülészet 1-es termében.

A három napkeleti bölcs kerékpárjait 
tolva kisiet a színről.

M ária {pongyolában, hajcsavarokkal) 
és József {kezeslábas, szerszámos táska, 
ácsceruza a füle mögött) gesztikulálva jön
nek, láthatóan vitatkoznak egymással.

M ária (panaszosan): Neked könnyű, 
József. Te egész nap lefoglalod magad a 
munkáddal. Építed a hétvégi házakat a 
Genezáret-tó partján, esténként pedig 
sörözgetsz a haverokkal. Én azonban itt
hon ülök, s már nem bírok ezzel a gye
rekkel. Fogalmad sincs, hogy egy serdü
lő fiú mennyire felhúzhatja az embert... 
Kivagyok már teljesen idegileg...

József (a fejét vakarva, békülékeny 
hangon): Ugyan már, Mária, szerintem 
eltúlzod a dolgokat. A mi gyerekünk a 
legszelídebb fiú a világon. Állandóan a 
könyveket bújja. Meglátod, orvos lesz be
lőle, vagy rabbi.

Zene: I  want to break free. Jézus (bőr- 
szerkó, szegecses karkötő, lánc, fülhallga
tó, pánttal átkötött hosszú haj, szakáll) a 
zene ütemére mozogva, önérzetesen besé
tál. A zene elhallgat.

Jézus {a tanácstalan szülőknek): Na, 
mi az ábra? Valami gáz van?

József {hüledezve): Mi ez a maskara 
rajtad, fiam? Talán farsangi bálba indul
tál?

Jézus {lazán)'. Ne parázz, fater! Tök 
Kánaán ez a szerkó. Ennyire nem lehetsz 
őskori maradvány, öreg. Fogalmad sincs, 
hány követőm lesz a jövőben.

M ária {csitítóan): Hogy beszélsz az 
apáddal, Jézuska?

Jézus {dacosan): Engem te csak ne be- 
cézgess, anya! Nem vagyok én már kis 
krapek. S jó előre megmondom nektek, 
hogy eszem ágában sincs orvosira vagy 
teológiára menni, hiába is akarnátok! 
Ezt később részletesebben is kifejtem. 
Most azonban sietek, gáz lenne, ha lekés
ném a Nazareth együttes koncertjét.

Zene: Nem vagyok én apáca. M ária  
M agdolna (fekete szoknya, póló, ba
kancs, hosszú, kibontott haj) határozott 
lépésekkel besiet a színpadra, a zene el
hallgatása után dühösen a közönség felé): 
Az agyamra megy ez sok pasi! Állandóan 
csak parancsolgatnak. Mária Magdolna, 
ezt csináld! Mária Magdolna, azt csin
áld! Ki sem látszom a sok házimunká
ból. Én mosok, főzök, takarítok mind a 
tizenkét apostol után. Hol itt az egyen
jogúság?! Élegem van már a sáros saruk 
tisztításából, a halászlé készítéséből.

Varga Hajdú István grafikája

Intellektuális munkát akarok én is vé
gezni. Tanítani, előadást tartani. Annál 
is inkább, mert a Mester bennem látja a 
legtöbb fantáziát.

Hang: Magdikám, vasald ki a köntösö
met, délután jelenésünk van a Genezáret- 
tó partján! Nem szeretném, ha holmi jött- 
ment vándorprédikátornak néznének az 
emberek.

M ária Magdolna: Vasald ki te, János! 
Momentán nem érek rá, a doktori disz- 
szertációmat írom az asszonyok szerepé
ről az egyházban. {Kisiet.)

Zene: Hogyan mondjam el neked. Pál 
apostol {turistaszerelésben, bottal, a mo
bilját nyomogatva, a zene elhallgatása 
után idegesen): Már megint nincs térerő. 
Nem tudom elküldeni az sms-emet az efé- 
zusiakhoz. Telekommunikáció nélkül pe
dig nem terjed az eszme. Ezt én mondom, 
Pál, aki a kereszténység menedzselését 
végzi a csapatban. Mostanában rám jár a 
rúd. Tegnapelőtt az elektronikus postalá

dám ment taccsra, s képtelen voltam to
vábbítani a thesszalonikaiaknak címzett 
e-mail-emet. Tegnap pedig a sivatagban 
lemerült a laptopom akkuja, amikor a fi- 
lippibeliekhez akartam írni. Muszáj gya
log kikézbesítenem a leveleimet. {Nagyot 
sóhajtva kibandukol a színről.)

Zene: James Bond-filmzene. Szent 
P é te r {sötét öltöny, fekete napszem
üveg, kalap, körbekémlelve besétál, a ze
ne elhallgatása után a közönség felé): A 
nevem Péter, Szent Péter. Fentről jö
vök. A nagyfőnök küldött misszióba. 
Valami széllelbélelt archeológus a Holt
tenger partján talált egy enyhén szól
va gyanús Szentírást. Eléggé meggyűlt 
már a bajunk az apokrif evangéliumok
kal, a Dán Brown-féle képtelenségekkel. 
S most, tessék, itt ez az újabb botrány. 
Egyenesen Rómába megyek, hogy be
széljek a soros utódommal, Benedekkel, 
tegyen már valamit az ügyben. {Kisiet)

Zene: Papa don’t preach. XVI. 
B enedek {pápai öltözetben, idegesen 
jön be, a zene elhallgatása után nyugta
lanságát nehezen leplezve): Na, még csak 
ez hiányzott! Hát nincs elég hivatali te
endőm?! Éjt nappá téve gürcölök, hogy 
a vallási toplista élén maradjon a kato
likus egyház. Hogy elsimítsam a viszá
lyokat, s tessék, itt az újabb botrány. 
Méghogy Vidám Biblia, megszakadok a 
nevetéstől! Szerencsére eszembe jutott 
egy jó ötlet, amivel elsimíthatom a bot
rányt! (A zsebéből elővesz egy csengőt, s 
megrázza.)

V atikáni t itk á rn ő k  {elegáns kosz
tüm, szemüveg, tűsarkú cipő, besietnek): 
Hivatott, eminenciád?

XVI. Benedek: Hát ez meg mit jelent
sen? Nők a pápai lakosztályban? Miért 
nem szólt a fehérnépriasztó?

Első titkárnő : Mi nem nők, hanem 
titkárnők vagyunk. Tit-kár-nők!

M ásodik titkárnő : S nem a hátsó be
járaton át kerültünk ide, hanem annak 
rendje és módja szerint megpályáztuk az 
újságban meghirdetett állást, és sikere
sen versenyvizsgáztunk.

XVI. B enedek (lemondóan legyint- 
ve): Lassan a nők kezére jut az egész 
cég. Különben azért hívtam a tisztelt tit
kár urakat, izé hölgyeket, hogy ledik
táljak egy körlevelet. {Lassan, tagoltan 
mondja, a titkárnők buzgón jegyzetelnek.) 
Minden egyházmegye figyelmébe! Mi, 
XVI. Benedek, Róma püspöke, a katoli
kus egyház feje felhívjuk híveink figyel
mét, hogy a napokban kiadott, s több 
száz nyelvre lefordított Vidám Biblia 
nem eredeti Szentírás. Szerzője a római 
kabaré világából jól ismert nemzetközi 
humorista, Daniel Alexandros Vaticano. 
Arra kérem a plébániákat, hogy far
sangkor kötelező módon vigyék színre a 
Vidám Bibliát. Hadd nevessenek a jám
bor hívek ezen a kitalált történeten!

Zene: Miénk itt a tér. A szereplők sorra 
bevonulnak. Vidám bibliai zárókép.

Függöny

Héber szlengből, görög zsargonból és 
latin konyhanyelből fordította

SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER
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másítja és szerkeszti ^arácscnyi Jósolt

M ,

NAGYPÁL ISTVÁN

A három kofaasszony kérése
1 .

A bordal
A napon sütteted magad, miközben 
a csónakról leszáradt vízimohát 
morzsolod szét és suttogó hangon 
dúdolsz el egy horvát bordalt.

Feléd állok, és fekete szemeddel 
átnézel rajtam, egyre ismételgeted 
a dal refrénjét. Ahogy így nézlek 
téged, eszembe ju t három asszony.

Akkor találkoztunk, amikor mentem 
a piacra, egymás melletti standon 
árultak halat. Szeretem a hal szagát. 
A tengerről poshadt víz bűzét éreztem.

hanem megfigyeli a nagy halakat, 
az albatroszt, mondta az asszony,

a csónak oldaláról leszárad majd 
a vízimoha, ahogy az összekötözött 
kezéről. Az angolna testéhez értem, 
majd fintorogva elfordultam tőle.

4.
A harmadik kofa 
kérése
Fel-le figyeltem az asztal lábát, 
amikor a harmadik asszonyhoz 
értem, nem beszélt hozzám és 
nem nézett fel, nem is hallgatott,

M a t é r i a - c i k l u s
töredékes jegyzet átirata 

Az álom írás, az írás pedig 
sokszor nem más, mint álom.

Umberto Eco

Matéria-könyvtár
Üvegkocka az egész, 
a falak, padló, plafon.
Üvegkockák a szobák.
Szegek döfik át a falakat, 
rajtuk képek, keretben.

A padlón heversz, nyitott 
könyvek -  a könyvtárban 
a testből szakadnak ki.

Matéria-templom
2.
Az első kofa kérése
Az első kofaasszony egy harcsafejet 
adott a kezembe, hogy érezzem a súlyát. 
A szemeit kiették a társai, mondta 
a fiú, aki a nagyapjával él, ne hagyd,

hogy a csónakok közé vetődjön, 
ne hagyd, hogy hazudjon a halakról 
neked. A harcsa szaga felerősödött 
a széltől, néztem a fejét, a fejét.

Az asszony figyelt, egyre csak nézte 
az arcomat, válaszolnom kellett volna, 
nem tettem, visszaraktam az asztalára. 
Apró csónakok rajzolódtak ki előttem.

3.
A második kofa 
kérése
A második kofaasszony az arcomhoz 
tolt egy angolnát, majd az ujjhegyeit 
bőrömhöz érintette, hosszan fogdosta 
kezem, egészen a hónom aljáig.

A szőke fiú halászni megy reggel egy 
apró csónakkal, de nem angolnáért,

csupán az asztalra mutatott, ahol 
apró szardíniák sóban pácolódtak, 
száraz volt mind, fejük, szemük, 
farkuk érintésre széttört, szólni

igyekeztem, de az asszony söpört 
egyet a kezével és az asztalon 
a maradék só maradt. Ekkor sem 
értettem meg, mit kértek tőlem.

Elmentem azon az éjszakán, 
abba a templomba -  a falon 
üres ikonok. Az apszis közepén 
Rothko-oltárképről a festék 
lefolyik a padlón heverő fehér 
táblákra, tabula rasa.

Cseppenként fehéredik a bőröd, 
cseppenként válik tested festő
vászonná a templom oltárán.

Matéria-kórház
Körfolyosó helyett itt 
szűkös, egyenes -  falak 
helyén épp átjár a szag. 
Vaságyakon fekszenek, 
mint -. Fakeretbe zárt 
ablak-magány. Kezem 
között vászon, ujjaim 
között ecset, így festek 
a kórterem ablakán.

Matéria-mondat
Szavakat rajzolok, 
így beszélnek hozzám 
a mondatok.

g feoM&f A»a» KilometriK
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HERTZA MIKOLA

A zárban fémesen nyikorgóit a kulcs, 
a kilincs megmozdult, és a sötét lépcső- 
házból belépett a lakásba Lakó Zoltán. 
Bundasapkáját levette fejéről és feltette 
helyére, az előszobái fogasnak átalakított 
keskeny szekrény tetejére. Hófehér, dús 
haja összekuszálódott, de mivel a tükröt 
egy sötétzöld télikabát takarta, nem vet
te észre, nem igazította meg.

Nyögdécselve levette lábáról a fényesre 
vikszolt fekete bakancsot, közben a kis- 
szobába nyíló ajtó félfájába támaszkodott. 
Kigombolta hosszú, elegáns fekete kabát
ját, rátette a sötétzöldre. Belelépett a mű
anyag szagú gumírozott fehér papucsba 
-  nagyon elütött a rajta feszülő fekete öl
tönytől.

Becsoszogott a hálószobába, sóhajtott 
egy rövidet. Levette a zakót, ujja bele
akadt a kabát karjára tűzött fekete sza
lagba. Egy másodpercig megfordult az 
agyában, hogy levegye, de végül csak 
megigazította a szalagot, szépen a helyé
re. Megemelte hófehér inge gallérját, át
húzta fején a fekete nyakkendőt, nehogy 
a csomó elromoljon. Haja még kuszáltabb 
lett. Kigombolta mandzsettagombjait, 
majd végig az összes gombot, a nyakától 
a derekáig. Kioldotta nadrágszíját, hagy
ta, hogy a nadrág bokájáig zuhanjon. 
Kilépett belőle, felemelte a földről, és a 
nadrág vasalt élére vigyázva kisimította. 
Ott állt alsónadrágban, alsóingben, fehér 
bőre világított a sűrű csipkefüggöny mi
att örök félhomályban levő hálószobában.

Kissé rekedten jöttek ki torkából a se
gítséget kérő szavak:

-  Drágám, hol van a válfa, amelyre az 
öltönyt tehetem?

Nem kapott választ, a lakásban csak 
az öreg falióra tovaszálló másodpercei
nek kattogása hallatszott.

Lakó Zoltán merev tekintete végig
futott a hitvesi ágyon egymás mellé ki
nyújtott nadrágon, ingen, nyakkendőn 
és zakón, megállva a karra tűzött fekete 
szalagon.

-  Jaj igen, persze. -  hajtotta le szomo
rúan ősz, borzas fejét.

Loccs
Az Északi Erdővidék irodalmi lap szer

kesztőségében kitörő örömmel fogadták 
Nagy N. Almost. Örvendek, hogy végre 
arcot is kap számomra a kiváló rövidpró
zák szerzője, szorongatta az ifjú szerző ke
zét P. Kacsó Lehel főszerkesztő-helyettes, 
kitűnőek a meglátásai barátom, a humo
ra pedig lehengerlő, veregette vállát a kis
sé másnapos Letshó Dénes, elismert hai-

kuszerző, tessék belépni a pénzügyre is, 
az októberi honorárium ügyében, súgta 
oda a körüldongott fiatalembernek Niccse 
Aranka pénztáros, a kávét egy vagy két 
cukorral, kiáltotta oda a konyhából Gerth 
Ádám, a képzőművészeti rovatért fele
lős szerkesztő, aki mindig kötelességének 
érezte Gizikét, a titkárnőt helyettesíteni, 
amikor az az udvar végében sírdogált, mé
lyeket és bánatosokat hallgatva mobiltele
fonjába, hol van, hadd rázzam meg a kezét, 
tört át a gyűrűn a Főszerkesztő, uram, le 
a kalappal, mondták már, hogy hat oldalt 
szánunk magára a februári számban?

Az öröm, az elismerés őszinte volt, 
olyan felüdülés egy friss hangot hallani, 
új, élénk színt látni az elszürkült palet
tán mostanában.

Nagy N. Álmos boldogan, öntelten bú
csúzott, örömmel töltötte el ez a fogad
tatás, kinek nem esne jól alig két meg
jelenés után ennyi elismerést szüretelni, 
ilyen igazi szakemberektől, hozzáértő 
irodalmároktól? Kabátja belső zsebében 
ott dagadt a boríték, benne a négy rövid
prózáért kapott honorárium.

Még el sem engedte a szerkesztőség ki
járati ajtójának kilincsét, megcsúszott 
a jeges lépcsőn, két métert repülve ha
nyattvágta magát, és feje szétloccsant az 
utolsó lépcsőfokon.

Az Északi Erdővidék kiváló posztu
musz összeállítást hozott le a fekete borí- 
tós februári számában.

A lift
Mindig az elsők közt vagyok a nagy fü

zetben, reggel, amikor a biztonsági őrök 
regiszterébe aláírom eljövetelem. Alig há
rom-öt név szerepel az új oldalon, az az
napi dátum alatt -  egyszer utána kell 
néznem, kik ezek, akiknek nálam is sa
nyarúbb sorsuk van a patinás irodaépület
ben. Fogadni mernék rá, hogy cégtulajdo
nosok — azoknak megvan a motivációjuk, 
hogy kora reggel bejöjjenek irodájukba, 
lesni, hogy az alkalmazottaik mikor ér
keznek. Mennyit késnek -  az ő pénzükre.

Én nem ez az eset vagyok. Nekem fel
adatom kora reggel letölteni a központi 
szerverről, Hollandiából a frissítéseket. 
Én még a legaljább embereknél is len- 
nebb helyezkedem el a ranglétrán: én a 
gépeket szolgálom.

Aláírtam a regisztert, indultam az elő
térben nyitott ajtóval várakozó, csillogó, 
tágas lift felé. A fiatal liftesfiú -  jobban 
szeretem mint társát, az izzadtságszagú 
kövér időset -  bólintott felém:

-  Jó reggelt! A hetedikre...
Korán járok, de legalább ismernek.
— A hetedikre.
Beléptem -  az izzadtságszagú miatt 

is — törzshelyem a gomboktól lehető leg
távolabbi hátsó sarokban van. A liftesfiú

megnyomta a hetedik emelet gombját, az 
ajtók egy kellemes gong után hangtala
nul összecsúsztak és elindultunk. A kijel
zőn kigyúlt az egyes.

Én az irányító panelen pirossal világí
tó hetes gombot néztem, majd tekintetem 
fennebb csúszott. Hat éve dolgozom ebben 
az épületben, hat év háromszáz reggelén, 
illetve késő délutánján utazom a lifttel, 
eddig mégsem foglalkoztatott a dolog:

-  Ez az épület tudtommal tíz emeletes. 
Akkor meg miért van tizenkét gomb a pa
nelen?

A liftesfiú meglepődve fordult felém. 
Bizonyára furcsállotta ezt a hirtelen bi
zalmaskodást, hisz a hat év háromszáz 
reggelén az időjáráson kívül másról nem 
beszéltünk. Hogy ne hazudjak: egyszer 
miután a harmadikon kiszálló szőke bar- 
bibaba szűk nadrágos fenekén találko
zott tekintetünk, annyit mondtam neki: 
hát igen.

-  Nem tudom. -  bökte ki végül, ő is a 
gombokat szemlélve. — Tíz emelet van, az 
biztos. A tizediken van a Negmans és a 
Kontsoft, más nincs.

-  És ha megnyomja a tizenkettest, mi 
történik? -  kérdeztem.

Bámulta a gombokat.
-  Nem tudom. -  mondta végül.
Megint gongott egy kellemeset a lift,

szétcsúsztak az ajtók. A hetediken vol
tunk.

Másnap az izzadtságszagú volt, rá egy 
napra megint a fiatal.

-  Jó reggelt! A hetedikre? -  ez eddig 
sohasem kérdés, hanem tudom-tudom, is
merjük egymást kijelentés volt. De lát
tam rajta, korábbi beszélgetésünk hatás
sal volt rá. Pedig én már el is felejtettem.

Órámra lestem, időben vagyok.
-  A tizenkettedikre lesz szíves! -  dől

tem neki kedvenc sarkamban a hűvös 
alumíniumfalnak.

Pislogott, először néztünk farkassze
met a hat év alatt.

-  A hetedikre? — mosolygott bátortala
nul.

-  A tizenkettest nyomja meg.
Ha tízemeletes, a tizenegyediknek még 

van valami logikája, az lehet a lapos tető. 
De a tizenkettedik? Tényleg nagyon kí
váncsi voltam.

Megnyomta a legfelső gombot, kigyúlt 
pirosán a tizenkettes. Ajtócsukódás után 
egyszerre néztünk a plafonra, mintha 
látnánk valamit, azt, hogy merre ta rt a 
lift. Pedig nem láttuk, de éreztük, hogy 
elindulunk.

A kijelzőn egykedvűen számolt a digi
tális elektronika. Tíz után már lélegzetet 
sem vettünk, csak néztük, hogyan vált át 
tizenegyre majd tizenkettőre.

Akkor egy nagyon természetellenes, 
soha nem hallót reccsenő hangot adott ki, 
érződött, hogy a lift megáll, mozdulatlan
ná dermed.
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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> » »  folytatás a 9. oldalról
Az ajtó sem nyílt ki. A liftesfiú meg

nyomogatta párszor az ajtónyitó gombot — 
amit normál működés esetén nem kell 
egyre türelmetlenebbül, egyre jobban. 

Semmi.
-  Nyomja meg az egyik rendes gombot. 

Például a hetest. — javasoltam halkan, 
bűntudattal hangomban. Idegesen mért 
végig, de azért megpróbálta, de azért sem 
a hetest, hanem az egyest.

Semmi. Se gong, se mozgás.
Megnyomta a hetest. Semmi.
Végignyomogatta az összes gombot, a 

lift nem mozdult egyikre sem. Csak szép 
sorban kigyúltak a gombok, világítottak 
pirosán, egytó'l tizenkettőig. Plusz a föld
szint P-je.

-  Beragadtunk. -  sziszegte mérgesen. 
Nem nézett rám, de tudtam, hogy engem 
átkoz. Mégsem merte kimondani, hová 
menjek a tizenkettedik emelet helyett.

Zsebembó'l előkaptam a telefonom, nem 
is csodálkoztam, hogy mint rossz horror
filmben, nincs térerő'. Ettől már én is na
gyon ideges lettem.

-  Le lehet szólni a kapuhoz, hogy ér
tesítsék a munkahelyemet, hogy ma kés
ni fogok? Hogy szóljanak Hollandiába, 
nyomják át ők fetepén a ...

-  Leszólni? Le-szól-ni? -  kivörösödött 
az arca. — Nem fogunk mi innen se le, 
se felszólni. Várhatjuk a szerelőket, ha 
egyáltalán működik ez a riasztógomb. -  
rábökött megint egy gombra, amely kü
lön állt a többitől, és egy csengő volt rajta 
szám helyett.

Hallgattunk. Füleltem is egy kicsit, 
de semmi hang nem hallatszott a külvi
lág felől. A liftesfiú még megnyomta pár
szor a segélykérő gombot. Ez nem világí
tott pirosán, mint a többi.

-  Bizonyára hamar észreveszik, hogy 
nem megy a lift. -  pusmogta végül. -  Még 
félóra, és indul a roham, érkeznek az em
berek dolgozni.

Félóra? -  sikított fel bennem az elke
seredés. Akkor az én szervereim már rég 
késésben lesznek. Elintéztem magam 
rendesen.

Én marha, kellett nekem tizenkettes. 
De ki az a háborodott elme, aki nem írja 
a panel mellé -  ha már így legyártották -, 
nagy betűkkel, egy A4-es lapra, hogy ké
rem ne tessék megnyomni a tizenkettes 
gombot! A NE-t kiemelve, nyomtatott be
tűkkel.

Hallgattunk. Szerencsére jó tágasnak 
tűnt a lift, a falára szerelt hatalmas tü
kör miatt.

-  Úgy néz ki, esős ősz lesz. — mondtam 
végül kínomban, de a liftesfiú nem vála
szolt.

Nem tudom, hogyan telt el az a két óra, 
amíg ott álldogáltunk börtönünkben, szé
pen kivilágított cellánkban. Némán, egy
más tekintetét kerülve. Volt idő magunk
ba mélyedni, gondolkodni. Már azt sem

tudom, miről, csak teljen az idő. Amikor 
már a kollegáim kezdőideje is elmúlt -  ki
lenc óra -  többet már nem néztem kar
órámra. Behúnyt szememmel láttam, 
amint idegesen keresnek, hívogatnak te
lefonon. Kevergetik kávéjukat, zajos ka- 
nálcsörgetéssel, szitkozódással. Nem 
értik, mi történt, nem tudják, mitévők le
gyenek. Megállt a tudomány. Csak egyre 
idegesebben kérdik egymástól, retoriku
sán -  hol van, hol van, hol lehet -, mint 
kezdő imádkozó szakkörösök a külföldi 
tanulmányúton, Istent keresve a Szent 
Péter Bazilikában.

Éreztem, hogy teljesen be vagyok szo
rulva. Nyakamat a nyakkendő szorít
ja. Sarkamat az új cipő -  mindig véresre 
súrolja bőrömet. Egész létemet meg ez a 
lift. Nem is a lift, az egész épület. Hiába 
is engedek nyakkendőm csokrán -  mit 
csokrán, bogján -, levegőt nem fogok ren
desen kapni soha.

És ha sohasem szabadulunk? Néztem 
a liftesfiú hátát. Mint lakatlan szige
ten, ketten. Bizonyára kialakulna köz
tünk valami kapcsolat. Hosszú beszélge
téseink miről szólhatnának? Technikai 
beállítottságúak vagyunk, ő mesélne a 
liftről, én a számítógépekről, operáci
ós rendszerekről. Esetleg beszélhetne az 
emberekről is, akiket liftjén utaztat. Ha 
jó emberismerő. Valaki ugyanabban a ru
hában jött, mint a tegnap... Vagy szegény 
-  pályakezdő és nincs tartalék kosztüm
je - , vagy nem aludt otthon. Izgalmas. 
Emlékszem, első nap, amikor ide jöttem. 
A munkaprogram lejártakor szakadt az

eső, meg kellett várnom, amíg elcsitul, 
nem áztathattam el egyetlen öltönyöm. 
Miben jöttem volna másnap?

És másnap. És másnap. És másnap. És 
így tovább. Nyugdíjig.

Ha nem szabadítanak ki, meghalunk, 
ez van. Megesszük egymást, esetleg. De 
hamarabb szomjan halunk. Pedig nem is 
volna rossz. Olyan ennivaló vagy, bará
tom. Szükségem volna egy segítő kézre. 
Vagy zabálás közben, a nyers combbal a 
szájban: mit lábatlankodsz itt?

Vajon melyikünk halna meg hama
rább? Ki bírná tovább? Jó szívós lehet, 
egész nap álldogál a liftben. Kár, hogy 
leszoktam a cigarettáról. Most rágyújt
hatnék, legalább csinálnék valamit. 
Veszekednénk, bizonyára. Mit büdösít 
ide? És vajon mielőtt meghalnék -  meg
halna —, letegeződnénk? Mesélnénk egy
másnak életünkről?

Mit meséljünk, itt is azt éljük ponto
san. Valamikor megnyomtunk egy gom
bot, elindultunk felfelé, az ismeretlenbe, 
aztán csak állunk, várva, hogy valaki ki
szabadítson. Mégcsak nem is ordibálunk, 
várunk fegyelmezetten. Valakinek biztos 
ez a dolga, kiszedni minket.

Egyszercsak megmozdult a lift. 
Reccsent egyet, majd felbúgott valahol 
egy motor, éreztem, hogy ereszkedünk. 
A liftesfiú gyorsan kiegyenesedett, elren
dezte bordó egyenruháját.

Kinyílt az ajtó, feltárult előttünk egy 
neonfényben égő tágas folyosó, amely
ről elegáns irodaajtók nyíltak a zümmögő 
kaptárhelyiségek felé. Elegáns ruházatú 
nők, öltönyös, inges férfiak jöttek-mentek.

Nem is kellett felnéznem a kijelzőre, 
tudtam, hogy a hetediken vagyunk. A lif
tesfiú felém fordult, kérdő tekintet pász
tázott dühös arcából. Nem értette miért 
nem mozdulok.

-  A földszintre, legyen szíves. -  mon- 
tam neki nyugodtan.

Becsukta az ajtókat, megnyomta a föld
szint gombját. A hetes kialudt.

Leérve kiléptem a tágas csarnokba, az 
előtérbe. Visszanéztem a liftesfiúra.

-  Majd jön a helyembe egy másik, aki 
félnyolcra jár, a szerverek miatt. Majd 
pár év múlva, amikor látja, hogy már 
az arca is az enyémre hasonlít... -  meg
böktem magam, a halántékom tájékán: -  
Vigye fel azt is a tizenkettedikre.

Éreztem a hátamba fúródó elképedt 
tekintetét, hallottam, amint kellemesen 
gong a lift hangja és surranó hanggal be
csukódnak az ajtók. Odaléptem a bejá
rattal szemben levő recepcióhoz, intettem 
a biztonsági őrnek, hogy kérem a füzetet. 
Órámról leolvastam az időt, odafirkan- 
tottam az asztalhoz láncolt golyóstollal, 
majd melléje az aláíráshoz: szevasztok.

Kint jó friss volt az őszi esőtől megtisz
tult levegő, öltönyöm, beszívva a kövér 
cseppeket, másodpercek alatt simult ned
vesen a lépésről lépésre jobban és jobban 
kiegyenesedő testemre.
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HAJÓS JÁNOS
Az országépítő avagy

Ennek, így, semmi értelme. 
Alakoskodó, 
elkárhozott nulla.
Kidobott égi pénz. Élet.

Bagatellianus Beldorádóban Remélem, az Operában vagyok.

Imigyen szóla az orvos
Menjen haza. Tudja meg sürgősen, 
hogy az hol van. Ha megtalálta, 
a címet ne bízza holmi noteszre, 
hanem tartsa észben. Ismételgesse 
álmában is, ismétlés nélkül nincs haza.
Kösse hozzá mindazt, amire érdemes, 
és azt is, amire kénytelen emlékezni.
(Próbálja néha összetéveszteni a kettőt!)
Szóval, ha megtalálta, üljön csak le, 
és nevelje fel csendben a gondolatait.

(Bagatellianus a börtönben)
Az emberiét útjának felén 
leültem. Leültettek pontosabban, 
de a pontosság értelme megingott, 
öncélúsága egyre biztosabb.
Penésztakaró alatt szuszogó erdő.
Nem látom, hová jutottam.
A pontosság az, ami van.
Bonyolult bábeli bagatell.
Kínosba forduló egyszerűség.
Kúszó sötétség a falakon, 
egyre üresebb oroszlánketrec.
Hiány, aminek teste van. Enyém.
Szélre váró szalma. Egy zsák sörény..

Emlékezés egy régi városra
Az a hegy olyan volt, mint egy bevehetetlen 
(régi vágású) város, bástyáit a fű  benőtte, 
az ösvények mellett házakat látni nem lehetett.
De azért város volt mégis, 
önmaga fölé emelkedő hangulattal, 
önmagánál is öregebb gránitszobrokkal, 
sziklánál is erősebb vízvezetékekkel, 
gondolathintákkal és meredek játszóterekkel, 
hangyanegyedekkel és kultúrkatlanokkal.
A törpefenyők a körkörös teraszokon, 
a fellegek az erkélyeken találtak helyre.
Nem lehet elfeledni az amfiteátrumokból 
fölszálló indulatok méregzöld katarzisát, 
az embertelenségben lakozó csendet, -  
s mindazt, amitől (e szarfészekből nézve) 
az a régi hegy városnak nevezhető.

Vakablak
Nem lehet kilátni 
semmilyen ablakon, 
elvakult,
föld alá került minden ablak.
Azokra a falevelekre, 
pontosabban,
azokra a történetekre gondolok, 
melyekhez van annyi közöm, 
mint egykori leveléhez a fának.
Csakhogy
ezek olyankor peregtek, 
akkor váltak le rólam, 
mikor én ott se voltam.
Képzelj csak el egy lombhullást, 
szenvedő alanya hiányzik, 
sehol egy fa,
sehol a hozzá tartozó erdő!
Egy fa ilyet sose tenne.
Nincs is szó itt semmiféle fáról.
Nem is tudom, mikor találkoztam 
utoljára fával. Általában, 
úgy siklottam át közöttük, 
mint a lopakodó szél.
Valahogy így esett.
Ez volt a kalandom, 
világra néző ablakom, 
ez az én bűnös, 
idézhetetlen történetem.
Tisztán emlékszem,
hogy nem voltam benne jelen.

Beldorádó
Nem szorít az idő. Képes vagyok letagadni 
mindent, mi gúzsba köt. Szabad vagyok, tehetős. 
70 kilót terelő pásztor. 33 éve legeltetem, 
szaporítom ezt a nyájat, füvek és források 
hívása szerint. Örülök, ha nem széled szerteszét.
A szélirány utamat megjelölte.
Égtájat költ a képzeletből, 
tengerszemet a belémszorult éjszakából. 
Beldorádó egyre tágasabb.
Borrá változik itt a szamártövisek harmata!

Országomat, persze, kérdések határolják, 
és én egyikre se tudom a választ.
Egy éjszakán kimondják tán a farkasok.

(Bagatellianus zenekritikája) A szőlőhegyi beszéd
Zuhanó mennykő helyett: 
lealacsonyodó égbolt.
Zenévé változó pára.
Lebegő szőnyeg. A nézőköz' 
felé hullámzó halál.
Alatta dermedő csatatér.
Lehiggadt hősök.
Egymásra darált szólamok.
A regruták véréből 
szűbemászó,
de témát tévesztett dallamot, 
hangosít ki a szolgai szél.
Iszamos sárfák,
füstölgő kürtök,
őrült nagybőgők
hordják a fülembe,
amit az ostoba szenvedély kiagyalt,
s amit a veszteség
katarzisával együtt elfelejt.

Itt bizony fű  se nő, 
nemhogy venyige.

(Itt a madár se költ.)
Kövek se gördülnek alá,
legfönnebb:
valaki beszél.
A  szélcsendből ítélve: 
nem idevalósi.
Nem sziklaszuszogás.
A gránit
hordókat senki se görgeti, 
sehol egy lélek -  
itt valamiképpen mégis, 
egybehangzóan,
szüret van.
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K Á N T O R  L A JO S

Mikes és a Rekviem
(25 év távolából)
1986. április 27-én indult Kalota- 

szentkirályról, a zentelki malomból 
(bár valószínűleg m ár Kolozsvárról) 
a Csiki Lászlónak címzett levél, 
Budapestre. „Barátom a malomban” 
-  ahogy ő ír ta  nekem egyszer, m iután 
m egtörtént a tulajdonváltás -  akkor 
már, nehéz évek áttelepedési várako
zását követően, a budapesti Magvető 
szerkesztőjeként, nem szűnt meg ha
za figyelni, ha  ritk án  érkeztek is a 
levelei. Nem véletlenül lett h á t ő (az 
egyik) kiválasztott alany, a panasza
im at föltehetőleg meghallgató.

Évtizedek m últán, Laci ha lálára  
pár évvel, könyv lett a régi levelek
ből, közös ügyeinkből (a címe term é
szetesen: Barátom a malomban), ám 
éppen ez az 1986. áprilisi (másik há
rommal együtt) k im aradt a kötetből; 
csak nem rég ta lá ltam  rájuk (a m áso
latokra) egy elfekvő dossziéban. Úgy 
vélem, tartozom  a pótlással -  a köny- 
nyen felejtő s az újabban felnőtt erdé
lyi olvasónak. (Az utalások magya
rázatával, a részletekkel továbbra is 
adós maradok. É letünk regényét ta 
lán  sosem írjuk  meg...)

K alotaszentkirály (pontosabban: 
Zentelke), 1986. április 27.

Kedves Laci!
Egyedül hallgatom  az im m ár vizet 

is hozó malomárok zúgását -  a csa
lád itt lévő tagjai ugyanis bent té 
vét néznek. Ez ma m ár az egyetlen 
hely, elérhető közelben, ahol jól ér
zem magam, viszonylag nyugodtnak 
és viszonylag szabadnak, ahol meg
jön a kedvem (még adott körülménye
ink között is) dolgozni -  vagy legalább 
levelet, őszinte levelet írni. Küldök, 
azaz címzek h á t Neked egy misszilist, 
az esetleges folytatás reményében, a 
folytathatóság reményében; ha gon
dolod, ne dobd el ezt a m ostanit sem 
(„la o adicá” -  ahogy egyre távolodó 
szomszédainktól, részben egykori ba
ráta ink tó l tanultuk). -  A mikesi (nem 
lévais) hangulat sajnos egyre kevés
bé idegen tőlem, ne vedd póznak, iga
zán nem az. Csak éppen kényszerét 
érzi az ember, hogy valam iképp írás
ba rögzítse a k im ondhatatlant (ez sem 
rom antikus túlzás, hanem  szomorú 
tény: egészében sehol ki nem mondha
tó), am i naponta tö rtén ik  velünk. Ha 
egyszer valamikor, valakik, valahol 
visszagondolnak rá, a túlélők közül, 
bizonyára nem úgy fogják megírni, 
ahogy ez azon „frissiben” hat. Te iga-
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zán sokat láttál, átéltél ebből; képzeld 
most hozzá, hogy egyetlen év, sőt csu
pán néhány hónap a la tt annyira fel
gyorsultak az események, hogy csak 
úgy kapkodjuk a fejünket. Én m ár ré 
gebben is mondtam m agam nak azt a 
bizonyos viccet, amelynek az időszerű 
poénja „biccentsen csak!” most még 
inkább foghatnám, nézhetném a fe
jem, amíg van m it és van mivel.

M ert azt hiszem, m indnyájan el
veszítettük a fejünket, még ha ana- 
tóm iailag-élettanilag szilárdan áll is 
a nyakunkon. Te ismered az én á l
láspontom at a m aradás (és m int cél, 
remény: a m egm aradás) kérdésében. 
Ezen most sem akarok változtatni. 
Érveim viszont egyre kevésbé van
nak, mások szám ára elfogadhatók -  
de különben sem kérdez senki (vagy 
csak nagyon kevesen). Olyan m ene
külés-hullám  sodor végig Erdélyen -  
de ta lán  a K árpátok túlsó oldalán is 
- ,  amilyenre még nem volt példa e rre 
felé, háborús időkben sem. Hogy ez a 
hullám  k it hová sodor, később fogják 
számba venni, de hogy az erdélyi m a
gyar ku ltú ra  alappilléreit mossa már, 
az nem szorul bizonyításra, valószí
nűleg távolabbról is látszik. Ha így 
megy tovább, színházainkban nem 
m arad színész és rendező, a lapok
nál szerkesztő, egyáltalán  író, nem 
m arad  orvos sem, aki m agyarul (is) 
szóljon hozzád; és persze zöldségter
mesztő sem, akitől a kolozsvári pia
con vásárolhass -  (a hóstátiakat sem 
szám ban, sem minőségben nem pótol
ja  az a néhány nyári oltyán, ak ik  fő
képpen a vinétét hozzák ide. (A kevés 
jó közé tartozik , szoktam mondani, 
am it -  a v inétét ti. -  tő lük  tanu ltunk , 
ve ttünk  át.) A hóstátiak , igaz, nem 
kivándoroltak, őket urbanizáció cí
mén m egszüntették; most a bontással 
m ár elérték a volt Kossuth Lajos u t
cát (legyünk objektívek, a Győzelem 
tere  felőli részért még nem volt kár, 
az új házak  is elég szépek, de most 
m ár m űemlék-házak kerülnek ve
szélybe; látod, a „győzelem” szót mi
lyen nehezen sikerül leírnom, mind 
„gyá”-nak indul). De hol folytassam, 
hogy el ne m erüljek az általános si
ránkozásban, m aradjak csak m a
gam nál s a „posztmodern” (?) malom
nál -  amelyről küldtem  Neked egy 
festményreprodukciót és több (közös) 
itt ír t lapot, levelet, válasz egyre sem 
jött. Mikesi panasz? Vedd, ahogy ak a
rod. Számomra azonban most még
is fontosabb, hogy a saját bizonyítvá
nyomat m agyarázzam .

Még nemigen tudhatod, hogy mit 
kell azon magyarázni. Én is csak sej
tem. Ezúttal csak az utóbbi hetek álta
lam megélt Korunk-kálváriáját, ebből 
is főképpen (önző módon?) a sajátomat 
akarom itt, először, rögzíteni. Kezdem 
a Korunk Galériával. Tóth Sanyi 
mondta nemegyszer, hogy az új (57 
utáni) Korunkból ez a Galéria fog meg
maradni. Ez nyilván erős túlzás, rész
ben a harag  szülte; de vagyok olyan 
hiú, hogy elhiggyem belőle, hogy az 
1973 m árciusában szinte spontánul el
indult galériaszervezésből lett valami
-  sőt 1986 tavaszára valóban csak ez 
m aradt érdemleges a Korunk címmel 
összekapcsoltan; és túl a Korunk on, 
ide valóban szívesen jöttek a művészek 
(képző- és szavaló-, író és zenélő ma
gunkfajták), meg a közönség, s ha nem 
is kellő arányban, fiatal nézők-hallga- 
tók is. Én sajnálom a legjobban, hogy 
két héttel ezelőtt be kellett jelentenem 
szerkesztőségi megbeszélésen, hogy 
belefáradtam ebbe a munkába, harc
ba, a sok külső segítségbe. Vagy két 
éve ugyanis először a katalógusaink
ba kötöttek bele, kifogásolni kezdték, 
hogy m iért hívunk távolról kiállító
kat, mikor itt is volna elég (ezt a drá
ga jó Stoica mondta, aki azóta a Dacia 
igazgatója; most az a könyvmennyi
ség, amelyet Jancsik Pali szerkesztett
-  ő jö tt át a Miess Jancsi helyére -  el
tű n t a m agyar szerkesztőség tervéből). 
Abbahagytuk hát a katalógusok nyo
m ását (alkalmi kivételek voltak), hogy 
a Galéria maradjon. Újabb év múl
tán  kimondták a kötelező külső zsűri
zést; ekkor kezdett elmenni a  kedvem 
az egésztől, de hagytam  magam meg
győzni, és jó arccal elviseltem, hogy 
heten is jöttek ránk  -  a konfliktuso
kat sikerült minden alkalommal elke
rülni. (A Rácz Győző-féle, személyesen 
nekem is szóló, egyszeri akció tö rté
netét, a Morcan-ügyet nem kavarom 
most ide.) Vagy két-három hónappal 
ezelőtt, a megnyitó reggelén — a nagy- 
galambfalvi származású, ma bányai 
Sütő Petre Rozália grafikáit állítot
tuk  ki -  közölte a megyei művelődési 
bizottság, hogy az újságban (pénteken 
az Igazságban, szombaton -  tud tun
kon kívül -  a Fácliában is) m eghir
detett műsor nem hangozhat el, m ert 
nem volt „vizionálva”. Tizenhárom 
éve most először jelezték hivatalosan 
ezt az igényt, ebben a határozott letil
tás-formában. M egnyitottuk hát a ki
állítást, vers és zene nélkül (ezúttal, 
legyek ismét objektív, Rácz végigtele
fonálta az illetékeseket szombat dél
előtt, eredmény nélkül). A követke
ző tárlatm egnyitóra felterjesztettem 
hát idejében az előre tervezett műsort; 
Lászlóffy Aladár és Kenéz egy-egy 
versét mondaná Banner Zoli, Ágoston 
Bandi és Márkos Berci Prokofjev he
gedűszonátáját játssza; tíz nap múl-
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tán  kaptam  a választ, irodalmi része 
nem lehetséges (Bannerrel van állító
lag valami bajuk, de ez csak mellékes, 
a fő, hogy „egységesíteni kell a galéri
ák megnyitóinak m űsorát” -  vagyis a 
szövegeket nem akarják  hallani), a ze
neit megengedik, de nem m aradhat 
Prokofjev egyedül, kell hazai is; egy 
nap alatt Ágoston Bandi mozgósítot
ta  egyik tanítványát, így bekerülhe
te tt Enescu-mű is, a megnyitó látszó
lag norm álisan zajlott le (a makkfalvi 
Suba Lászlóé, ő Tordán él és szobrász- 
kodik). Sövér Elek em lékkiállítására 
(négy éve halott) m ár úgy kértem  föl 
a Pro Camerát (Botár Geróeket), hogy 
hazai művet is játsszanak; Schubert 
mellett tehát Zeno Vancea és Terényi 
szerepelt volna a repertoárjukban. 
Három héttel ezelőtt, pontosan ápri
lis 4-én délben (ismét közvetlenül a 
vernisszázs előtt, egy nappal) jö tt a 
verdikt: zenei műsort nem adhatunk, 
azaz a „vizionálás” m egtörtént... Ez 
volt, im m ár élő zene nélkül, a 248. tá r 
latmegnyitó a Korunk Galériában; az 
utolsó percben Fodor U rat kértem  meg, 
hogy beszéljen ő is Sövérró'l; mégse áll
jak  ki egyedül (egy-két, ta lán  érthető 
szót én is mondtam), majd kazetofon- 
ból, műsoron kívül hangzott fel a zene 
(szöveg előtt a Brandenburgi verseny, 
u tána Mozart Rekviemje-, nem én vá
lasztottam  így, de a zenészek, akik se
gítettek, stílszerűen já rta k  el). Ezután 
az első gyűlésen jelentettem  be, hogy 
elfáradtam ... Mindenki kérlelt, Rácz 
fenyegetőzött: súlyos szerkesztőségi 
szankciót kaphatok. Hiába mondták 
mások, hogy én ezt önkéntesen csinál
tam, sőt én is ta lá ltam  ki, ő fenyege
tőzött. E rre mondtam: ha tovább fe
szítjük a húrt, lehetséges a szerződés 
(szerkesztőségi) felbontása, bármelyik 
fél részéről. Ekkor nem folytatta.

Párhuzam osan elkezdődött m ár 
egy kellemetlenebb ügy is: közöl
ték, hogy az ünnepi (65. pártévfordu
lós), áprilisi Korunk-számban minden 
írástudó szerkesztő a lá írt cikkel kell 
hogy jelen legyen; én a húsz év iro
dalm át kaptam  házi feladatul. Sok 
gondolkodás u tán  ta lá ltam  egy meg
oldást, amelyet, úgy éreztem, vállal
hatok; a belső szerk.-i kérést is figye
lembe vettem, betoldottam egy oldalt 
(idézeteket), így küldték föl a másoké
val együtt Bukarestbe. Visszajött on
nan  -  Pezderka közvetítette az ítéle
tet, szerintem  egyértelm űen a m ásik 
Sándorét, „barátodét”, Koppándiét 
(csak Nemecsekre való tekintettel 
nem írom kisbetűvel!): nem jó a szö
veg, újat kell írni. Én ezt m egtagad
tam , állítva, hogy a felküldött bárhol 
megjelenhet, csak személyes bosszú
ról, kikészítésről van szó („proces de 
in te n ie ”), és elmegyek az igazam
mal bármeddig. Akkor Rácz összehí
vatott egy gyűlést, amely engem lett

volna hivatott erkölcsileg megbélye
gezni, kinyírásom at előkészíteni; sze
rencsére Sz. Ju lika  előrelátó és igen 
rendes volt, meghívta -  hivatalosan 
-  U ricarut m int titk á rt és Szilágyi 
P istá t m int titkárhelyettest, s a gyű
lés m ás jelleget kapott. I tt hangzott 
el viszont, hogy a Korunk ünnepi szá
ma nem jelenhet meg az én szövegem 
nélkül, idő pedig nincs a tisztázásra; 
Rácz elment egy m ásik gyűlésre, a 
többiek kérlelni kezdtek, ne makacs- 
kodjam, nem alkalm as a pillanat. 
Jegyzőkönyvön kívül a legfőbb érv, 
hogy gondoljak a gyermekeimre, és 
m iért én legyek pont az, aki felál
dozza magát. Az én válaszom, szin
tén  m agánhasználatra: így ju to ttunk  
ide, így veszélyeztetettek a gyermeke
ink, m ert mindig m indenki azt kér
di magától: m iért pontosan én legyek 
az... Két napi gondolkodás u tán  még

is írtam  egy új, egészen más szöve
get (némi, okos idézeteket is m eg tart
va azonban) -  ta lán  olvasni fogod a 
Korunk áprilisi számában, ha az „elv
tá rsak ” Bukarestben úgy döntenek 
(Rácz szerint „ez m ár egészen m ás” 
-  ami számomra nem nagy k itün te 
tés). M indettől függetlenül, illetve fe
nét függetlenül: nem nyugodtam meg, 
sőt most kérdem igazán: meg kellett- 
e tennem , szabad volt-e megtennem? 
Mások megértenek-e, és én megért- 
hetem-e magam? Persze a szöveg is
merete nélkül erre nehéz válaszolni; a 
baj az, hogy én a szövegem (az új) is
meretében sem tudok egyértelm ű vá
laszt. Tudom, persze, hogy nincsenek 
egyértelm ű dolgok. De meddig me
hetünk  el a kompromisszumokban? 
Kitől várjuk az igazság -  vélt igazsá
gunk -  kimondását? Azt sem hall
juk  meg, hogy (és ez nem felelőtlen

pletyka) a ploie§ti-i öreg ortodox pap 
megdöbbenten meséli: felszólították, 
prédikáljon a híveinek -  most, az ő 
húsvétjuk előtt -  a m agyarok rém tet
teiről? Hány olyan ortodox pap lesz, 
aki keresztényi hitére hivatkozva és 
arra , hogy nekik ott Ploie§ti-ben so
sem volt bajuk a m agyarokkal, nem 
akarja  teljesíteni a „feladatot”? És 
hátha  ak ara ta  ellenére teljesíteni fog
ja? Hiszen m ár egy Buzura sem szólal 
meg ebben az ügyben, m ert m ár rég 
a m agyarok bérencének mondják az 
Eugen Barbu-félék, csak azért, m ert 
hum anista  és európai, meg a szó iga
zi értelmében jó rom án hazafi ak ar 
lenni... Megvárjuk, amíg az egyetem, 
az iskolák, egyéb intézmények u tán  a 
m agyar nyelvű oktatást egészen meg
szüntetik, legfeljebb az elemi szin
tű t hagyják meg? (Ahogy rebesgetik 
és készítgetik elő, egyelőre a m agyar 
nyelvű középiskolás tankönyvek nyo
m ásának leállításával, a  tan tá rgy 
olimpiák és a ta n á ri továbbképző ta n 
folyamok rom án nyelvűvé tételével, 
egyebekkel...) Hovatovább az sem 
lesz, aki majd jóindulatúan nyuga
lomra intsen és megvédjen „saját esz- 
telenségedtól”...

Kedves Laci, érzem, hogy túlságo
san belementem e dolgok taglalásába, 
elszáll „posztmodern” nyugalmam, 
m ár csak a  fejem zúgását hallom, de 
nem az ottani vízét, még kevésbé a 
malomárokét. Pedig még ez is zúg, és 
egyelőre nekünk zúg, ezen a napsüté
ses vasárnap délelőttön...

(Még egy kérdés, bár számomra 
nem zárójeles: hogyan áll a „Világok 
változása” a Magvetőnél? Kérlek, 
üzenj valakivel. Ez nagyon fontos 
a számomra.) És írjál bár egy lapot, 
azaz éppen egy képeslapot!

B aráti szeretettel üdvözöl (várja, in
terjún  kívül is, válaszodat)

K ántor Lajos

Ui. (Kvár, ápr. 28.) Ma közölték, 
hogy ők (ott Bukarestben) „nem hü
lyék”; én az irodalompolitikáról írok, 
és közben a nacionalizmusról beszé
lek. Esetleg e részek kihagyásával 
jöhet a szöveg, ha a megyeiek ezt jó
nak  látják. A szerző beleegyezése nem 
szükséges? -  kérdeztem  én a gyű
lésen, m ire közölték (R. Gy.), csak 
anny ira , m in t a mások esetében, 
és különben is katonák is vagyunk. 
Egyelőre rom ánra fordítom m a az új 
szöveget, hogy illetékesek megnéz
hessék, dönthessenek. (Nézd meg az 
első, ide mellékelt változatot, ennek a 
nacionalizmusra vonatkozó egyik idé
zetét átvettem  a m ásodik változatba, 
megtoldva néhány kongresszusival és 
Buzurával.)

Mai újdonság: Kiss Jánost kétper
ces gyűlésen leváltották és á tte tték  
hozzánk, a V. Zoli helyére.
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SZ Ő C S ISTV Á N

A k k or is  ép p en  íg y  ü tö tt az óra ...
Berregve kis hópehely szálldogált, 
Vonítva kristálytündér rúgkapált,
S elkezdett a Mása csatarászni,
De mintha mindegy volna, el is állt.

(Anton Winstonovics Pantonov)

Ha egy irodalmi értékű drámát a fi
atal, vagy valamiért még a fiatalok, az 
„ellenszegülők” közé sorolható rendező 
széllel szemben akar megrendezni, azaz 
eredeti eszmeiségéből, hangulatvilágá
ból, életérzéséből kivetkőztetni -  ahogy 
ez, mintegy hatvan éve, általánosan el
terjedt szokás, holott addig csak excent
rikus, agycsiklandó különcködés jelleg
gel szokott volt előfordulni - , a követett 
eljárás általában az, hogy a mű elemeit 
szétválasztja egymással össze nem füg
gő halmazokká.Utána kezdődik a tréfás 
vagy erőszakos összerakósdi. Mivel azon
ban olyasmi, mint egy ötlet eredetisé
ge, egy érzés „finomsága”, egy hangulat 
szívzsongító ereje nehezen megragadha
tó, nem lerajzolható, nem rekeszelhető: 
ezek az újra összeillesztés során félre, 
szélre szorulnak.

Maradnak a látvány és a hangzás- 
világ elemei: díszlet, kellékek, mozgá
sosság, zenei, illetve zöreji aláfestés, 
és alkalmat adnak az (ellen szegen ülő) 
előadás-megvalósító önmegvalósításra, 
csatlakozási-szolidarizálási-felzárkozá- 
si szándékáinak rikító &t-hangsúlyozá- 
sára.

Például a székek. (Semmi közük 
Ionesco Székeihez.) A fizikai cselekvés 
háromszögellési pontjai; a színész egyik
től a másikig szaladgál, vagy imbolyog, 
kúszik, vetődik, rohangál, vagy nyúlán- 
kozik; megemeli, arrébb teszi, fellöki, 
cserélgeti őket.

Például a szatmári magyar színház 
Három nővér előadásában szerepel sok 
piszkos, fehér ebédlő' szék, nagy karos
szék, kis zongora szék, négykezes aláva
ló nagy zongora székpad, konyhaszék, és: 
kerekes-szék, béna embernek valók; ám 
ülnek még bőröndön, dobogó szélen és a 
padlón; gyerekágyon... E sok ücsörgési- 
kellék lebénítja, kalodába fogja, szétve
ri a játékteret, megöli a különben is mor
bid színpad képet.

Csehovnál az első felvonás: „Szalon 
oszlopokkal, amelyek között belátni az 
ebédlőbe. Dél. Künn verőfényes, vidám 
idő.” Keresztes Attilánál: Volga háta mö
götti körkórház lerobbant sivár váróter
me. Fullasztó zártság, a jobb fal mellett 
ebédlőasztalul szolgáló sivár, magaslábú 
prices (a következő felvonásban magasba 
vonják, s ott lebeg, ki tudja, miért?).

Csehovnál a negyedik felvonás: 
„Prozorovék régi kertje. Hosszú fenyőfa
sor, melynek végén a folyót látni. A folyón 
túl erdő, jobbra a ház terasza. Itt az asz
talon palackok és poharak. Látni, hogy az 
imént pezsgőztek”. „Déli tizenkét óra. Az 
utca felől néha járókelők sietnek át a ker
ten a folyóhoz, öt katona vonul át gyors

léptekkel.” Keresztes Attilánál a játék
teret mélységben középen /eßete-piszkos 
műanyag-kulissza szűkíti be, zár el min
den távlatot. A fekete fal kissé felhúzva 
lebeg, a szereplők alatta bujkálnak át, 
meggörnyedve. Az időpont: éjfél, a pokol 
verandáján; az öreg dadus eddig is lát
ványként a múmia bosszúját idézte, most 
pláné. Az öreg hivatalszolga: Csehovnál 
cammogó, tudákos, joviális paraszt, 
Keresztesnél tipegve szaladgáló keleti- 
eskedő operettkellék, lásd Mashamushi! 
(Avagy jelzése a rendező EU-hoz való ra
gaszkodásnak, és Ferapont ezért EU 
NUCH?)

Az is jellemző, hogy a látványelemek 
oroszos „bojári” sajátosságait félrehárít
ja, de szünetben a közönség szemeláttára 
működő díszletmunkások tartalékos ko
zákoknak vannak öltöztetve! Különben 
mindenütt second hand újrahasznosí
tások: Szoljonij, az arrogáns, kötekedő, 
bölcsködő százados itt tolókocsiban ül, 
fekete napszemüveggel, szivarral, olyan, 
mint a fiatal Churchill karikatúrája; ám 
ez ma már nem izgalmas, hiszen látunk 
olyan színpadi jeleneteket is, ahol nyolc 
tolókocsis, fekete-szemüveges, szivaros 
Churcill nyolc közvizeidéi kagylóval néz 
farkasszemet. Amit a színész játékának 
feszültségével törekedett régebben kife
jezni, azt az új színház olcsó staffázzsal 
pótolja. Pl. Bíró József olyan színművész, 
akinek személyisége és színészi alkata 
egy Hitchcock-i világ hangulatát önma
gában is megidézi, elég rettentő tud len
ni eszköztelenül is, de nevetséges, ami
kor paradicsommártással vérbajuszt 
malackodnak rá...

„Akkor is éppen így ütött az óra”... 
Olgának e mondatától valami surranó 
révületnek kellene megkondulnia szí
nész és néző tudata mélyén. Az előadás
ban azonban még a játék megkezdése 
előtt egy iparvasút hangjával ketyegő 
nagy állóórával szemez a kísérteties te
kintetű katonaorvos, de ennek hangula
tá t a rendező nem tudja átvezetni a já 
tékba; a ketyegés elhal, a mélységben 
semmi kongás, csak semmi.

Ugyanilyen erőszakolt kifordítások az 
akusztikai háttérnél is. Ha Csehovnál 
távoli harmonikaszó hallatszik, akkor 
„a rendező” csikorgó vasfűrész zajával 
borzolja a néző idegét, ha meg hegedű 
és hárfa (balalajka?) mélázik, a rende
ző légelhárító gépágyúk sorozataival he
lyettesíti. Nyílt és kihívó szembehelyez- 
kedés az író művének lelkivilágával.

Úgy tenni, mintha Csehov csak kriti
ka, bírálat, ostorozás, leleplezés lenne, 
romantikum, líra, nosztalgia nélkül. A 
kérdés akkor azonban az, ha valaki nem 
szereti Csehovot, olyannak, amilyen, 
akkor mért játszatja, mért adatja elő? 
Mondjuk, az érthető, ha a Shakespeare-t 
méltányolni maga mivoltában képtelen 
rendezők műsorra tűzik, mert — állítólag
-  így hozzá lehet jutni különböző kegyes
-  és gyanútlan -  alapítványok támogatá

sához, meghívásokhoz, kitüntetésekhez. 
Léteznének ilyen Csehovot szorgalma
zó, az egész világra kiterjedő alapítvá
nyi alapok? Nem hiszem. Kétségtelen, 
hogy amikor annyi nagy szerző tű
nik el a színházak játékrendjéből, már 
nemcsak a klasszikusok, de az őket fel
váltok is, amikor már Bemard Shaw, 
Anouilh, Dürrenmatt, Ibsen, Camus, 
Artur Miller, O’Neil, Pirandello is leszo
rulnak a nagyok mellé, a poros színházi 
könyvtárak alsó polcaira, olykor mindig 
jön valaki, aki hetvenkedésből, sznobiz
musból (?) előveszi Csehovot, akár a feje 
tetejére is állítva. Utánanézve azonban 
kiderült, egyik-másik Csehov-darab az 
élenjáró rendezők között különleges agy
mosásnak, idea-beültetésnek az eszköze 
is lehet. Például a Három nővér. Jó ideje 
már annak, hogy pl. Kolozsváron a nem
zetközileg elismert kitűnő rendező, Vlad 
Mugur színre vitte a Három nővért. 
Ahogyan egy azelőtt látott moszkvai ven
dégjátékban, a Bűn és bűnhődéshen, már

Bíró József a Három nővérben. Biró István felvétele

az előadás kezdete előtt ott a súgólyukon 
a balta Raszkolnyikov tettének eszköze 
-  V. M. Három nővéré ben ugyanígy ex
ponáltatok a szín előterében a gyerekko
csi, mint az iszonyat eszköze és jelképe. 
Mert az az előadás is arról akart szól
ni, hogy a család, az anyaság -  Natalja 
szemléltetésében -  öl, butít és nyomorba 
dönt; a család a lehúzó, az életet elsivárí- 
tó tényező; íme a maintreaming; Huxley 
már több mint nyolcvan éve megjósolta, 
hogy az apa és az anya lesznek a Szép Új 
Világnak a legkínosabb, legszégyelltebb, 
kiejthetetlen szavai...

Nem hiszem, hogy Keresztes Attilát 
máris elsodorta volna a trend, a gen
der. Ám jusson eszébe, amivel Szoljonij 
Mását feldühítette: „És megfordul, der
medve már, mögötte most a medve áll.” 
Apropó, miért nem játsszák soha Csehov 
Medvéjét?
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X A N T U S BO R Ó K A

Inyesmester irodalmi utazása
„Egy íróhoz hozzátartozik az egész 

aurája, figurája. V annak olyan szer
zők, ak iket lehetetlen elm esélni csak 
a műveikkel: a legendájuk, az éle
tük , az életvitelük, sőt a ha láluk  is 
szervesen az életművükhöz tartozik . 
B árm ennyire is szeretnénk, nem sza
k ítha tjuk  el a művet az írótól, a hoz
zá kapcsolódó tö rténetek tő l” -  nyi
latkozta Cserna-Szabó A ndrás a 
Mérgezett hajtűk  című kötetéről, s 
azt hiszem, ta lá lóan  jellem ezte leg
újabb könyvét, melyben negyvenkét 
írásban  a m agyar és a világiroda
lom ism ert vagy éppen elfeledett író
inak  portréi bontakoznak ki szövege
ik, különc szokásaik, ízlésük, kedvelt 
olvasm ányaik bem utatása révén. 
Cserna-Szabó személyes irodalm i 
arcképcsarnokában az írói figurák  
és az életművek olyan jellem vonása
it próbálja kiemelni, melyekkel nem 
ta lá lkozhatunk  az irodalom tanulás 
során, m ert ezek nem mennyiségben 
m érhető tudást, hanem  egy szubjek
tív, sokfelé ágazó és érzékeny irodal
mi u tazás eredm ényeit tükrözik. Az 
esszé, a tá rca  és a novella műfaji je 
gyeit m agukon viselő írások szóra
koztató, ta rta lm as  olvasmányok, és 
egyúttal azt is m egm utatják, hogyan 
olvas egy író, milyen kánont a lak ít ki 
önmaga szám ára, és hogyan gondol
kodik az irodalom mibenlétéről.

A kötetben, változatos felhozatal
lal, többnyire 19-20. századi írók sze
repelnek, ezenkívül néhány korábbi: 
Boccaccio, Rabelais, Swift vagy Sade 
m árki, s két m ás művész is: Jim i 
Hendrix zenész és F rida Kahlo festő
nő. Az esszék m agvát mégis a század- 
forduló m agyar író inak  portréi h a tá 
rozzák meg, kiemelt helyen Krúdy 
Gyulával, ak it Cserna-Szabó nem
csak olvasóként tisztel, hanem  írá s
technikai fogásaiban m estereként 
követ. Krúdy novelláinak sajátos 
h an g u la tá ra  já tszik  rá  az ízekből, il
latokból fakadó emlékezés, tö rtén e t
indítás alkalm azásával -  ez a jellem 
vonás ta lán  a többi kötetében jobban 
érzékelhető - ,  de a m elankólia és az 
irónia keverésével is, igaz, C sernánál 
az irónia könnyen átcsap cinizm us
ba. Azt is m ondhatnánk, nem megle
pő, hogy novellistaként ennyire ked
veli a századforduló kism estereinek 
prózáját, ak ik  szintén ebben a műfaj
ban jeleskedtek, de a m éltatlanul el
feledett írókban a figurák  nem m in
dennapi vonásait is képes észrevenni: 
C sáth fekete csöndjét, Tömörkény al
földi akasztófahum orát, Cholnoky 
édes szenvedésvágyát, Szép Ernő ké
pen törlő cukrosságát. Talán a róluk 
szóló írásokban működnek a legjob

ban az irodalm i anekdoták: K rúdy 
pest-budai szívügyekben való tá jé
kozottsága, Am brus Zoltán k ritik u 
sok, kollégák és kiadó ellen forralt 
bosszúja, Tömörkény alföldi kocsmás 
sztorija m ind színes és sokatmondó 
cserepei az írónemzedék legendák
kal övezett életvitelének. C serna az 
elm últ századfordulót eleveníti fel a 
m ostaniról, s m egm utatja, hogy a ká
non perem ére sodródott írók némely 
vonatkozásban izgalm asabbak lehet
nek, m int a rivaldafényben úszó tá r 
saik. Különben is az irodalm i kánon 
folyam atosan változik, s ezt a moz
gást kiválóan érzékelteti a Hunyady 
Sándorról szóló esszé: „Minden m ű
ködő irodalom lóverseny, az állás fo
lyam atosan változik, az egyik jó 
szág előretör, a m ásik  lem arad, az 
utolsókból elsők lesznek és fordít
va.” Koronként és divatonként m ás
m ás írókat kapnak  fel, vagy felejte
nek el egy időre, bizonyos skatulyák 
mégis kényelmesnek tűnnek, és a 
kelleténél hosszabb ideig ta r tjá k  fog
va áldozataikat. Jókait is s ikerü lt be
dobozolni, naiv, mesélőkedvű kisfiú
nak  beállítani, annyira, hogy igazi 
arcához csak segítséggel, nagy erőfe
szítések á rán  lehet hozzáférni. Ilyen 
képszerűen m utatja be az irodalm i 
csoportosulásokat is: a k á r egy nagy 
kávéházban, különböző asztaloknál 
foglalnak helyet az írók, de vannak  
olyanok is, ak ik  m agányosan álldo
gálnak  a pultnál, például Hajnóczy. 
Persze azt is hozzá kell tenni, hogy 
nem csak a kánon változik, az írók is 
mozoghatnak, van, aki több asztal- 
társasághoz is tartozik , vagy felad
ja  a magányos álldogálást a pultnál, 
de ez csak apró kiegészítés. A lényeg, 
hogy a könyv elbeszélője egyszerű
en, mégis ötletesen tudja az irodalom 
m űködését az olvasó elé tá rn i, meg
m utatva, hogy az nem csupán szer
zők és szövegek, hanem  bonyolult fo
lyam atok összessége is.

Érdekes módon a kötet nagy eré
nye, a szövegeken á tható  őszinte
ség és személyesség néha a gyengéje 
is egyben. Az esszék nagyon jól é r
zékeltetik azt a folyamatot, am ikor 
passzióból olvasunk, nem csak é r t
jük , hanem  -  bárm ilyen közhelyesen 
is hangzik -  á t is érezzük az olva
so ttakat, am ikor „a m érgezett ha j
tű  belefúródik a szívünkbe”. Talán 
ez a lelkesség eredményezi időnként 
az olyan írói tú lkapásokat, m int az 
egyes életművek hiperbolizálása 
vagy az öncélú vulgaritás. Nem biz
tos, hogy „Tömörkény nélkül nem

lenne Móricz-novella, de Bodor, Tar 
vagy L ázár Ervin-novella se. Ficsku 
vagy Grecsó se.” És afelől is kétsége
ink lehetnek, hogy ha sikerülne az 
előbb em lített Jókai-képet, a kéksze
mű mesélő gyereket átform álni, ak
kor cserébe „a 19. század egyik leg
nagyobb európai író ját” kapnánk. 
Ugyanígy visszahőkölünk, am ikor az 
erkölcscsősz, prűd, pietista stb. m a
gyar jogszabályok, tá rsada lm i szo
kások apropóján m egírt k ifakadást 
olvassuk. Ez az a ttitűd  nem csak gye
rekes, hanem  sehová sem vezet De 
szerencsére ilyesmivel r itk án  ta lá l
kozhatunk.

A Mérgezett hajtűk  esszéinek iga
zán sajátos jellegét az ízekben, illa
tokban, hangulatokban m egragadott 
olvasmányélmények adják. Cserna- 
Szabó személyes irodalm i kánonjá
ba az egykor népszerű Inyesmester 
szakácskönyve éppúgy belefér, m int 
H rabal vagy Wilde írásai. Sőt nem 
riad  vissza attól sem, hogy a szakács- 
könyvet mozaikos technikával meg
alkotott regénynek, esetleg novella
füzérnek tek in tse, melynek szerzője 
„olyan közönséges tárgyról értekez
ve, m int a tejfölös túró, oly ra fin á ltan  
ki tudja mondani, hogy az élet ünnep, 
karnevál.” így kerü l sor a rra  is, hogy 
a 19. századtól meginduló pörköltin
váziót a m agyar nem zetkarakteroló- 
gia egyneműsítőjének, lebutítójának 
ta rtja , szemben a lecsóval, amely, ha 
nem lenne ennyire há ttérbe  szorít
va, sokszínűséget b iztosíthatna nem 
csak a m agyar gasztronóm iában, h a 
nem a m entalitásban  is. B ár explicit 
módon nincsen kimondva, de valahol

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
ott bujkál a pörkölt-regény, lecsó-no
vella párhuzam  is, a regnáló műfaj 
ugyanis éppen az irodalom sokféle
ségére tör, s próbálja egyetlen pap
rikás-szaftos ízzé redukálni. Ebben 
az ízekkel megspékelt világban ita 
lok és irodalm i hősök, vagy hétközna
pi em berek is összekapcsolódhatnak. 
A borem ber élete sötétség, irraciona
litás, m ám or -  erre  jön a v igaszta
lás, hogy a bor m égiscsak cseppfolyós 
csók - ,  a sörember ezzel szemben csu
pa tom paság, racionalitás, unalom. 
Ez a felosztás m in tha  a művészet di- 
onüszoszi és apollói a rcára  hajazna, 
de a pálinkaem ber a személyiség leg
sötétebb bugyrait is felfedi: „Óvakodj 
tőle. H a látod, ne feledd, ő szám űz
te H am vast könyvtárból rak tá rb a , és 
o verte  agyon Szerb A ntalt is.” S ha 
m ár kellőképpen el tudunk  igazod
ni az étel- és ital-kavalkádban, akkor 
javasla tokat is ta lá lu n k  a rra  vonat
kozóan, hogy melyik művet mikor ta 
nácsos fogyasztani: H rabal m ásnapos 
spleenre, őszi koraestére való, Szép 
Ernő mellé pedig meleg szoba és for
ra lt bor ajánlott.

A gasztronóm ia világából m eríte tt 
m űértelm ezések meglepően ügye
sen keverednek a  szakirodalm i h i
vatkozásokkal: többször szóba kerül 
az Új Magyar Irodalmi Lexikon egy- 
egy információja -  legtöbbször éles 
k ritikával illetve - ,  vagy olyan pro
fi szakírók kijelentései, m int példá
ul B alassa Péter O ttlik ra  vonatkozó 
elemzése. A könyv irodalomszemlé
letének legnagyobb m estere mégis 
Szerb Antal. A nnak ellenére, hogy az 
esszékben csak em lítés szintjén van 
jelen, Cserna-Szabó nem csinál titkot 
abból, hogy Szerb irodalom történetén 
nőtt fel. így az ő h a tá sán ak  is betud
ható az elit és populáris irodalm i ol
vasmányokból való építkezés, amely 
szokatlan, nem m indennapi m egvilá
g ításba helyezi a bem utatásra  kerülő 
életm űveket és a figurákat, és élveze
tessé teszi a Mérgezett hajtűk  írásait.

A kötet egészét szemlélve azt is 
m ondhatnánk, Cserna-Szabó A ndrás 
olyan könyvet írt, amely nem csak a 
profi irodalm ároknak, hanem  egy jó
val szélesebb körnek is szól. Életszagú 
és izgalm as történetekkel vesz rá  a r
ra , hogy továbbolvassunk, fellapoz
zuk a szóba kerü lt könyvek valam e
lyikét, vagy belehallgassunk Jim i 
H endrix szám ába, hogy m egtapasz
taljuk, milyen, am ikor egy művész „a 
földről csókolgatja az eget”.

C serna-S zab ó A ndrás: M érge
z e t t  h a jtű k . M agvető K iadó, 
B u d ap est, 2009.

GYENGE ZSOLT

A m ozi tanácsta lansága ,
avagy a B erlinálé esete  B ergm annal
Tudunk-e még „filmül”? Valószín

űleg ez a film(művészet?) legfonto
sabb kérdése ezekben az években, és 
elképzelhető, hogy nagyjából az erre 
a kérdésre adott gyakorlati (filmeken 
keresztül történő) válasz fogja meg
határozni ennek az egésznek a jövő
jét. A (multi)mediális kifejezési és áb
rázolási lehetőségek bősége közepette 
ugyanis m aguk a filmesek is egy
re nehezebben talá lják  azt a „nyel
vet”, am i specifikusan a rra  a műfor
m ára jellemző, amely(b)en alkotnak. 
A zért nagy a tétje ennek a problémá
nak, m ert ha  a film nem tud jól elkü
löníthetően megjelenni a vizuális áb
rázoló műfajok piacán, úgy kifejezni, 
hogy azt ne lehessen ugyanúgy iroda
lomban, videojátékban, installációban 
vagy internetes honlapon elmondani, 
akkor létezésének értelm e kérdőjele- 
ződik meg.

Úgy tűn ik , jelenleg az a fő kérdés, 
hogy a mozgókép képes-e még „má
sodpercenként 24-szer igazság” lenni, 
vagy végképp múzeumi tárggyá válik. 
Az önmaga teljes, radikális megújítá
sát a 20. században m ár elvégző szín
ház vagy az új impulzusokra (többek 
közt a mozgóképekre is) folyamatosan 
nyitott képzőművészet szorításában 
ennek a problém ának a megoldása a 
még mindig kissé retrográdnak ható 
film szám ára egyre sürgősebb. Egy- 
egy nagy fesztivál így elsősorban a rra  
jó lehetőség, hogy az ember időről-idő
re felmérje, hol is ta r ta n a k  a filmesek 
e projekt terén. Idén Berlinben egy le
hangoló, sötét látlelet m ellett lá ttunk  
biztató jeleket, jól sikerült mozikat, a 
filmnyelvet korrektül beszélő rende
zőket, de igazi, radikális, merész in
novációt nagyon keveset.

T arr Béla díjnyertes filmje egy
szerre az emberi egzisztencia kilá- 
tástalanságának könyörtelenül sötét 
drám ája és a képalkotás, a képi gon
dolkodás lehetetlenné válásának ke
gyetlenül pontos diagnózisa. A nietz- 
sche-i anekdotára építő A  torinói ló a 
m ár ism ert ta rr i motívumok minden 
korábbinál letisztultabb, lecsupaszí- 
tottabb alkalm azása mellett azért zse
niális, m ert bár (legalább) két szinten 
olvasható, valójában a két réteg szo
rosan összefonódik egymással. A film 
lényegében a mindentől távoli kis ta 
nyán élő apa és lánya életének hat, a 
v ihar m iatti kényszerű bezártság és 
tétlenségre kárhoztatottság révén tel
jesen eseménytelen napját m utatja be 
végtelen odafigyeléssel és precizitás
sal. Keserűséggel, pesszimizmussal és

lemondással átitatott, fordított terem 
téstörténet ez, amelyben a világból 
szépen lassan minden, legvégül maga 
a fény is eltűnik. T arr elképesztő moz
gásokat leíró kam erája (a film nyitó
jelenete olyan rendezői, operatőri bra
vúr, amelyhez fogható kevés található 
a filmtörténetben) hosszú, a ráhagyat- 
kozás és megtörténés idejét tapintha- 
tóvá tevő beállításokban közelít rá  e 
két ember rutinszerű cselekvéseire, 
majd távolodik el tőlük.

Ügyanakkor mindez T arr Béla, a 
filmrendező művészi deklarációja a 
képvilág végéről. Mikor ugyanis a 
film hőseinek életében a menekülés 
lehetetlenné válásával és a fény el
tűntével elérkezik egyfajta „világvé
ge”, az T arr szám ára elsősorban egy 
gondolkodásmód, a világhoz való kö
zelítés, a dolgok m egértése egy formá
ján ak  végéről szól. Úgy tűnik , T arr 
szerint a  sokértelmű, a dolgokat a 
m aguk értelmezetlenségében ábrázo
ló képek helyett a világot m eghatá
rozni, uraln i, eldönteni kívánó szavak 
korszaka jö tt el. A kárcsak A  londoni 
férfi esetében, T arr ezúttal is élesen 
elválasztja a hagyományos értelem 
ben vett tö rténetet — amelyet a n a r
rátor felmond -  a képek által mesélt 
jelenségektől, és még egyszer (mint 
állítja, utoljára), elképesztő finomság
gal és komplexitással megszerkesz
te tt képeken keresztül villantja fel a 
valódi vizuális kifejezés gazdagságát. 
A képeket is kulcsszavakra egyszerű
sítő, m indent verbalizáló korunkban 
a látszat ellenére nincs helye a képi- 
ségnek -  éppen ezért teljesen egyér
telmű, hogy ezek u tán  (ha politikai 
felhangú nyilatkozataival ellentét
ben művészileg képes következetes
nek m aradni) T arr Béla nem készít
het több filmet.

A  torinói ló ban látható végletes igé
nyesség, tökéletességre törekvés és 
a (mozgó)kép működés- és létmód
járól te tt állítások m agasra helyez
ték  a lécet a fesztiválon vetített töb
bi film előtt -  és ezt igazából egyetlen 
m ásik film ugrotta meg. A fiatal film 
nemzetközi fórum ának (egyszerű
en Forum) nevezett, leginkább m eré
szen kísérletező szekcióban vetítették 
azt a cseh mozit, amely — a fesztivál 
vége felé -  kissé visszaadta a hitem et

» » » » » »
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abban, hogy lehet és érdemes még fil
mül beszélni.

Nyolc-tíz éves kisfiú kísérgeti a 
nyolcvanas évek Prágájában ügyeket 
intéző anyját, aki -  m int később kide
rü l -  vízumot próbál szerezni azért, 
hogy a m ár Angliába szökött férjhez 
em igráljanak. Az egyik hivatalban a 
portásfülkében hagyja a gyereket, aki 
a sarokban valam i ládán üldögélve 
nézi a portás unokájáról készült fény
képet, majd azt, ahogy az alkalm a
zottak (feltehetően ebédszünet lévén) 
elkezdenek kifele szállingózni, aztán  
pedig visszaérkeznek, és csak ezután 
jön vissza a valószínűleg az ügyinté
zőnek valam ifajta szolgáltatást nyúj
tó anya. Václav K adrnka rendező le
nyűgöző pontossággal érzi, hova kell 
letenni a kam erát (minden egyes be
állítás úgy van megkomponálva, hogy 
a kort és a történetet egyszerre lá t
hatóvá tevő fotónak is beillene), hogy 
mennyi ideig kell k ita rtan i a jelenetet 
annak  érdekében, hogy a történet az 
atmoszféra és az érzelmi hatás megte-

remtődésével párhuzam osan bomoljon 
ki. Szikár, szűkszavú film ez (a cím -  
Nyolcvan levél -  értelm e és súlya pél
dául csak a film legutolsó percében 
elhangzó mondatból derül ki), amely 
ta rr i  mércével is mérve -  bár nyilván 
nem azzal az érettséggel és egziszten
ciális komplexitással -  demonstrálja 
a mozgóképes ábrázolás lehetőségei
nek gazdagságát.

Ugyancsak a cseh(szlovák) filmisko
lá t dicséri a Dom (Ház), amely a tö rté
nelem forgandóságának köszönhető
en most kötőjellel írva, cseh-szlovák 
koprodukcióban készült és korunk

kelet-európai társadalm i folyamata
inak  egyik következményét m utatja 
meg. Zuzana Liová elsőfilmjének fő
hőse szlovákiai kis faluban élő, é re tt
ségi előtt álló tinilány, ak it mogorva, 
durva és konok apja -  csupa jószán
dékból -  minden délután iskola u tán  
a rra  kényszerít, hogy az udvarban ne
ki szánt ház építésében segédkezzen. 
A lány azonban rendes káeurópai- 
ként nyugatra vágyódik, esténként az 
au pair honlapokat nézegeti, és még a 
középkorú, családos angoltanárával 
is összejön. A film alapkonfliktusa 
abból a mifelénk a rendszerváltás óta 
ta lán  tú l gyorsan átvett mobilitásból 
fakad, amelynek következtében h ir te 
len m egszűnt a több generáció együtt
élésének hagyománya. Az apa (a h í
res Miroslav Krobot rendkívül hiteles 
alakításában) végeredményben saját 
értékrendje és világképe szerint a le
hető legjobbat akarja  lányának azzal, 
hogy egyenesen házat biztosít szám á
ra. Törekvésének ellentmondásossá
gát az a történetbe csehes iróniával 
befűzött apró részlet jelzi, hogy való

jában  m ár áll az udvaron egy félkész 
ház, am it időközben Norvégiába tá 
vozott lányának kezdett el építeni, 
azonban a kisebbiknek nem azt foly
tatja. Sőt, mivel időközben az anya
gi lehetőségek beszűkültek, az új ház
hoz a régiből bontja ki a téglákat. A 
jól m egírt forgatókönyv (a végét kel
lett volna csak kevésbé lekerekíteni) 
és a remek alakítások teszik ezt a fil
met igazi mozgóképes élménnyé.

Hogy még mindig Kelet-Európánál 
m aradjunk, érdemes egy nem teljes 
m értékben sikerült, de formanyelvi- 
leg nagyon izgalmas megoldásokat

tartalm azó orosz filmről beszélni. A 
V  Subbotu (Á rtatlan szombat) nem 
más, m int az Öldöklő angyal kortárs, 
Csernobilba helyezett á tira ta . A rob
banás estéjén egy fiatal funkcionári
us rájön, hogy a vezetők kom m uniká
ciója ellenére nagy a baj, és hajnalban, 
berontva a női szállóba, megfogja a 
barátnőjét, s az állomás fele rohan 
vele. Mivel azonban a nő érthető  mó
don akadékoskodik, az ira ta it kere
si és még a cipősarka is letörik, a vo
natot lekésik. Innentől pedig az egész 
film a városból való távozás érthe
tetlen, belső (?) gátjairól szól -  pont 
m int a bunueli előképben. B ár las
san a szűk baráti tá rsaság  szám ára is 
nyilvánvaló a tragédia, m indegyikük
re á t ragad ez a tehetetlenség, a tá 
vozás vágyát m egbénítani képes tes- 
pedtség. Ámellett, hogy Alekszander 
Mindadze második filmjének érdekes
sége elsősorban a  tem atikai fókuszel
tolásban rejlik (nem a robbanásról, az 
erőmű körül dolgozókról, a vezetők
ről vagy később a sérültekről, a kö
rülm ényekről van szó, hanem  a váro
si kisemberekről), ez a m unka formai 
megoldásai m iatt érdemel említést. A 
rendező végig nagyon szűk plánokat 
használ, amely főleg az arcokra vagy 
még inkább azoknak egy-egy részleté
re, esetleg tárgyak ra  figyel. Mindezt 
azonban nagyon hosszú, többperces 
beállításokkal és kézikam erázással 
kombinálja, amelynek köszönhetően 
a szűk plánok közötti kam eram ozgás
sal történő váltások valamelyest vá
gásként hatnak , ugyanakkor a konk
rét vágás hiánya létrehozza bennünk, 
nézőkben is azt a hallucinatorikus 
időtapasztalatot, amelyben a lagzi- 
ba keveredő szereplők is elvesztenek 
minden referenciapontot. Érdemes 
lesz Mindadze következő m unkáira is 
odafigyelni, m ert most rem ekül ta lá l
ta  meg az ábrázoláshoz szükséges, a 
problémát átélhetővé tevő formavilá
got.

Egy vizuális s truk tú ra  -  a tükröző
dés -  dram aturgiai leképezése teszi iz
galm assá Jan  Schomburg rendező el
sőfilmjét. Kedves, fiatal p á rt látunk, a 
nő iskolában tanít, a férfi PhD-zik, vi
dám ak és még a szex is jó, majd mind
ketten állást kapnak Marseilles-ben. 
A fickó egy héttel ham arabb megy el, 
a nő otthon m arad lezárni az ügye
ket, azonban m ásnap rendőrök tudat
ják  vele, hogy férje öngyilkos lett egy 
marseilles-i parkolóban. Ráadásul ha
m arosan kiderül, hogy a férfi teljes ad
digi élete hazugság volt, hiszen senki 
sem ismeri őt az egyetemen, a tanul
mánya pedig m ásolatnak bizonyul. A 
film azonban innen válik érdekessé, 
mivel nem a férfi m últjának nyomozá
sával foglalkozik, hanem  azzal, ahogy 
a megdöbbent, állandóan a (csendes)

folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

őrület h a tá rán  ingadozó nő élete foly
tatódik. Ham arosan egy kialakuló- 
félben levő új kapcsolatban elkezdi le
képezni azt, ami az előző történetben 
zajlott, a pasit pedig az első éjszakán 
úgy kezeli, ahogy egy sokéves partnert 
szokás. A történet tétje az, hogy csu
pán egy tükörképpel helyettesíti-e be a 
nő az ű rt, vagy képes újként kezelni a 
folytatást, illetve hogy a férfi mennyire 
vállalja be jószántából a helyettes-sze
repet. Ennek a filmnek két igazi moz
góképes erénye van: a metsző pontos
sággal m egírt forgatókönyv és Sandra 
Hüller lenyűgöző játéka, akinek az a r
ca és a gesztusai m in
den pillanatban képesek 
megjeleníteni az őrület 
és a józanság közötti fé
lelmetes ingadozást.

Az idei Berlinálé a r
ra  is jó volt, hogy némi
leg árnyalja a 3D-vei 
szemben meglévő fenn
ta rtása im at. A német 
film két nagy öregje,
Wim Wenders és Werner 
Herzog olyan filmek
kel rukkolt ugyanis elő, 
amelyekben az új techni
ka nem puszta látvány
elem, hanem  képes va
lóban új dimenziót adni 
az ábrázoltaknak. P ina 
Bausch, a világ egyik 
leghíresebb táncm űvé
sze két nappal Wenders 
filmjének forgatása előtt 
hunyt el, így az elkészült 
film végül egy, a tá rsu la ta  á ltal elő
adott hommage lett. Amellett, hogy a 
Pina újra rádöbbentett arra , hogy mi
lyen elképesztően erős koreográfiákat 
készített, egyúttal rávilágított a rra , 
hogy ta lán  nincs is alkalm asabb for
ma a te st térbeliségén, térhez való vi
szonyán alapuló tánc megjelenítésére 
(eredeti helyszínén, a színpadon kí
vül), m int a 3D. Olyan drám ai h a tá 
sa van ebben a filmben a mozdulatok
nak, a gesztusoknak, a teret hellyé 
varázsoló mozgásoknak, hogy az első 
tíz perc u tán  szinte teljesen elfelejt
jük , hogy nem élő előadást látunk.

Herzog pedig a 2001: Urodüsszeia 
barlangváltozatát készítette el, 
Elfelejtett álmok barlangja (Cave of 
Forgotten Dreams) címmel. A nagyjá
ból 15 éve felfedezett, minden koráb
ban ism ertnél régebbi rajzokat ta r ta l
mazó Chauvet-barlangba ju to ttak  el, 
és m iután dokumentumfilmszerűen 
ism ertették a kutatás körülményeit, 
az ábrázolás motívum- és szimbólum- 
rendszerét, bő negyedórás etűdöt szán
tak  arra , hogy a rajzokat láttassák  — 
m int te tte  ezt annak  idején Kubrick az 
űrben tovahaladó gép látványával. A

3D azért megfelelő választás ebben az 
esetben, m ert ezek a képek nem egye
nes felületre, hanem  a barlang sza
bálytalan falára készültek, ráadásul 
az őskori művészek a rajzokat a fal 
kitüremkedéseinek és bemélyedései
nek megfelelően, azokhoz illeszkedő
en komponálták. Mindezt valószínűleg 
nagyon sokáig nem fogjuk a térha
tású  moziképnél meggyőzőbb formá
ban látni -  tekintetbe véve azt a tényt 
is, hogy a barlang az ábrázolásokat is 
megóvó speciális mikroklíma m iatt 
a látogatók előtt valószínűleg örökre 
zárva marad.

Nem tehetjük meg, hogy végül ne 
tegyünk em lítést az Arany Medve

díjat besöprő remek irán i filmről, 
am i azonban inkább a  rendező a la
pos emberism eretének, pontos tö rté 
netszerkesztési érzékének és kifino
mult jellemábrázolási készségeinek, 
m int kifejezetten formanyelvi inno
vációinak köszönheti sikerét. Asghar 
Farhadi m ár előző, ugyancsak 
Berlinben láto tt filmjével is bizonyí
to tta, hogy jelenleg valószínűleg a kö
zel-kelet leginkább „nyugatképes” fil
mese, ugyanis rem ekül tudja ötvözni 
az irán i miliőt és viselkedésmódot a 
nyugat-európai (és főleg skandináv) 
személyességgel, individualizációval. 
A Nader és Szim in  -  egy elválás jómó
dú pár válóperével kezdődik, ugyanis 
a nő nem hajlandó abba belenyugod
ni, hogy -  a nagy nehezen beszerzett 
emigrációs vízum ra fittyet hányva -  
a férj Alzheimer-kóros apja ápolása 
érdekében lemond a távozásról. A nő 
nélkül m aradó házba a férfi bejáró
nőt fogad, akinek napközben az egyre 
m agatehetetlenebb öregembert is gon
doznia kell. A helyzet egyre bonyolul
tabbá válik, sok szereplő vonódik be a 
történetbe, a  lényeg azonban az, hogy 
a végére minden szereplő (még a ti
zenegy éves kislány is) „besározódik”,

valam ilyen módon korrumpálódik, 
feladja saját (morális) elveit. Farhadi 
remek érzékkel billenti újabb és újabb 
bonyodalmak felé a teljesen kiszám ít
h a ta tlan  történetet, amelyben állan
dóan változnak a viszonyok, és ahol 
rendre m indenki határhelyzetbe ke
rül. Megrázóan szép, bár alapvető
en klasszikus megoldásokkal operáló 
film ez, amely végtelen emberiessége 
m iatt még napokig kísért, és teszi fel 
nekünk a kérdéseket.

A Berlinálé konklúziója — amennyi
ben nem akaródzik elfogadnunk T arr 
verzióját -  az állandósuló átmenetiség 
konstatálásáról szólhatna. Az persze 

term észetes, hogy esély 
sincs a moziba, film- 
művészetbe életet lehel
ni képes „egyetlen” út 
m egtalálására, azon
ban a sokféleségből itt 
csak a tanácstalan  ta 
pogatózás gesztusát vé
lem felfedezni. A nagy 
tém ák, átfogó narratí- 
vák hiányában a filmek 
például egyre személye
sebbé, töredezettebbé, 
egyre szűkebb fókuszá
vá válnak, T arr m etafi
zikai léptékeinek nyoma 
sincs máshol. Mások, a 
film készítést a hagyo
mányos értelem ben mű
vészetként felfogó fia
ta l rendezők gyakran 
fordulnak a művészfilm 
utolsó (egyetlen?) nagy 
korszakához, a modern 

film m ára klisévé merevedett topo
szaihoz (lásd például az amúgy nem 
rossz thaiföldi Hi-So-t). Megint mások 
tem atikájukban próbálják m egragad
ni korunk identitás- és világtapasz
ta la tá t az új technológiák fényében, 
azonban alig vannak  közöttük olya
nok, ak ik  képesek ezt a trendi prob
lémafelvetésnél (mint ahogy teszi ezt 
a lengyel Suicide Room) mélyebben, a 
film formavilágát, h a tásá t is megha
tározó módon megvalósítani.

A kép azonban az elmúlt néhány 
évhez képest vidámabb, ugyanis a ko
rábbi k iú tta lan  punnyadtsághoz kép
est most m ár határozottan  látszik 
legalább a törekvés, a keresés: úgy 
tűnik , a filmesek tényleg felismerték, 
hogy sürgősen tenni kell valam it. De 
a jelenlegi helyzetet egyelőre az egyik 
kritikus kolléga esete példázza a leg
jobban. A srác öt-hat nap fesztiválozás 
u tán  -  m ondhatni lazításként -  be
ü lt az Ingm ar Bergman-retrospektív 
egyik vetítésére. A késő estére terve
zett közös filmnézés előtt küldött sms- 
emre csak ennyit válaszolt: menj nél
külem, m ár a harm adik  Bergmanon 
ülök, nem érdekel a Berlinálé.
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[...] Akár a kamaszos féltékenység, akár a fáj
dalom, a reményvesztettség verseit olvassuk, a 
vallomáslíra érzelmi áradására ismerünk. A be
szélő -  néhány kivételtől eltekintve -  ugyanaz az 
első személy, ugyanaz a hang. Ám a megformá
lásra, a megalkotottságra is ügyel a költő. Az ő 
formai fegyelme a korszak „lírai pongyolaságára” 
(Domokos Mátyás szavai) ellenhatás. A magyar és 
az európai líra poétikai hagyományainak vállalá
sa nem köti gúzsba. Domokos Mátyás írja: „A nép- 
költészet tüdejével lélegzik. Ugyanakkor tele keserű, 
fájdalmas és modern disszonanciákkal, egy tökéle
tes forma fegyelmében”. A harmónia a dalhoz illik 
igazán, s Utassy is gyakran indítja verseit a tisz
ta dal idilljével. Aztán -  József Attilához hasonló
an -  a legcsendesebb hangzásoktól a tragédiához 
jut el, s a vers egysége mégsem borul föl.

Különösen a zárt strófákat kedveli, a kétso
ros, de még inkább négysoros egységeket, a pá
ros, kereszt- vagy félrímeket, a szép hangzású 
asszonáncokat. (Verseinek mintegy fele négyso
ros szakaszokból áll.) Legjobb darabjaiban vala
mi klasszikus letisztultságot érzünk. A hangzás 
természetessége, teljessége és tisztasága versta
ni változatossággal párosul. Az ütemhangsúlyos, 
magyaros formát nem tartja könnyűnek és csilin- 
gelőnek, súlyos, modern tartalm akat képes meg
szólaltatni így is. Igen gazdag a hangsúlyos ritmi
ka, de a dallamformák változatossága a hangsúly 
és az időmérték finom egymásba játszásával is 
magyarázható. A Micsoda évszak kívülről meg- 
megiramló, játékos Weöres Sándor-i forma, belül 
sebzettség és tépettség. Míg a Szép lassan című 
verset a tökéletes antik időmértékes sorképlet jel
lemzi, addig az Ad Nótám: Balassi Bálint az újabb 
költészetünkben ritka Balassi-strófával hívja föl 
a figyelmet. Legalább tucatnyi olyan verse van, 
melyben a mű tipográfiai képének is szerep jut. 
A költői kifejezés lehetőségek szüntelen bővíté
sét szolgálják új igéi (varjúhodok, szeptembere- 
dek, brong), főnevei (hitfogyatkozás, levélhullail- 
lat, lombvisszavonulás).

Ugyanaz a hang és megszólaló, ám a monológ 
látszólagos homogenitása mögött a megszólalás 
változatossága. Szerepeket ritkán vesz föl, ven
dégszövegeket módjával alkalmaz, a nyelv számá
ra nem problematikus. A Bűntudatban olvasható: 
„Hű maradok örökre tehozzád: / »A dallam nem 
változtat szövegén.« / Legombolom zászlóul szőke 
szoknyád, / fakóra szívta úgyis már a szél” Az idé
zett sorral izgalmas szövegközi feszültség támad 
József Attilával és az Egy József Attila-sorra Baka 
Istvánjával. „De fellázadnak egyszer a szavak, / és 
ha a dallam nem fog szövegén, / a szöveg változ
tat majd dallamán.” Ezt némelyek egy új, poszt
modern felé hajló Baka-korszak nyitányaként ér
telmezik. így van-e, nem tudható. Miként arra 
sincs válasz, mivé válhatott volna, merre vett vol
na irányt Utassy költészete a deprimáló kor és a 
személyes sors traumái nélkül.

OLASZ SÁNDOR,: Utassy József versszim
fóniái. FORRÁS, 2011. március.
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ZENE ÉS HIT 
A Mély Hit hangján

A nyolcvanhoz közelítve óha
tatlanul megérint mindnyájukat 
az elmúlás szele. Útra készülünk. 
Az ismeretlenbe, a csak alig sejt
hetőbe indulunk. Mi van ott túl? 
Félünk, reménykedünk. Vagy ép
pen ellenkezőleg még egyszer 
megpróbáljukmindenerőnketösz- 
szeszedve meghosszabbítani föl
di létünket. Jól tudjuk, hogy ez 
csak halasztás: ajándékba kapott 
évek, néha csak órák, percek. 
És mégis megpróbáljuk. Azután 
megadjuk magunkat és átlendü
lünk egy MÁSIK VILÁGBA, még 
itt a földön, életünkben. Ilyenkor 
szólal meg bennünk egy hang, 
ami már nem is földi hangzás, 
hanem valami egészen más. Nem 
túlvilági zengés, hanem vala
mi sajátos megnyugvás, a belső 
béke mindent betöltő boldogsá
ga: EGYESÜLÉS A VILÁGGAL, 
FELOLDÓDÁS A KOZMOSZBA. 
Az örök nagy HARMÓNIA hang
ja ez.

Fiatalon, ha olykor meg is érez
zük ennek a HANGnak az érin
tését hamar elfelejtjük, de a lel
künk mélyen ott marad az utolsó 
pillanatokig, amikor elementá
ris erővel tör felszínre. Igazából 
nem életkorhoz kötött, bármikor 
felbukkanhat. Például egy fenye
gető betegségből való felépülés 
után. Mint például Beethovennél: 
az a-moll Vonósnégyes III. téte
léhez fűzött program szavaiban 
„Egy felgyógyult beteg hálaimá
ja az Istenhez, líd hangnemben.” 
Szinte természetes, hogy a zene 
korál-hangvételre vált. Bach óta 
vagy talán még előbb is a korálok 
világában kelt életre elsőként a 
mély hit hangja. Bach Kantatáit, 
Passióit, h-moll Miséjét áthatja 
ez a hangvétel, de belép hangsze
res muzsikájába éppúgy mint a 
hangszerek fölé emelkedő, a rea
litástól szinte teljesen elszakadni 
látszó nagy technikai zeneépít
ményeinek (pl. a Die Kunst der 
Fuge) világába. Bach műveit telje
sen áthatja a mély Hit. Erre utal 
Debussy: „Tekintsünk Bachra, a 
zene Jóistenére, akihez a zene
szerzőknek, mielőtt munkához 
ülnek, fohászkodniuk kellene, 
hogy óvja meg őket a középsze
rűségtől: tekintsünk gazdag élet
művére, amelyben lépten-nyomon 
oly eleven dolgokkal találkozunk, 
mintha csak tegnap keletkeztek 
volna, a szeszélyes arabeszkeken 
kezdve, a vallásos áradásig, és 
amely mindmostanig páratlan” 
(Debussy: Az ízlésről, 1913. febr. 
15.). Nietzsche még valami mást 
is megragad Bach zenéjében:

„Ezen a héten háromszor hallot
tam az isteni Bach Máté-passió- 
ját, mindannyiszor a mérhetetlen 
csodálatnak ugyanazzal az érzé
sével. Aki tökéletesen elfelejtet
te a kereszténységet, az valóban 
úgy hallgathatja, mint az evan
géliumot, az akarat tagadásának 
a zenéje ez, és nincs benne sem
mi aszkézis.”

Az „akarat tagadása” az em
beri akaratra utal, helyébe az 
Isten akarata lép: „Legyen meg a 
Te akaratod” szellemében. Ebben 
ragadható meg a mély Hit bár
milyen emberi alkotásról legyen 
is szó. A zenei életművek lezá
rásának pillanatait jellemzi ez 
a belenyugvás Isten akaratá
ba. Gyakran éppen a végső, né
ha BEFEJEZETLEN művek sa
játja ez a transzcendens zenei 
hangvétel. Mozartnál a Reguiem, 
Batróknál a III. Zongoraverseny. 
Közismert kifejezéssel élve: 
MEGTÉRÉS ISTENHEZ. Nincs 
kivétel, a lázadók is megtérnek. 
Wagner idézet jut eszembe: Liszt 
Cosima, Wagner felesége nap
lójából idézek, Wagner szerint 
„Nincs a Krisztuséhoz hasonló 
magasztos alak, a többi, akitől 
meghatódunk, mind csak őt utá
nozza. Nagyon nekihevülten be
szél -  írja Cosima -, nem olyan 
világosan, mint szokott, a hang
ja nagyon megviselt, és amikor, 
szokása szerint, ha tartósan be
szélt, félrevonul és visszatér, igen 
sápadt, a keze hideg és nedves, és 
köhög. Nekem elmondja a gondo
latot, amelyet felírt: »A vallástól 
a művészethez vezető út rossz, a 
művészettől a valláshoz vezető 
jó.« (1880, Január, kedd, 13-a.)

A Parsifalban (utolsó operá
jában!) Wagner mindkét utat 
bejárja, mély hite központjában 
Isten és a Művészet eggyé lénye
gül. Ugyanazt találja meg, mint 
amit őelőtte és utána annyian a 
művészet világában: A Dante-i 
ISTENLÁTÁST. Cosima napló
jának lapjain minduntalan fel
tűnik az Isteni színjáték mint 
mágneses központ a gondola
tok, érzések sokaságában. Dante 
Istenlátása a mély Hit legszebb 
kifejezése: „Olyanná lesz a lélek 
ama Napban / merülve el, hogy 
bármi másba nézzen, / lehetetlen, 
hogy megnyugodjon abban. Mert 
minden jó, mely vágyak tárgya 
lészen, / benne gyűl, s ami raj
ta kívül elvét / minden célt, ben
ne célba jut egészen.” (Paradiso, 
XXXIII)
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HELIKON

Áprilisi évfordulók
1 -  130 éve született Octavian Goga román költő

100 éve született Goda Gábor író 
90 éve született André Stil francia író

2 -  530 éve halt meg Icsijo Kanejosi japán költő
3 — 20 éve halt meg Graham Greene angol író

60 éve halt meg Henrik Visnapu észt költő 
4 -1 1 0  éve született Ion Breazu román irodalomtörténész 

35 éve halt meg Márton Gyula erdélyi nyelvész 
350 éve született Onicura japán költő

5 -  580 éve halt meg Váli Sáh iráni költő
6 -  210 éve halt meg Földi János költő

340 éve született Jean-Baptiste Rousseau francia költő
7 -  140 éve halt meg Neagoe Nicoleanu román költő 
8 -7 0  éve halt meg Marcel Prévost francia író

470 éve halt meg Fernando de Rojas spanyol drámaíró 
9 -  385 éve halt meg Francis Bacon angol filozófus 

190 éve született Charles Baudelaire francia költő 
50 éve halt meg Alexandru Kirifescu román drámaíró 
250 éve született Emanuel Schikaneder osztrák drámaíró 
150 éve halt meg Vachott Sándor költő

1 0 -  210 éve született Claude Tillier francia író
1 1 -  210 éve halt meg Antoine de Rivarol francia író 

60 éve halt meg Zsögön Zoltán erdélyi költő
12 — 50 éve halt meg Sarkadi Imre író

60 éve halt meg Henry de Vere Stackpoole angol író

13 -  40 éve halt meg Juhan Smuul észt író
14 -  160 éve született Adalbert Bezzenberger litván tudós
15 -  90 éve született Ferenczi István erdélyi régész
16 -  140 éve született John Millington Synge ír író

90 éve született Peter Alexander Ustinov angol író
17 -  210 éve született Fogarasi János nyelvész
18 -  130 éve halt meg Disraeli Beaconsfield angol író

110 éve született Németh László
19 -  120 éve született Riccardo Bacchelli olasz író
20 -  100 éve született Gábor Áron németországi magyar költő

180 éve halt meg August Heinrich Julius Lafontaine német író
21 -  240 éve született Louis Lemercier francia költő 
22-110 éve született Thury Zsuzsa írónő
23 -  140 éve halt meg Emilé Deschamps francia költő

90 éve halt meg Farkas Pál író 
30 éve halt meg Zelk Zoltán költő

24 -  280 éve halt meg Daniel Defoe angol író
100 éve született Eugen Jebeleanu román költő

25 -  390 éve született Roger Boyle angol író
26 — 300 éve született David Hume angol filozófus

170 éve született Julius Zeyer cseh író
27 — 135 éve született Claude Farrére francia író

100 éve született Kovács György erdélyi író
28 -  130 éve halt meg Ján Botto szlovák költő

280 éve halt meg Jan Stanislaw Jablonowski lengyel író
29 -  310 éve született Christian Ludwig Liscow német író
30 — 160 éve született Indridi Kinarsson izlandi író

340 éve halt meg Fran Kristo Frankopan horvát költő

NAGY ISTVÁN
VÍZSZINTES
1. Nagy István erdélyi festő alkotása. 

13. Karácsony, franciául. 14. Az egyik 
szülő megszólítása. 15. Abból az irány
ból. 16. Az eszperantón alapuló mester
séges nyelv. 17. USA-hírügynökség. 18. 
Balatoni település. 20. A tantál vegy- 
jele. 21. A1 ... Meola; gitárművész. 22. 
Célt megvalósít. 24. Női énekhang. 25. 
Nagytestű kutyafajta. 26. Ösztökélés, 
biztatás. 29. Birka kicsinye. 32. Éremmel 
ellátott (nyaklánc). 34. -nak, -... 35. 
Ismételt tiltás. 37. Verseny további sza
kaszától eltiltat. 39. Hosszú idő múlva. 
41. Hangya, angolul. 43. Minden nátha 
így kezdődik! 44. Svéd, osztrák és spa
nyol autójelzés. 46. Kivitelező, röviden. 
47. Folyó a Dél-afrikai Köztársaságban. 
49. Táborozó lakhely alkatrésze. 52. A 
rádium vegyjele. 53. Patkány, angolul.
55. Bántott (személy). 57. Személyeden. 
60. Kemény fémből készült gépalkatrész. 
62. Időegység. 63. Vörös, németül. 65. ... 
elf; folyó Svédországban. 66. Cselekvés 
mozgatórugója. 68. Szolmizációs hang.
69. A másiktól. 71. Hegyes cipészszer
szám. 72. Női becenév. 73. Kék búzavi
rág. 75. A tea alkaloidja. 77. Vadon. 78. 
Nagy István festménye.

FÜGGŐLEGES
1. Szórványos női név. 2. Francia 

szobrász (Auguste). 3. Dezodor, rövideb
ben. 4. Tűzifa mértéke. 5. Falburkolás. 
6. Dátumrag. 7. Japán, jemeni és oszt
rák autójelzés. 8. Szemétláda. 9. Gyakori 
férfinév. 10. Lénia közepe! 11. A fosz
for és a nitrogén vegyjele. 12. ... Hall; 
Chester melletti hercegi nyaraló. 17. 
Germán eredetű, ritka férfinév. 19. A 
Rajna mellékfolyója, 22. Kétségbeesett 
felkiáltás. 23. Dolognak összefüggé
seiben megértése. 25. Ókori balkáni 
nép. 27. Orosz folyam. 28. Dolgok ren
dezett egymásutánja. 30. Dolog, lati
nul, 31. Tekeredik. 33. Jellegzetesen 
görbe érzékszerve van. 36. Spanyol 
exkirályné. 38. Nagyobb országrész. 40. 
Királyi, röviden. 42. Lapocka feletti zsí
ros hús. 45. Kérészéletű. 48. Egykori 
tömegmérték. 50. Téka háromnegye
de! 51. Pókszerű állatka. 54. Időbeli ki
terjedés. 56. Kettőzve: dunántúli vá
ros. 58. íz, zamat. 59. Pont, angolul. 61. 
Csúnya, visszataszító. 64. Sportfogadás. 
67. Élősködőket pusztít 69. Az aljához.
70. A felsőfok jele. 72. Angyalrang! 74. 
Vagy, angolul. 76. Római negyvenkilen
ces. 77. Telekvég!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 5. szá
mában közölt Témák 
című rejtvény megfej
tése: ... csak a témá
ban kimerült emberek.
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