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K ő m ű vesk elem en k ed és
A könyv nem humanitárius segély -  vélik példá

ul a román vámnál, a szlovák vámnál. Egész észjá
rásuk logikáját követve -  érthető. Ide a magyarok 
nem vissza akarnak jönni ezer év után, hanem ré
gen benn vannak: azoknak létében és kultúrájában 
is benne laknak, akik attól félnek, hogy a hét végére 
sikerül könyvben, portékában, gondolatban vissza- 
lopózniuk, elharapózván újra háttérbe szorítaniuk 
minden szomszédságot, akinek végre sikerült előbb- 
re törnie a megkaparintott térségekben. A népeket 
ki lehet szorítani rendre, de a helyük ott marad. Mi 
is (1241 után) hosszú ideig féltünk a tatárjárástól, a 
muszkajárástól. Mi is egy kicsit félre vagyunk most 
már informálva, csak másképp. Ugyanis a mi költé
szetünk másképp értelmezte, más olvasatban tisz
tázta már e kérdést: „küldjétek könyvet, bármily os
tobát...”

Különben nem vetted-e észre: vannak éles eszű, s 
vannak tompult korok. A gyermeteg mán túl, tovább 
jönnek a ficánkolóan ifjú sörényű hordák, ménesek, 
iskolák. Majd jönnek korok, melyek erre a szintre 
kopva, megint csak ennyi felfogására lesznek képe
sek, s akkor, mint lelki elsősegélydoboz, kéznél fog 
állni a rögzített múlt, és jól fog esni minden kevés.

A kőműveskelemenkedéstől féltem magunkat!
Melyek az európai normák s mekkora kotyogása 

lehet az értelmezésnek? Az érzelmi érdek felisme
rése ugyancsak érzelemmentés, a politizálás része. 
Az írott malaszt és a mindennapi gyakorlat ellent
mondása közti ű rt is meg kell élnie a nemzedék egy 
részének. Elméleti kérdéssé emelve sok mindent si
kerül megkerülni. Ez pedig maga a kóműveskele- 
menkedés, a határon túliak nagyobb veszélyeztetett
sége viszont ólomsúlyként lehúzó tény. Különösen, 
ha ebből szinte semmit sem vállal fel az anyaország 
kormányzata.

Az érzelmi érdek ismétlődő felbukkanása, a visz- 
szamenőleges trianonok komor fenyegetése néha 
egészen mást felelnek a gyakorlati tanácsnál a je
lennek. A kor demokráciájának mértéke, kormány- 
rúdja sohasem csúszhat át a média kezébe.

Európai norma, melyet elfogadhat a világ ezen 
a szinten, ebben az uniós szervezettségben, hogy a 
más országokba kerülő nemzetzárványok, nyelvi 
zárványok, hagyományzárványok is kényelmesen 
megélhessenek.

Hogy soha semmilyen népmaradvány ne kelljen 
elpanaszolja azt, hogy igen-igen, csak valamivel na
gyobb börtönben születtünk.
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B eszélgetés Kovács András Ferenc 
költővel, a Látó főszerkesztőjével

Lelkűnkbe hűlten alászáll
-  A lakásotok ajtajára, és ez rögtön 

szembetűnt, mielőtt beléptem, a te és a fele
séged neve mellé föl van szögezve a Lázáry 
René Sándoré is. Van esély arra, hogy itt 
mindjárt találkozhatok Lázáryval?

-  Találkozhatni nálunk és az irodal
mak világaiban mindig van esély. Itt és 
most viszont csak az 0  úgynevezett „szel
lemiségének” a maradékaival ha talál
kozhatnál. O maga momentán házon és 
önmagán kívül tartózkodik, mert az iga
zi Lázáry René Sándor jelenleg a halhat - 
lanná hosszított feledésben lakozik. A 
megírt műveinek, avagy az összes mun
káinak egy része azonban itt látható mö
göttem abban a hét, vaskos, fekete dosz- 
sziéban. Még felfedzésre vár. Hogy miért 
szerepel a neve az ajtómon? Egy dupla
fedelű Tiszatáj borítójáról vágtam ki, és 
felragasztottam. Többen reagáltak már 
erre, kérdezték is: ki az az új lakó az aj
tómon? Nyilván, nem az olvasók, ok nem 
nagyon tolonganak az ajtóm előtt, és sze
rencsére a reménybeli költők sem, hanem 
például a postás és egy-egy vízvezeték
szerelő. Az adóellenőrök sem jöttek még 
a szegény Lázáryt zaklatni, és a tömb- 
házfelelős sem szólt még, hogy többen la
kunk itt, az amúgy is szűk, földszinti la
kásban. Egyszerűen jólesik ott látni a 
Lázáry nevét is hazatéréskor. O az, akit 
nyugodtan ki lehetett biggyeszteni oda. 
Jack Cole vagy Caius Licinius Calvus ne
vét is kirakni melléje -  bizonyára már 
sok lett volna.

-  Itt az íróasztalodon pedig, veled szem
közt, kronologikusan sorakoznak a köte
teid, eddigi életműved. Milyen más rend
szer szerint tudnád még elrendezni ezeket 
a könyveket?

-  Egy szép kis szekreterről beszélünk, 
ezen dolgozom, ezen kézírok, mintegy ne
gyedszázada már. De nincs itt minden 
kötetem, csak azok vannak idetéve, ame
lyek beférnek a rekeszekbe. Másrészt 
azért vannak itt, hogy kézügyben legye
nek, nem az újraolvasás, hanem éppen
séggel az önmemóriám erősítése végett. 
Annak érdekében, hogy nehogy megír
jak valami olyasmit, amit már megírtam 
egyszer és sokszor és valaha. Ez, ami itt 
látható belőlük, csak egy töredéke annak,

amit sejtettem, éreztem, gondoltam a 
megfoghatatlanról, a folyamatról, a lélek- 
ró'l, a világról, a világ menetéről, a jelené
sek vonulásáról, az életről, s talán olykor 
a legtávolibb magamról is. Amit szüksé
gesnek, fontosnak tartottam  szóban és 
szavak által is rögzíteni a láthatóról és 
a láthatatlanról, a magam, esetleg a má
sok örömére, a pillanat számára. Ezeket 
a köteteket én külön-külön opuszokként 
számlálom. Hogyan is tudnám csoporto
sítani őket? Vannak a versek, ezen belül 
a gyerekversek, amiket amúgy nem szok
tam különszálazni, nem is nagyon lehet
ne. Vannak, amelyek látszólag teljesen 
gyerekversek, és mégsem azok, vannak 
látszólag felnőttversek, és mégsem azok. 
Aztán a tanulmányos, alkalom szülte 
esszékötet, főleg a költészet dolgairól, a 
Scintilla animae és a 84-es államvizsga
dolgozatom eléggé manierisztikus módon 
és könyvben tálalt változata a magyar 
manierizmus kérdéseiről, a Csipkébül te
kert gúzs, aminek a végén még egy kisded 
versszöveggyűjtemény is található, az is 
manierista stílusban, balassis, rimays, 
olykor barokkos vagy trubadúros „kön
tösben” írt versekkel. Némelyiket talán 
magaménak mondhatnám, másokat pe
dig magától Lázárytól loptam bé a kötet
be. Név nélkül, hiszen belőlem is sokan 
lopkodhatnak, név nélkül, hát én sem va
gyok jobb másoknál, sem leleményesebb 
az elmés koppintóknál, bevallhatom, én a 
Lázáry-életműből szoktam lopkodni köl- 
tőileg, ihletileg ínségesebb, fantáziasze
gény időkben. És azért főképp tőle, mert 
ő nálam sokkal frissebb, finomabb, for- 
másabb, autentikusabb és klasszikusabb 
alkotó, mert már ugye meghalt, legalább 
egyszer. De ráállt már a kezem a drága, 
rég elfeledett Calvusra is... Talán néha 
nem is baj. Olykor tanulságos is lehet így 
együtt látni a könyveimet, ha nem is az 
egészet, mert az, amit én így avagy úgy, 
már egészen a kezdetektől próbálgattam, 
az volt, hogy kötetenként is meglegyen 
az egyetlen mű egésze, a világ korpusza, 
a folyamatosan, sokszor zeneileg is föl
épített szövegkorpusz, és az egészen be
lül is legyen mozgás, motivikus, temati
kus másság, újdonság, sokféleség, játék, 
scherzo, pastiche, variáció, hogy a köny
vek ne csak az olvasóikkal beszélgesse
nek, hanem egymással is meg a világgal

Fekete Zsolt fotója

is a lehetséges időkben. Hogy ez mennyi
re sikerült, azt én nem tudhatom. A siker 
különben is mostanságra egy túllihegett, 
elkoptatott, esetlen és szerencsétlen kife
jezéssé lón. Vagy a piaciság is, a kultúra, 
a szépirodalom piacossága. Nem tudom, 
mi is a siker, nem tudom, mennyire le
het sikeres vagy piacos éppen a költészet. 
Illúzió csupán. Mert ha minden áron és 
bármi áron alul, türelmetlenül és rögtöni- 
leg sikeressé vagy piacossá akarja ten
ni magát, akkor olyan, leginkább kétes, 
legtöbbször populáris és szubkulturális, 
nem egy esetben önlebutító, ám behízelgő 
stratégiákhoz kell folyamodjon, amelyek 
teljesen magukba szippantják, elnyelik 
és fel is számolják egy időre, avagy hosz- 
szabb távon véglegesen is, tehát legvégül 
ugyan trendi szöveggé, kellemetesen mú
landó slágerré, pillanatokra divatossá, 
toplistázhatóvá, de nem biztos, hogy köl
tészetté is teszik a költészetet. Ilyenkor a 
„Hogyan legyünk sikeresek?” sorozatba 
tartozó „Hogyan legyünk trendi, sikeres 
költők?” című alapművekre gondolok, pél
dául Catullus, Villon, Hölderlin, Kavafisz 
vagy József Attila tollából és tapasztala
tából. Beh szép is volna! Ha tutira tud
ható volna. De szerencsére mégcsak nem 
is sejthető.

-  Hová kerül majd az új köteted, a szek
reter mely részére? El tudsz már valamit 
árulni az új, most készülő kötetedről?

-  Ahogy elnézem, nem igen lesz már itt 
helye neki, a Szent Bibliát és ezt a katoli
kus Újszövetséget azért mégsem venném 
ki innen miatta, lehetséges, hogy mégis
csak máshol fogom sorjáztatni önnön őv- 
reimet. Meg aztán egy ilyen naponkén
ti szembetekintés a szekreterem hátsó 
traktusával, eddigi életemmel, ha nem is 
az „életművemmel”, tehát az összes vélt 
és véletlen, de mindenképpen veszendő 
dicsőségekkel és csöndes csődökkel nem 
mindig fölemelő érzés, még afféle tren- 
dibb kor-fílingnek sem igen megfelelő... 
Dehát engem mindenütt könyvek vesz-
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nek körül, szép és nagyon szeretett köny
vek, és azok, számomra legalábbis, min
dig a mások könyvei. Azok csak igazán az 
enyémek, azok a sajátjaim, a rám igazán 
jellemzőek, és érvényesen rólam is szó
lók. Persze, ez egy visszatérő' borgesi gon
dolat, csak elplagizáltam, kölcsönvettem 
tőle, mert most pontosabban fejezheti 
ki mindazt, amit rengeteg könyveimről, 
„magánykönyvtáramról” éppen gondolok, 
érzek. Láthatod, tetemesek a papírhal
mok, könyvek, képecskék, kis kacatok, 
emlékek, jelecskék mindenütt körülöt
tem, és lomok és gyűjtemények, például 
képes levelezőlapok a fiókokban, és azok
ban a dobozokban, ott, a szekrény tete
jén. Túlzsúfoltan is valahogy így lakályos 
számomra ez a füstös és varázslatos, ki
csiny porfészek. És ez a szoba nem is vol
na dolgozószoba, ha kedves cédéimet nem 
tudnám magam mellett. Preklasszikus 
és klasszikus zenékről van főleg szó, no 
meg jazzről. Engem, bizonyos értelem
ben, a zene, a zenehallgatás segített át 
mindenkor, szinte mindenen. Mozart, 
Bach, Händel, az olaszok, a barokk, a re
neszánsz és a középkor zenéje. És per
sze, közben az olvasás, sok olvasás, sok 
és különféle stúdiumok, s főképp a min
denkori költészet, a vers, nyilván, a má
sok versei. Az, hogy minden nap egy kis 
Weöres... Mert az mindig más és mindig 
új, kimeríthetetlen, maga a csoda... Vagy 
az aranyozás, adyzás, babitsozás és józse- 
fattilázás napjai... És Kosztolányi és Éüst 
és Szép és Jékely és Áprily is még.
Nem is szólván a kortársi, már el
távozott árnyakról és drága eleve
nekről, akik lehet, hogy most is 
éppen verset írnak. Mind kedve
sek szívemnek. Úgy hiszem, hogy 
a költőknél mi sem természete
sebb annál, hogy napi versolvasók 
is. De a készülő kötetemről nem 
árulhatok el semmit. Talán babo
nából... Majd elválik, ha elolvas- 
tatik. Az az ő igazi esélye. Talán 
mégis csak annyit mondhatok, 
hogy reményeim szerint idén jú
niusban jelenik meg a kiadómnál, 
a Magvetőnél, s valami olyan lesz, 
amit eddig is, jól-rosszul, de csinál
tam, és valami olyan is, amit ed
dig talán még nem csináltam. Én 
legkevésbé tudhatom. Majd kinyil
vánítják a nálam sokkal tévedhe
tetlenebbek. A művek, a könyvek amúgy 
is folytonos mozgásban, elmozdulásban 
vannak, elszakadnak, leválnak, függet
lenednek köznapi életünktől. Mennyekbe 
is szállhatnak, vagy épp pokolra mennek, 
de mindig a maguk útján és rendjén.

A Látó főszerkesztőjévé neveztek ki, el
telt egy év. Hogyan zajlott le a 2008-as esz
tendő?

Túlzsúfoltan, lelkesen, nyugodt tem
póban, mégis izgatottan, olykor izgágán. 
Szép, gyors, felpörgető és fárasztó volt 
egyszerre. De hát ezt te is nagyon tudha
tod, sok munkával, sok sürgéssel és for
gással telt... Sok mozgás volt benne, eset
leg túlmozgás is. Ez a lapnak a második 
vagy a harmadik Sturm und Drang kor
szaka. Nevezzük azért a másodiknak. És

még nincs vége, sajnálattal kell bejelen
tenem — úgy is, mint olykor azért még ír
hatnám magánember, és úgy is, mint 
tornatanár. Ám megpróbálom pozitívan 
értékelni, mert csak pozitívan értékelhe
tő, hiszen voltak nagyon sikerült száma
ink, s voltak tán még amazoknál is sike
rültebbek. Mind nagyobb érdeklődéssel 
figyeltek ránk, a lapra, mondhatni: erre 
az irodalmi műhelyre. És mondom mind
ezt egy roppant ingergazdag, de olykor lé
nyegszegény korszakban. Nem is annyi
ra nehéz megtalálni az olvasókat, hogyha 
egyidejűleg ők is keresnek, és meg-meg- 
találnak minket. Ezért örvendetes, hogy 
a honlapunk kiválóan működik, az olva
sók igen tekintélyes rétege ugyanis már 
ott tájékozódik és olvas. Mi meg teljesen 
fönt és benne vagyunk. Ez a honlapolva
sás bizonyára már a holnap és a holnap
után egyik olvasási módja. Mindegy, hogy 
én még a nagyon megtapintható, megil
latozható, lapozható és gyűrhető folyó
iratszerű és könyvszerű tárgyakat sze
retem olvasgatni. Nekem az a szép, az a 
meghitt, de most, és majd jóelőre is, a ná
lam sokkal fiatalabb generációknak kell 
nagyon okosnak, iszonyú bölcsnek, nyi
tottnak és mozgékonynak lenniük, mi
közben beleolvassák, majd beleírják ma
gukat a világba. Meg aztán én magam 
is fiatalodni szeretnék, mert igazándiból 
a Faustus, a Don Juan és a Don Quijote 
alaptémáival is viaskodik titokban így 
az ember, ötven felé a férfi. Legtöbbször,

sajna, egészen hiába. Pedig jó volna még 
annyi mindent megírni, mert még szin
te semmit sem írtam... Valami ilyesmit 
mondhatott az öregedő Haydn is, s mö
götte már sok, rengeteg zenék, szép szer
zemények... Ezt, ha emlékezetem nem 
csal, Esterházy Péternél olvastam va- 
la. Oszt a poétából, ha nem vigyáz elég
gé, még főredaktor is lesz. A Látó pedig, 
mint minden valamirevaló lap, úgyis csa
patmunka, eddig is az volt, Markó Béla, 
majd Gálfalvi György főszerkesztősége 
alatt is akként működött. A mostaninak 
a külalakja teljesen, a belső ritmusa ta
lán egy picikét megváltozott, a megőri
zendő, jól kidolgozott tradícióin belül is, 
úgy érzem, enyhén másak lettek a hang
súlyai. Nem baj, csak mozgásban legyen, 
mert úgyis csak olyan lehet, mint a fo
lyamatban levő világnyi és magyar szép

irodalom. A Látó ugyanis deklaráltan és 
kizárólagosan, vagyis számunkra befoga- 
dólagosan is szépirodalmi folyóirat. Nem 
félek kimondani, hogy „arisztokratiku
san” is az, minőségi értelemben kívánna 
az lenni. Persze, tudom én, hogy a Látó 
a megkívánt, sokszínű egészet azért még
sem, nem mindig láttathatja, csak azokat 
a szerzőket, akik nálunk is jelentkeznek, 
nekünk is küldenek jó szövegeket, de ezen 
a szegmensen keresztül, reméljük, sokfé
le látószögek nyílhatnak az irodalom és a 
kultúra folyamatai felé. A Látó a látás, a 
meghallás, az ízlés és érzékelés, egyszó
val: az irodalmat írás fölmagasztalása 
szeretne lenni. Nyitott minden írók, írni 
tudók, írni szeretők előtt.

Ha valakinek tehetsége van az íráshoz, 
mit kezdjen vele? Hogyan vigyázzon rá?

Hát csak ápolgassa, csiszolgassa, ta rt
sa jól karban, tartsa mozgásban, folya
matban, munkában -  és soha ne nyugod
jon meg benne, soha ne tespedjen bele az 
írás igen kivételes tehetségébe, de tehetet
lenségébe sem. És legfőképpen: ne téko- 
zolja el, mert a tehetséget a legkönnyebb 
eltékozolni. Óriási a kísértés közben, va
lahol a megronthatóság, a különféle fokú 
korrumpálhatóságok és az egészen kis
stílű, mefistófelesi lekenyerezhetőségek 
között, ahol zsigeri zsenitudatok és tu
dattalanságok poklai lángolgatnak, ille
tőleg helyi érdekű, mondvacsinált áldicső

ségek nyüzsögnek hamiskásan 
az ügyeskedő, de már kiüresedő 
eszmei elmehomályban. Aki írni 
kezd, ne higgyen a hízelgés kéje
sen ajnározó szirénhangjainak, 
a potyán kapott, híg dicsérgeté- 
seknek, és a gyors sikeresség dé
libábjainak, a rögtön kihirdetett 
hiúságoknak, az istenülés illúzió
jának se higgyen -  talán még ön
magának sem. Aki írni kezd, az 
írásnak higgyen esetleg, és kel
lő önismeretére, állandó önkéte
lyére, önigényére hallgasson, to
vábbá a saját, már meglévő, már 
megszerzett minőségére jól ügyel
jen, vagyis önnön kultúrájának és 
olvasmányainak az igényességé
re is jól vigyázzon. Próbáljon meg 
autonómmá, függetlenné, öntör
vényűvé lenni, hogy mindenek fö

lött igazán szabad és alkotó lélek lehessen. 
Ellentétes kísértés rengeteg lesz -  han
gos vagy hangtalan csoportérdek, kültelki 
nyáj- vagy falkaszellem, könnyedségnek 
álcázott alja olcsóság is könnyen kifoghat 
rajta, de nehogy felaprózza, nehogy egyre 
apróbb, avagy ilyen-olyan pénzekre váltsa 
magát, mert az igazi tehetség megfizethe
tetlen, hanem aki hamari halhatatlansá
gok bűvöletében júdáskodón eladja és ma
gára hagyja tehetségét, a tálentuma is 
magára hagyja őt. Ez most szakállas pél
dabeszédnek hathat, holott csak elszomo
rító mindezt végre kimondani, de most 
kell, hátha még nem késő, mivel éppen 
ez az a dolog, amiben képtelenség elég
gé sirályian és trendin szólni, és mindig, 
mindenre megmondani a tutit. Én nem is 
akartam, és ezután sem akarnám, nem is

> > > > >  fo ly ta tá s  a  4. o lda lon

Kaiser Ottó felvétele
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Késhet a tavasz
Újévi vers csak 
ennyi lesz -  ablakkeret, 
hogy nézelődj, mint 
H. a toronyban... Hortus 
conclusus ez is: 
széljegyzet nyárutóhoz, 
szeptemberi nap.
Az őszi szél japánul 
sem ju t eszedbe.
Ósznyár, tavasztél neve 
sem ju t eszedbe -  
mind sajgó névtelenség. 
Ablakodban ülsz: 
kibámulsz önmagadra 
még, ma, örökre.
Jégcsend, csillog a holdhó. 
Újévi vers csak ennyi -

H. m in t H
„légy könnyű, mint a hab s a felhő, 
mint a madár, a halál, a szél az.”

(Babits Mihály: In Horatium)

H. m uzsikája

zápor viharzó 
függönyén túl a fény zöld 

agóniája
zeng bokron csüng a felhő 
hány fűszál üdvözülhet?

H. epitáfium a

zenéltem vándor 
voltam szél volt mesterem

» > »  fo ly ta tá s  a  3. o lda lró l

tudnám, ám... Aki írni kezd — az készül
jön fel a legrosszabbra, s egyszersmind a 
legeslegjobbra is, ami a világon csak ad
ható. Az írásra már nincsenek receptek, 
s bárha tanítani vélik, már nincsenek is
kolák sem, pusztán tanácsok ha vannak, 
de azokkal úgyis tele a hócipő s a padlás -  
mert végül úgyis mindenki a maga írása 
és írói iskolája lesz, szépeket és keserve
seket fog tanulni. Fontos talán csak annyi 
volna, hogy ne akarjon mindenáron írni, 
mert az írást nem folyvást és fogcsikorgat
va nagyon-nagyon akarni, hanem nagyon- 
nagyon szeretni kell, könnyedén, lazán, de 
akár kínzó szerelemmel is, s meg kell ta
nulni óvni, megbecsülni, és simogatni, és 
forrón, olthatatlan alázattal vágyakozni is 
rá, mert a miénk, s mégsem a miénk az 
írás, ami jön, ami (bármely patetikusnak 
is tűnhet) lelkűnkbe hűlten alászáll, s vé
gül a hűvös papíron húzgáljuk össze-visz- 
sza, és nem is értjük, mert mindvégig (az 
elleshető' „mesterségbeli” tudásokon és fo
gásokon túl is) ritka öröm, kedv, szeretet 
s kegyelem szabad adománya marad, tő
lünk szinte függetlenülten is — csupa rej
telem és maga a csoda.

Hogy jobb élni: titkokkal vagy anélkül?

Élni nagyon jó, sőt, talán a legnagyobb 
jó, ami megadathatott. Mást elképzelni

sem tudunk, pedig a nyelv, a szavak ér
tő, szép használata és a teremtő fantázia 
mozgat bennünket is. Mindig, minden
nél jobb élni, s persze, lehetőleg titkok
kal is. Tudjuk, hogy nagy az élet, hogy 
nagyobb mindeneknél -  ez a komótos böl
csesség még valahogy megáll az idők
ben, mert egyelőre a halálról keveset, ar
ról sem sokat tudunk, csak sejthető, hogy 
az is nagy, mindeneknél nagyobb. Élet és 
Halál maga is titok még, egymás titkai, 
ikertestvérei ők, pont úgy, mint Hüpnosz 
és Thanatosz, s harmadikul még, a titok
zatos Erósz. Mert álmainkkal élünk, mert 
az élet vágyával élünk, mert szeretünk 
szeretni, amiképpen szeretünk élni is it
ten, s azért is, mert olykor keserűség és 
csupa bolydult följajdulás vagyunk, mint 
ama görög drámában, nem emlékszem, 
Aiszkhülosznál vagy Szophoklésznál, 
vagy már a vak Homérosznál?... Hogy: 
jobb lett volna meg se születni a földila
kóknak... Ámde élni csodálatos, és csa
kis titkokkal, mert sem isten, sem ember 
nincs meg titkok nélkül, s ha a lét és a 
fény titkaira gondolok -  nincs is titokta- 
lan élet. Mert titkok nélkül voltaképpen 
semmi sincs — nincs zene, nincs művé
szet, nincs irodalom, költészet és dráma 
sincs. Akkor meg nincs lelki játéktér, 
szellemi mozgástér, sem egyén, se közös
ség, sem nyugalom, sem izgalom -  akkor 
írás sincs. Se nyelv, se szó, se fantázia.

„Csak a rejtelem éltet bennünket, csa
kis a rejtelem” — mondta valahol García 
Lorca. Jobb hirtelen úgyse jut eszembe. 
Mert több válasz is lehetséges az élet tit
kaira, mert a válasz talán maga az élet, 
a lét. Számomra legalábbis a válasz min
dig az élet, a kérdés pedig mindig a ha
lál... S néha cserélnek. Mert minden for
dítva is van. Ezért titkok nélkül lenni és 
írni nagyon nehéz. És akkor még öröm
ről és bánatról, gyönyörről és fájdalomról 
vagy magáról a szerelemről még nem is 
beszéltünk, de még formáról, mértékről 
és mértéktelenségről sem, nem is szólván 
a mérhetetlenről és foghatatlanról, amely 
az alkotás és a létezés misztériumaiban 
lakozik. Ez a láthatatlan, csak olykor át- 
érezhető, letisztult és titokzatos ragyogás 
a teremtő művészeteké, ez hangzik, zeng, 
száll a zenében, ez fénylik föl a dráma és 
a költészet legbensőbb, rejtelmes sajátja
ként.

Lázáry kapcsán kezdtük ezt a beszél
getést, fejezzük is vele be. Mit kérdeznél 
Lázáry René Sándortól, ha ebben a pilla
natban belépne az ajtón?

Kedves Sándor, mert magázódnánk, 
nyilván, avagy: Mösziő René, mondja 
csak: fehéret vagy vöröset iszik ma?

SZABÓ RÓBERT CSABA
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madárdal áldott 
zápor megkeresztelt már 

nyugszom itt nyílt ég borul 
rám boldog nyomtalan fény

H. a magasban

madár se lát már néma 
kietlen ég hull 

mély szemekbe kép zuhog 
át a szón a fény 

kiszáll kihűlt terekben 
már szeretetlen 

a test a lélek elleng 
űrbe szakadton

Függelék a n tik  kö ltőkhöz
„Perzselő vágy Persephonéja lettél, 
egyre mélyebben lakozol valómban -  
titkosabb vagy, Tertullia, lázas, égó' 
vérlobogásnál”

(Caius Licinius Calvus)

Ifjaknak tavasz: 
élet, ős vidámság... Vén 
csontoknak a vers is agg 
veszó'dség s lankadt 
lelkierő -  nehéz is 
ódát írni a fényhez.

Bódult, illatos 
ég borít földet, fürge 
vizet, mezőt -  rügy 
bomlik, vad idő vonul, 
boldog szél fut a réten.

Gályaraj szeli 
tengerár húsát -  újra 
bizsergetőn száll 
föl kósza, sok árny sivár 
mélységből ragyogásba.

Roppant istenek 
ihletét hullám hozza 
sugárhajón -  roncs 
poéta kopott pádon, 
parkban sütteti vázát.

Ró a sápadt kéz 
a viaszba pár sort... Vár 
a költő még, s mosolyint, 
ha lányok melle 
villan, ring -  szerelembe 
hulltan szebb a halál is.

Tíz év m úlva  
(2015. jú n iu s  5-én)

ülsz a pádon majd 
mint leszakadt havazás 
ama kései
nyárban a nyelv a világ 
nélküled is nyüzsöghet

ülsz ady szobra 
mögött budapesten is 
itthon a fényben 
nem vagy már soha otthon 
a hajléktalan égben
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LÁSZLÓFFY CSABA

Téli-táj-a-hó-alatt Európa
„Ha zaj: legyen patak habos csokra 
hallgassa egy szikla kettéhasadozva”*

Vásárhelyi Géza: Sóvárgás természetért
Van benne valami sebezhető, 
topogni, várni, tűrni karácsonyban, 
eltűnni hóban, rosszban-jóban, 
elveszni hófúvásban, hótlan 
fantáziátlan-emlékugar on -  
isten veled, közönséges, vakon 
járó rend, szállni, elrepülni a 
verejtéktől habzó provincia 
felett, elhagyni, elfeledni 
szabályokat, előítéletet; 
a káoszból ki -  tán a semmi, 
vagy csak az öregség felé, lehet; 
világjáróként tetszelegni 
öröklött vasbeton-tudás helyett.

*

De hát ki az, aki ezt írja most? 
aki Dunára lát s nem a «Szamos 
vizét issza« s úszta egy emberöltő 
zavaros eszmékkel s céllal megtöltő, 
poros, besározott porhüvelyében? 
kinek szupercsárda hazudta Eden- 
hitét vagy -képzetét?
Süket zajlás: mint jégé, 
keserűségé -  
mindegy, ebből elég: 
az elvetélt hont európai 
tökmodern kotyvalékkal tölteni, 
s közben elméd, mit hátrahagy, 
nem is (bár felhőnyi) szellempalack -  
csak szakadék, csak iszonyat?!
2008. december
*A költő s nem zedéktárs hetven éve született

„A zér t van  h iányérzetem , 
m ert h iányérzetem  van ”*
Készleteid vajon hány évre elegendők?
Miben tükröződik az a kevés fény, 
ha a mosdótálból kiöntik a vizet?

A farkasverem illata (?) -  s talán a forradások!
Porig alázott tudattal, hogy a mélység sehol.
Fullasztóan száraz a levegő; a sűrű csalánban egy 
elhajított, megbámult dinnyehéjként összegörbedt 
alak. Ugyan: kinek lehet megnyugtató, hogy még a 
konkvisztádorokat is eléri egyszer az elviselhetetlen 
létezés nyomora? Vagy a fantazmagóriák.
A sziklahasadékban levedleni végképp az ön
emésztő gondolatok bőrét, vagy csupán az 
árnyékodat. A test biztonsági berendezéseinek 
rövidzárlatai. A kikopott érzékszerveké. Elég 
egy haragoszöld sugallat, vagy zsigereidben 
a megfeketedett nyomok -  árvaganéj, zacc; 
nem feltétlenül zsarátnok.
* Tálam on Alfonz: Az utolsó író memoárja

M indegy, Géza, Tordán vagy m á su tt
nem is doh füstölgött hanem 
a régmúlt szagával telített szekrény

a szobafalak csendjét képzetekkel 
kitöltő ortopéd árnyak és a felfokozott 
állapot amely a gyermekkor estéi előtt

megborzongatott elesett őseiddel a családi 
anekdotákból ismert hős bakákkal

a borús délután midőn beletörődtél 
nem fog a segítségedre sietni senki -
a látszatbiztonság lovagjai
beomlott bányamély felett ügettek
a tompa robbanás elől minél
messzebbre hogy ne hallják
(holott az anyag ágyásaiban a lelassult
járatokban is érzékelhetővé
vált amikor elveszett minden)

*

maradt-e még valami belőlünk bár 
abban a vaksággal viaskodó 
házban miután a jóllakott szörny tele
tömte magát? -  használati 
tárgy voltál a bendőjében te is
vagy
eleve elrendeltetés 
2008

B eltenyészet
Vásárhelyi Géza-emlék 

Felindultság nélküli belterjes: 
történhetett-volna világ, 
a látszatvalóságon átütő, 
átok nem verte, vér nem piszkította 
csók és csiganyál, mézszínű avar; 
gyönyörpótló álmon túli szerelmek, 
gyötrődést, halált nem ismerők. Térd és 
hűség: lehorzsolhatatlan. Hangszínek: 
össze nem zúzhatok. Történetek, 
ti mindent értők; ti semmit sem érők, 
ha egyszer így is, úgy is kitudódik 
a csend előtti és a csend utáni 
pusztulás.

Volt egy G éza
„Volt egy város nem emlékszem

pontosan...
Keze helyett
az agyán volt az a bilincs (kinek?)
s te ültél
édeskeservesen
szervesből szervek nélkül -  vagy lehet 
„szervetlenül”? -  csak hűlt tér 
vagy
(keservesédesen)
a fáradtságtól önpusztító 
gorombaságba esvén 
komolyan gondoltad ki egy dél
után egy estén

(homlokán a halál már 
vonalt vont
elhagyták -  elhagyott sok trágár 
dalt s hont)
mi maradt utána!dl -  
egy széteső
ország és hazugság Ibliro- 
da-lom 
a Létező 
A JÓ
(vagy csak kitalált látkép) 
ilyenkor kit legyint vajon 
pofon?
vagy tovább ásítozva átlép 
„folyamodványodon”
2009. január
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SZOMBATI ISTVÁN

Oregházi capriccio
A második infarktusom után úgy kezd

tem érezni, nálam is kopogtat a legutolsó 
óra. Kár lenne szépíteni, kicsit beijedtem. 
Míg vörös takarmányt legeltem, igen jó 
étvággyal, tükörfényes voltam, akár a 
pártházunk tetején a csillag, nemigen is
mertük a Madách-i igéket. Mi csak abban 
bíztunk, aki a mindennapit adta tejfellel, 
friss hússal. Akár a mesékben, terült az 
asztalkánk. De ahogy elkezdett ketyegni 
az órám -  a feleségem meghalt, disszidált 
a fiam —, bármit ettem-ittam, rossz ízek 
böffentek. Fel kellett tennem az ötszáz le- 
jes kérdést: érzel még olyan ízt, mint az 
akácméz? Ha nincs már olyan ízed, érde
mes-e élned? Nem vetted még észre, ha 
erősebb szellő fúj, zörögsz, mint a kóró? 
Mit lehetne tenni, hogy fejben és lélekben 
helyre tehesd magad? Mi lenne, ha nyit
nál egy kutyaalapítványt, hogy ne csa
holjon benned az eltaposott emlék? Vagy 
elszálltál magadtól? Tényleg úgy gondol
tad, szeret a város, ha olykor végig mer
tél menni a korzón, ahol leginkább fiata
lok jártak? Azt hiszed, őszintén sajnáltak, 
mikor azt mondták a szemek, kissé meg
roggyantál, ha nem szeded a lábad, utolér 
a kaszás? Vajon ők is látták, kivel parolá- 
zol? Vajon ők is sejtik, hogy a melankólia 
kétarcú, igen különös jószág? Nem kéne 
ízlelni a fajsúlyos főnevet, hogy végre el
fogadhasd? Ha ízekre bontod, nem árt be
ismerned, hogy nem éppen testvére a jó
ízű kedélynek. Ha nem kezeled szépen az 
öregség szekerét, a szakadékba nyomja... 
Úgyhogy próbálj meg ellépni, ne nyúlj ér
te máris, csenjél egy kis mézet a mosoly 
puttonyából...

Egyhelyben topogtam, mint egy to- 
jós jérce. Szeretném már tudni, innen 
hogyan tovább? Játszadozzunk kicsit a 
kétarcú főnévvel? Nem lehet, hogy ez is 
egyfajta kacsintás az ismeretlen felé? A 
szakrális csoda, ahogy a művészek mon
danák, talán kizárt lenne? Miért ké
ne még járnod a tegnapi táncokat, me
lyeket a nejeddel, ha kettesben voltatok, 
a szocik tangójának mondtatok mindig? 
Nem éreznéd, Mihály, hogy a melankóliá
nak érdekes nyelve van? Akár a zenének 
vagy Pablo Picassónak, sokféle az arca.... 
Látomás és magány, kudarc és félelem, 
nyílt titok és rejtély... Kérdezem én tőled, 
az egykori főgurut, az erdélyi komondort, 
van-e közös nevezője? Mondd, hogy van, 
kurta kis életed mézbe mártott csokra! 
Vagy nem éreztél ilyet sose még legbelül? 
Nem merted gondolni, hogy innen már 
nincs tovább? Hogy a legtisztább égből is 
jöhet villámcsapás?

Hogy mikor kopogtatott ez a fura cím
szó, nem tudom már. Talán éppen akkor, 
amikor lebénult a jobbiknak hitt kezem. 
Akárhogy kínlódtam, nem ment az sms 
külhoni fiamhoz, várta. Azt hiszem, érez
te, hogy komoly bibi lehet, mert nyomban 
hazarepült. Na, majd kézbe veszlek, ne is 
tiltakozzál! Felejtsd el, ki voltál! Ha való
ban ember, ahogy te hitted, akkor hall
gassál rám! Mit akarsz csinálni? -  pillog
tam félénken, mint a sánta kutya. Amit

kell ilyenkor, emelte a hangját, eladom a 
villád, megyünk öregházba! Ott minden
ki egyforma, öreg, nem kell pityeregned, 
te még csak 78 vagy, élet duzzad ben
ned!...

Mit mondjak, feleim, mint aki in
goványbán topog, el voltam kenődve. 
Próbáltam repülni, mint a beteg szárnyú 
madár, de ahogy emelkedtem picit, nyom
ban visszaestem. Ha tényleg ember vol
tam, fel kéne most adni? Nem lehet még 
nyalintani valamit abból a mézből?

Bár nem voltam túl derűs, hagy
tam, hogy bevigyen a fiam a város leg
szebb öregek házába. Tudtam, kik vesz
nek majd körül, hogy rögtön felismernek, 
hogy minden kis gondjukkal hozzám fog
nak jönni, de azt is tudtam, hogy a lehe
tőségeimhez mérten itt is segíteni fogok, 
talán azt is pótolhatom, amit mulasztot
tam a nagy szék árnyékában...

Az első szomorú reggelen, mielőtt csep
pent volna a várva várt mézből, Totyogi 
kérdezett, a féllábú suszter, a legjobb szo
batársam (akár a gonoszok, éppen heten 
voltunk abban a „zárkában”). Hogy visz- 
sza ne aludjak, rögtön felém fordult, pa
naszkodva mondta: megint esik, Mihály. 
Honnan tudod, Dénes? Fáj a lábom, 
Mihály, améket levágták. De ez még sem
mi, ugrott fel hirtelen. Mit láttál még, ci
pész? Egy limuzin fékezett, úgy látom, ró
zsaszín! Savanyún nevetek: olyan, mint 
az álmod? Az én álmom nem színes, de el
hiheted, főnök, ez biztosan rózsaszín!

Magamban legyintek: suszter, én, ha 
nem haragszol, szunyálnék még pindirit. 
De az öreg — nálam hat évvel idősebb — 
úgy látom, nem hagy, köti az ebet a karó
hoz, megpróbál sokkolni:

-  És ha Jézus szállt le?
-  Az öregek házára? -  heherészek ki

csit, majd, hogy térjen észhez, hűvö
sebb zöngékkel csipkedem. -  Úgy látom, 
Déneske, bal lábbal keltél.

-  Én vagyok a hibás, hogy csak bal lá
bom van?

Nevetgélünk pindirit, talán oldottab- 
ban, mint kora reggel szokás. Ajánlja, 
hogy kivisz, megmossa a hátam és lá
nyokról énekel. Köszönöm jóságát, kebel
barátságát, de már úgy döntöttem, ma
radok a csapnál, nem kell szárítkoznom, 
töltenem az időt, összekapom magam s 
mehetek a kertbe, a sétáló udvarra nap
fényt gyűjtögetni...

-  Szakadó esőben?
-  Tényleg esne, Dénes?
-  Nem mondtam még, Mihány? 

Megsúgta a lábom, améket levágták.
-  Akkor megnézem a postát, nem árt, 

ha tudjuk, mit írnak a lapok, talán azt is 
tudják, hogy itt van a ...

-  Hurrikán?
-  ... kánaán!
Ahogy kiléptem a folyosóra, keres

tem egy dohányzó helyet, mert ha a za
kóm rejtekében találok egy cigit, rögtön 
kap egy tüzet. Ha lemellezek párat, fel
üdülök kicsit, a régi időket idézi, meg a 
dokim hangját és ravaszkás mosolyát:

ne gyújts rá, Szikszai! Nem tudod, hogy 
mi volt? Nem félsz a farkastól? Nem fé
lek!, szegem fel a fejem. A te korodban, 
Mihály... Nekem nincsen korom!, húzom 
ki magamat. Úgy pillogok felé, akár egy 
jegenye, ha a szél cibálja. Te pedig fogd 
be! Kinek köszönheted, hogy huszonhá
rom évig a legnagyobb klinikát vezetted? 
Ha nem teszlek nyugdíjba, a mai tulajok
nak felcsernek se kellesz! Ne vágjál mut- 
rákat, ez a nagy igazság! Ne mondd, hogy 
szar voltam, hogy akkor se léptem elég 
nagyot, amikor tehettem volna. Nagyon 
jól tudhatod, meg voltam kötözve, a felső 
parancsoktól kaptam a levegőt, ki voltam 
centizve... Ha mégis vétkes lennék, a ne
jem duzzoghatna. Mert akkor se vittem 
svájci klinikára, mikor engedélyt kap
tam fentről... Talán a fiam is azért ment 
messzebbre, disszidált, hogy vegyem ész
re magam... Rendben, huncut doki, eldo
bom a bagót, de remélem, tudod, nem rád 
való tekintettel teszem...

Lépjünk vissza picit, úgy látom, hoz
zák a reggelit, valami felvágott, vaj, gő
zölgő teával. Mikor megtudták, ki vagyok 
(voltam), azt mondták, ha akarom, az én 
kajáimat behozzák az ágyhoz. Nem, hal
lani se akartam róla! Ami volt, elmúlt! Itt 
mindnyájan egyformák — vének, nyomo
rékok —, emberek vagyunk. Ahogy nyúj
tózom az egyik megyei lapunkért, akár 
egy riasztó, fura hang érkezik a hátsó aj
tó felől. Felteszem a cvikkert, nézem az 
újságot, akkora elánnal, mintha számom
ra fontosabb most nem is létezhetne. Még 
akkor se nézek fel, amikor mellettem ki
nyílik egy ajtó.

-  Ez itt az ebédlő -  mondja a főgondok 
behízelgő hangon. -  Mikor nem teríte
nek, akkor társalgó is, romi- és kártya
terem. A folyosó két végén, mint már em
lítettem, közfürdő működik. Odakint, a 
százéves fák alatt padok és sétáló.

-  Figyelnél rám, anyus? — Női hang 
kérdezi, kicsit ingerülten. Olyan kemény
ségű, akár a fiamé, mikor beszállított 
ide. -  Próbálj koncentrálni! Nem érted, 
anyukám, használd azt a mankót, el fog
lak engedni!

A főgondnok nyel egyet. Hogy enyhít
sen pindurit a feszültség élén, rólam kezd 
beszélni hízelgő hangon. — Az ott Szikszai 
úr. Ha idevaló lenne ...

-  Anyám itt született! -  pattant a lány 
hangja. -  Mit gondol, főmufti, ha nincse
nek gyökerek, elcipelem ide?

Erre már felnézek. Úgy kezdem érez
ni, dermed a mozdulat. Mint egy légkala
pács, zakatol a szívem. Létezik? Ez a kö- 
nyökmankós, ősz hajú hölgyike a csinos 
Róza lenne?

-  Maga még emlékszik? -  postázza mo
solyát izgató zöngékkel.

-  Hogyne emlékeznék? -  lépek gyorsan 
felé. -  Maga volt az első főiskolás...

-  Vörös-egyetemes.
-  ... aki hozzánk került!
A lánya, úgy vettem észre, nem na

gyon díjazta az egymásra találásunk té
nyét. Miután megnézett jobban, felcsapta 
a fejét. Az anyjába karolt és kifele húzta: 
Gyere, pihenned kell, ugye, megbocsátja, 
uram?

-  Ne vegye rossznéven -  hallottam kí
vülről -, bocsásson meg neki.
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-  Úgy gondolja, van mit? -  kérdeztem 

Rózától.
-  ígérem, Mihály, később megbeszél

jük!
-  Később? Önnél hány óra a később?
-  Legyen türelemmel, érje be, hogy ké

sőbb.
Mint egy keljfeljancsi, le-fel téblábolok. 

A megyei újságot levágtam a földre. Arra 
nem gondoltam, hogy más is elolvasná, 
csupán az ordibált a kabátom alatt, min
den zsigeremben, hogy nem kell még 
gyászkeret! Olyan buzgó lettem, mint me
gyei főnököm előszobájában, amikor sike
rült megpillantanom Rózát. Akkor, bár 
nős voltam, úgy éreztem, beindult vala
mi! Mint egykor Dózsa széke, mindenem 
perzselt. Én, a második ember, egy szint
tel alatta voltam, de mindent elkövettem, 
hogy okokat keressek, hívjam telefonon, 
hallhassam a hangját! Éreztem, töltő
dök vele, míg az ifjú nejem sorvadt, vidé
ken tanított. Talán a főnök elvtárs is ész
revett valamit, mert rögtön megkérdezte: 
hozzam be ide, hogy közelebb legyetek? 
Talán majd jövőre, köszönöm Pricopnak, 
ha egy évet lesz falun, kit küldöl helyette 
az isten háta mögé?

Bevallom, restelltem picikét, ám ha es
ténként a nejem nélkül bújtam a puha 
paplan alá, Rózát is „éreztem”, tettem ne
ki párnát. Nem tudom, miért, egyre be
tegesebben áltattam magamat, meglátod 
Misikém, egyszer váratlanul rád nyitja 
az ajtót! Éppen ezért, ettől a perctől, sose 
zártam kulcsra. Gyertyákat gyújtottam, 
pezsgőket jegeltem. Vártam. Mikor elbá
gyadtam, fetrengtem az ágyban, mint a 
hasfájósok. Ha behunytam a szemem, 
forróság öntött el, lássatok csodát, akár 
a mesékben, megjelent előttem átlátszó 
ruhában! -  Itt vagyok, arkangyal, tárta  
szét a szárnyát. Ha tényleg reám vártál, 
miért nem röppensz felém?

-  Arra kérnél, Róza, ünnepeljem ma
gam?

-  Hány éves vagy, Misi?
-  Annyi, mint Attila. írsz pár strófát 

nekem?
-  Nem elég, hogy jöttem, hogy az 

ágyadhoz repültem?
-  Valóban te lennél?
-  Miért bénázol, Mihály? Miért béná- 

zol mindig a főnök árnyékában? Miért 
nem nyalizol, hogy első ember lehess?

-  Tényleg te vagy, Róza?
-  Mit gondolsz, gyermekem, hogy ke

rültem volna Pricop szobájába?
-  Én úgy emlékszem, Róza, KISZ-tit- 

kárként kezdtem. Mikor beléptem a párt
ba, a városhoz kerültem...

-  Aztán?
-  Pártegyetem.
-  Aztán?
-  Második szék a városnál.
-  Aztán?
-  Beleragadtam a székbe, az örök má

sodikba.
-  Nem fúrtál meg senkit?
-  Még nem fúrtam, Róza... De ha te el

jöttél...
-  Oltsd el a gyertyákat, dobjad ki a 

pezsgőt!
-  Miért tenném, Róza?
-  Mert nem vagyunk kettesben!

-  Viccelsz? Az én kedves nejem 
Csacsipusztán tanít.

-  De a szeme itt van!
-  Miről beszélsz, Róza?
-  Az esküvői képről. Ott feszít a fa

lon!...
Igen, nyelem a sóhajom az öregházi 

helyiség szürke folyosóján. Bár még sze
merkél az eső, kimegyek a kertbe. Mint 
egy éhes tigris, nézem a helyeket: ha 
majd jobb idő lesz, hová tudnánk „búj
ni?” Tudom, ezek aberrált, perverz gon
dolatok, de ahogy megláttam, úgy kezd
tem érezni, újra férfi lettem! Talán jó volt 
megrokkani, mert ha nem rokkanok, ott
hon ülök tovább, nézem a kertemet, vá
rom az egerem, hogy csiszolja a fogát a 
ruhásszekrény mögött. Pricop is az öre
gedő komcsi, boldognak látszott, mikor 
az üde Rózát őmellé ültették, ahogy jött 
az egyetemről. Vajon, ha ráhajtok akkor, 
most lehetne esélyem?

Bár nemigen reméltem, hogy jön ma 
ebédelni, idejében mentem, hogy az asz
talomnál foglalhassak helyet. Totyoginak 
szóltam, mikor oda akart ülni, sajnálom, 
öreg, egyelőre légy elnézőbb velem.

-  Értelek én, Mihály -  bólogatott hoz
zá. -  Unod a Daciát, Limuzin kellene?...

-  Na, akkor -  villant sötét szemem -, 
szent a béke, Dénes? -  és nyújtottam a ke
zem.

-  Nem fogsz pirongani, mint a kamasz 
gyerek, ha néha majd oda-odanézek?

Mintha kukac rágna, egyfolytában 
nyüzsgők. Még jó, hogy a lábom elég jól 
szuperál, ötszázszor odavisz Róza ajtajá
hoz. Nem hallok semmi neszt; nagyon fá
radt lenne, elaludt volna? Alig találkoz
tunk, máris feszül minden? Kínozzuk 
egymást, hogy jobban örülhessünk, ha 
nyílik majd az ajtó, ha újra találkozunk?

Visszamegyek az ebédlőbe, mintha azt 
hinném, hogy ott van. Csak a levesünk 
gőzölög. Totyogin kívül mindenki kana
laz. Megannyi árgus-szem, a tányérjára 
figyel. Mint a kenusoknál, tempós a csa
pásszám, kanalak csattognak, őröl a pro
tézis. Aki nagyon béna, ott a gondozónő, 
segít. Akár a gyereket, kevélyen biztat
ják: még egy kanálkával, ezt most apu
káért... Az én kezem még (legalábbis az 
egyik) fürge, mondanám Rózának, ha 
itt lenne mellettem. Meg fogod majd lát
ni, ha kiülünk a kertbe a gesztenyefa alá, 
csodákat művelek az arcod, kebled kö
rül... Hidd el, nem hazudok, gyere már, 
kedvesem, bizonyítsak neked!...

Telt az idő, nem jött. Ami bosszantóbb 
volt és kétséget ébresztőbb, hogy hiába 
vártam, sürgettem az időt, a vacsorához 
se jött, üres volt a széke, ráadásul a susz
ter is rosszmájú hangon csipkedte a tü
relmem. -  Holnaptól jöhetek? Marad a 
Dacia a Limuzin helyett?

Sajnos, maradt. Ha majd rendbejövök, 
elmesélek mindent. Neked is, Hanuka, 
nézek az ég felé, ahol a szellemét sejtem. 
Egyelőre ennyi. Másnap ugyanis, mikor 
a gondnokkal rátörtük az ajtót, ott feküdt 
a földön a felsikált parketten. A csinos 
könyökmankó mellette. Úgy láttuk mind
ketten, hogy amikor elesett, az ajtó felé 
indult...

EGYED EMESE 

H ázra szá lló  fehérségről
-  Elengedlek virágszál, hadd legyek 
ismét magamban, szabad hadd legyek, 
ha kedvem támad, bánatos legyek,
és elrejtőzzem, ha rejtőzni vágyom.

Ezennel közös időnket bezárom, 
kapunk kidöntöm, nincs se ágy, se asztal. 
Szép volt. Elmúlt. És 
semmi nem marasztal.

-  Elengedlek, hogy táncolj, ha táncolnál. 
Sorsot cserélsz az első fordulónál. 
Elengedlek, elengedlek, virágszál.

(Fehér galamb: volt szerelmünk lehet? 
Közel halál? Vágy? Lelkiismeret?)

Fehér galamb. Elengedlek, virágszál.

2009. február 17.

E ternum  vale
mondd meg Holdam Hold vagy-e 

telsz-e fogysz-e föld vagy-e

mondd meg édes kedvesem 
megbocsátottál-e

mondd meg csillag csillagom 
úr vagy-é (az álmokon) 

(unalmadban) elhagynál-é 
kié vagyunk 

más 
é

voltunk s nem vagyunk 
leszünk

messzi szélben csillogás

bűn és bánat ura Isten 
áldjon meg 

segítsen

2009. február 17.

Lepizsán Fekécs Zita: Pásztor

7



HELIKON

A.««»KlLOM£TRlK
tVíírty Ttja ésszerűsíti ^arácscn<ji Zsdfc

SZÖLLŐSI MÁTYÁS 
Kötelező gyász
A gyászok ideje következett.
Ahogy halál dorombol mindenütt.
S mindig anyámra néztem, hogyha metszett 
játéka csapdosott fejünk fölött.

És zaklatottan vizsgáltam a testet.
A formában bujkáltak szemeim -  
és koncentrációmban megzavartak 
elhasználtnak tűnt lélegzeteim.

E vizsgálódás a tetszés jele, 
egy egyszerű, kimondatlan kis bók volt, 
ahogy a kisgyermek csillám-szeme 
egy újnak látott mozdulatra csókol.

így űztük egymást, én, a lehetőség 
s ahhoz az ágyhoz szögezett anyag.
Úgy hittem, hogy ha megérintenék, 
csukott szeme nyílna. Nem lenne vak.

Megszólítana még az az idő'; 
a sokat hallott és talán tapasztalt.
A most sápadtan elhúzódó teknő'
tán annyit mondana: „Nézz rám, magasztalj!”

Már akkor is csak kényszer szülte bennem 
e konok-zivatarnyi áthatást -  
s a rettegés a belső' zsebeimben 
az élet ünnepélye, semmi más.

Félelmünk néha szentnek hirdeti, 
ahogy a vérsejtek kiszáradt ágya 
még visszaszól, s szándéka lükteti: 
muszáj, hogy rázokogjunk vánkosára.

Mehetsz
Örömmel hagylak itt. És meghagyom; 
nem is lehetne ennél ridegebb.
Már el sem élvezek. Unom, nagyon.
Nyomottak vagyunk. Tompák, hidegek.

Unom a tested. Hogy olyan fehér.
Bűntudatom is néha felriad,
hogy nem tetszel, hogy nem kívánlak. Mért
szolgálnálak a szerelmed miatt?

Mert nem sírok, ha sírsz, és nem remélek, 
ha remélsz. Nem szeretek, ha szeretsz.
Hiába vagy jó, hiába a „mért”-ek.
Azt ötször is leírnám, hogy mehetsz.

Nem számolhatom össze, miket adtál.
Te könnyen számolnád, mit adtam én.
Egy testet látok: arc, két láb s a két váll. 
Inkább a rossz, mint bármilyen remény.

Mert nem bíznék abban, hogy az vagy ez, 
hogy megszeretlek -  ezt nem tehetem.
Bár kétségtelen, hogy szerettelek, 
s ha így volt; nem lesz elfelejtve sem.

Csömör. December
Csak azt láttad, hogy esznek, esznek.
A testüket tömik, zabáinak.
És szájuk mosollyal lefestve 
nyújtózik hallgatásba.

Hideg van. Sehol egy jó test.
Csak tépeló'dés, két ünnep között.
Talán ideje, hogy levesd, 
kik rád akaszkodtak. Töröld

már le a világot magadról.
A párnád alá gyűrd az éveket.
Hisz három nap után tudod jól, 
hogy meggyűlölted mindened.

Délután
Két kisgyermekkel utazott magában 
s azonnal feltűnt, alig bír velük.
Egy rész szeretet, nagyobb rész merevség 
dorombolt körülöttük mindenütt.
A  tömeg egyre zavartabban nézte; 
az egyik hallgat, másik nyavalyog.
S a megvetés csupasz szemükbe mérte, 
ha ó'k sújtanának, lenne a legnagyobb.

És az anya sem sokat tétovázott.
Arcára kapott a nagyobb gyerek
feltehetó'leg már mindennapos
pofont, mitó'l nem tudta, sír vagy még nevet.
A szája, ahogy össze-összerándult, 
tán valami sírással küszködött 
úgy, hogy valószínűleg tudta, ráhull
tak a rendíthetetlen ösztönök.

Egyre összébb húzódott a csoport.
Zavartan nézték, könyörtelenül, 
hogy a megvert gyermekből egy komoly 
s tán érthetetlen kérdés felmerül.
Szemében merő' izgalommal mondta:
„Ha ősír, miért engem versz, anya?” -  
S azóta sem értem, hogy éledt újra 
kezében a lendület fonala.
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SERESTELY ZALAN 
Ha t e  is
s emlékszel
akkor olyan nagyon bölcsen s kritikusan röhögtünk, 
mint akiknek nincs már 
veszt
ennivalójuk

mert még mielőtt egymáshoz érhettem volna 
elvesztették egymást

mint akik elvesztették minden hitem 
borban és párnában

a reggeli öltözés illatait a wc-n
és elvesztették egymásról a tusolás tisztaságszemcséit.

és a kávét, amit reggelente szándékosan főztem neked barnábbra 
ez üzenet.

mért? csak ne mondd hogy nem tudtad, 
hogy a reggeleknek is van olyan.

és elvesztették a hitét, hogy ezt végre nem kell megírniuk 
mert úgy-e ez más lesz 
ez olyan 
ez tényleg

csak gügyögni
csak belédgügyögni magam

emlékszem, akkor olyan nagyon bölcsen és kritikusan röhögtünk 
s figyeltük a vízhólyagos fogpasztánk véraláfutásait 
mint vetkőzteti magát 
izzadt vonatok nyarán.

Piszkos szerelmeim 
éjjeli lepkéi

a szavak kihantolnak magamból, míg te beletisztulsz nevedbe, 
s hogy létezik te-mi-én,

vagy csak a tükrök kótyagosak éjszakám kebles borától: 
fene tudja.

szólnod kellett volna, 
megmutatni,

a tükrön vergődő éjjeli lepkék valóságát, 
mielőtt toliam belédremegte piszkos szerelmeim, 

szavaim dobozt szőttek volna lepketesteidre, bogár, 
szólnod kellett volna!

Üzenet a  kilincsen
most nem véres semmi, a háború is kedves, 

selymes, kis akasztások.
az akasztottnak alacsonyabb az ólomszintje, mint a lőttnek, 
a magas ólomszint terhesség és háború idején káros méhek terhére, 

most nem véres, 
most nem ólmos.

halott csecsemők gügyögése szétszórva 
a falak mögé. 
most nem véres, 
most nem ólmos.

a háború is kedves, selymes, kis akasztások.

hahó, kitört a III. világbéke. 
szennyes a kosárban, 
plafon az asztalon, 
kenyér a kilincsen.

pszichém a függöny tartón, 
a zoknid a fűtőtesten szárad, 
a szerzői jogokhoz ragaszkodom, 
a villamosok magukrasírják a szikrát, 
élned adnom mentem.

csók

Szavak a börtönből
édened levegő 
és rezgésillatú 
érett almaszagú 
féreglehetőségű 
méhillatú

Anyák teje mért csak gyermekeknek jár?
mit akarok tulajdonképpen?

-  kérded 
hogy megérintsd 
hogy fond 
és hogy gyurmázd 
a hajam tincseit

csak hát ne úgy kincsem mint fodrász a kuncsaftját 
csak ne úgy 
zsírtól huzakodva
de hiszen minek is mondom kincsem 
bolondos egy este 
és elmenni is csak azért tudtam 
mert egyike vagyok azoknak 
akik néha
magukba játszhatnak 
téged.

Még egy érett férfi fogai is magukon hordozzák az anyatej emlékét!

ezen az emléken osztozik 
-  egyébként -  

minden csók 
a csókok anyatej ízűek 
hát néha ilyen egyszerű az est 
s még szavaktól vemhesen is kívánja 
méhed

Elítéltek
-  Akkor mit kezdjünk az elítéltekkel kapitányom?
-  Vessétek versbe! Mindet! Most!
-  Na és a csikó?
-  Versbe vele is.
-  A patkójával együtt?
-  Nem! A patkó marad. Utána te is ugrassz!
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D I M E N Y  L O R A N T

A k ú t
::: Intro
Végül csak annyit tudott kinyögni, 

amennyi őszinte gondolat rövidnek jósolt, 
de annál ikrásabb élete folyamán agyrán
caiba lerakodott, csak ennyit tudott elő- 
kaparni az iszapos falakról, de azt olyan 
őszintén, hogy hosszantin végigfutott a 
hideg a gerincén: mély vagyok, mint egy 
kút, próbáld ki\

így kezdődött minden, egy aljas provo
kációval, és a hölgy halálával, egy télbe 
forduló őszi estén. Amikor az eset után 
néhány nappal a faluba érkeztem, hogy 
bekapcsolódjak a völgy nyugalmát fel
piszkáló gyilkosság nyomozásába, délre 
lehullt az első hó, és a cipőm belesüppedt 
a latyakos fűrészporba, ahogy kilép
tem az autóból nagyanyám háza előtt, 
nem messze a pálinkafőző düledező fé
szerétől. Családi kötelékek is kapcsol
tak tehát a faluhoz. A vérvonal útjából 
nem lehet kitérni, mondogatta sokszor 
nagyanyám, az ember olyan térben mo
zog, ahol a nedvek folyása mutatja az 
utat. Alázattal hallgattam végig, bár
miről mesélt. Főként azokért az időuta
zásokért szerettem nála lenni, amelyek
re bármikor sor kerülhetett a ház körül, 
ha kutatni keztem az első szoba szekré
nyei érintetlen mélységeit, a lógó szalon
nák alatt az évszázados kacatokat, vagy 
a csűrben a szerszámok között. Amikor 
benyitottam kékre festett, salétromos 
falú házának ajtaját, éppen ebédelni ké
szült. Bár két hete látott utoljára, mint
ha egy örökkévalóság telt volna el azó
ta, az égnek hálát adva derült fel arca, 
amint megpillantott a novemberi pilin- 
kázásban. Mondtam, nem fogok vele ta r
tani az ebéddel, mert munkaügyben jöt
tem ezúttal, a gyilkosságban nyomozok. 
Bármennyire is kívántam a gőzölgő hús
levest, elköszöntem, és elindultam a 
templom mellett a patak irányába. A li- 
bapimpón tollászkodott néhány lúd, ci
pőm alatt pókhálót szőtt a spriccelő hóié, 
ahogy befordultam a Bolon Pista kuny
hója mellett a gyümölcsösbe. A pálinka
főző kéményén feketés füst csordogált 
a patak irányába, és arcomba csapott a 
meleg szilvahús illata.

Az ajtó nyitva állt, kitámasztva egy 
rúddal. Bolon Pista háttal állt a bejárat
nak, és valakinek egy menyét lenyúzá- 
sát magyarázta dadogva, és nagy hévvel, 
ugyanúgy, mint annak idején a lányok
ról mesélt, amikor halászat közben elő
ször találkoztam vele. A vén Dankuly az 
ágyon volt elnyúlva, nagyot kurjantott, 
ahogy megpillantott, és rögtön a cérna
szálban csurdogáló nedű alá tartotta a 
csuprot. Körbe járt a csupor, és az öreg 
sandítva simította végig sárguló baju
szát. Tudta, hogy őt keresem.

Amint elhallgatott a Vornicu kertjében 
a tóka, és a sánc fölött esti lepkék indul
tak vadászni a hosszú böjtben lefogyott 
legyekre, lenge szél kezdett fújdogálni a 
gyümölcsös felől a kultúrház irányába. 
Suttogó hangokat hozott a gyümölcsös
ből, talán csak lélekvándorlások neszét, 
gyökerek surrogását, tömény puskapor 
és kajszibarack szagát. A vén Dankuly 
mesélni készül.

Látom, keresi a szavakat. Tölt még egy 
csuporra valót. Az egyébként nagyhangú 
pálinkafőző rojtos torkán a hangok gur- 
gulázva buggyannak elő. Mesélni képte
len, a sorok erőtlenek, mint idén a tör
köly. Mondja, nincs ereje félrehajtani az 
idő bozótját, lecsapdosni egy jó nagy kés
sel az elfajzott hajtásokat, az emlékek 
eres ágaiba nem mer mélyen belevágni, 
úgy, hogy ott többé ne folyjon édes nedű. 
Néha eltűnődik, hogy majd egy évszá
zad alatt mintha semmit sem tanult vol
na, ugyanolyan bátortalan, sőt, félénk a 
percek valósága előtt. Elővesz egy-egy 
szót, nyammog rajta, forgatja és cup- 
pogtatja, mint cukorkát a fogak nélkü
li szájban, aztán percek után harákolna,

de visszanyeli, hogy a múlt nyúlós vála
déka visszacsúszszon oda, ahol annak a 
helye, hogy a váladék maradjon a sötét
ség folyóinak partján, bűzös kanálisok 
sodrásában, hogy a felszíni hús szobák 
mélyén a föld lepárlóit illataiban úsz
va, finom hölgyek csevegjenek színekről 
és dallamokról. Erre utasítást kapott, 
és szigorúan be is tartotta, merthogy a 
mélyek meg a bugyrok lakóival cicázni 
nem szabad. Nem bírja, ahogy éjszaka 
rátörnek a régi képek, zsigereibe mar
kolnak, és csavarják, tépik, ő meg nyi- 
vákol kínjában. Aztán megfeszül, látom 
rajta, hogy nem egyszerű történet, amit 
mesélni akar, tördeli ujjait, túrja a ha
ját, tesz a tűzre a hasogatott bükkfából, 
végül annyit mond, hogy nem is történe
tek ezek, hanem legendák, valami mese
szerű, könnyed foszlányai annak a lepel
nek, amellyel az idő ezt a völgyet védeni 
akarta. Egyszeri elmondás, ahogyan az 
őseitől hallotta.

::: 1

Becsapták, gondolta Lucretius 
Lamentus, és az éjszaka szakadozó fá
tyolén keresztül a legyet bámulta a reg
geli fényben. Hűvös volt, igazi északi ta
vasz. A légy ott melegedett az ablakon. 
Az ígéretek szintjén sohasem volt hi
ány a Birodalomban, no meg az a sok 
nyájas terv, amellyel északra csalogat
ják őket. Hihetetlen, hogy ilyen lázál
mokkal lehet nyújtani a mézesmadza
got. Egy Birodalom, egy császár! Röhejes. 
Evek óta, távol a hazától, távol a tenger
től, hidegben és büdösségben. Ó pedig ed
dig tűrte, szó nélkül haladt a légióval. 
Immáron tíz kerek esztendeje állomásoz
nak, várják az újabb parancsokat.

Felült az ágyban. Ködfoszlányok hul
lámoztak a völgy fölött, és a tábor fölöt
ti szirt mögött a Nap füstölgött, mint egy 
sápadt pecsenyehús. Bebújt szőrmepapu
csába, vállára borította a kecskebőrt és 
kilépett a teraszra. Lucretius Lamentus 
villája ott állt a tábor közepén, közel a 
patakhoz, nem túl nagy, de azért tekin
télyes, kőből és fenyőfából épült légiópa
rancsnoki lak.

A kénes levegőben őszi almák és erjedt 
szilvák illata terjengett, ezt szippantot
ta be a borostás parancsnok, amint vé
gigtekintett a völgyön és szemlélte kele
ten a reggeli őrségváltását. Arra a napra 
gondolt, amikor majd hozza a követ a le- 
váltási utasítást illatos, kövér pecséttel 
és széles aláírással ellátott borítékban, 
magától a császártól. Veterán parancs
nokként privilégiumok garmadája áll 
majd rendelkezésére, hogy élete végre 
megváltozzon, és végre szenvedélyének, 
a zenének hódolhasson minden porciká- 
jával, edzett inaival, és a hideg hadjá
ratok során testét beborító fekete prém
jével. Életének beteljesítése já rt tehát 
Lamentus parancsnok fejében, miköz
ben elindult a szilvafák között megépí
tett fürdőhelye felé, szájában egy szem 
húsos szilvával, hogy a szerény méretű 
termában reggeli fürdőjét vegye.

A terma személyzete két bárgyú te
kintetű, de pedáns katonából állt, akik 
a tisztítást, az esetleges javítási munká
latokat, a fű kaszálását végezték az ös
vény mentén, és a fürdési rituálé alapos 
előkészítésében foglalatoskodtak, és az 
amúgy léha katonai szolgálatban nem 
vettek részt. Ma reggel is még napfel
kelte előtt a fürdő bejáratánál gyűjtöt
te össze az alacsonyabbik, szőke hajú, 
és szeplős, áttetsző bőrű gall a szilva
fa lehullott leveleit. Amikor kinyitották 
a vasalt fenyőfaajtót, meleg, sós levegő 
buggyant ki a reggeli hűvösbe, és a két 
katona rosszallóan magába szippantotta 
a sós gőzt, megízlelték tüdejük rózsaszí
nű, nyers lebenyeivel, és nedves homlo
kuk mögött egyszerre bomlott ki a hasí
tó felismerés, hiszen katonák voltak, és 
tudták, hogy ilyen szagot áraszt az em
beri hús, ha több napig ázik a meleg víz
ben.
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Amint az angyal a völgybe ereszke
dett, tekintete elidőzött a buja növény
zeten, az ég kékje után borostyánokra és 
vadszőlők kusza szövetére úszott. A szil
vafák ágairól szárazon lógtak alá a ki
száradt szóló' hajtásai, közöttük aszalt 
szilvaszemekkel, amelyeket hamis dara
zsak zsigereltek nappal, éjszaka pedig a 
fagyok, amelyek együtt érkeztek a völgy
be azzal a népséggel, amely belegázolt a 
kis tanyák évezredes nyugalmába.

Az angyal gyapjúszállal foltozott szár
nyait megborzolta a bükkös felől fújó je
ges szél, és hófehér homlokán kocsonyá
sán fodroztak a ráncok, amint a kénes 
fuvallat üvegtiszta bolyháit végignyalta. 
Beleborzongott a gondolatba, hogy neki 
ebbe a vögybe kell ereszkednie.

Varvara összegyűjtötte a kertben az el
hullott egereket. Egyedül élt a völgy mé
lyén egy nagy kőházban, távol a csürhe 
népség táborhelyeitől, hatalmas kertjé
ben gyümölcsfák, végében pedig a patak 
folydogált. Ezt a hatalmas kertet, amely
nek árnyékos zugaiból krizántémok sza
porodtak el az oldalban, Gecsemáné kert
nek nevezték el, miután az öregasszonyt 
többen is látták egy fehér lepelbe bur
kolt idegennel társalogni a kert homá
lyos mélyén. Azóta sok száz év telt el, a 
Varvaráról szóló történetek legendák let
tek, hiszen senki sem tudta, milyen is 
volt egykor az asszony, aki egy ködös reg
gelen a kerten keresztül a patak felé bo
torkált, és a kútból, amelyet régi falak, 
valami fürdőhelyiség maradványai vet
tek körül, egy hang szólt ki, és segítsé
gért könyörgött.

A csürhe társaság, amely a völgyben 
ütötte fel tanyáját, néhány évvel ezelőtt 
érkezett, valahonnan a távoli keletről, 
a nagy szultánságok kietlen pusztáiról. 
Legalábbis ezt beszélték róluk, akik hall
va beszédüket, ormótlan szavaikban, dur
va, rángatózó mondataikban valami rosz- 
szat sejtetőt, hamisat véltek. Lótejszagú 
sátraikat hatalmas ökrösszekereken hoz
ták, rajtuk asszonyaik, szőke gyermeke
ik, és körülöttük legelészve nyájaik. így 
jöttek be a völgybe ezelőtt néhány évvel, 
és azóta laknak jurtáikban a tanyákon 
túl. Egy valaki értette csupán kortyogó 
beszédüket: Varvara.

Az angyal tudta, hogy Varvara kénes 
kertjében közelebb kerül a mélység bu- 
gyogásához. Leült hát egy tuskóra a pa
tak partján, kezébe vett egy elhullt ege
ret, és farkától fogva szórakozottan 
forgatni kezdte, közben pedig, hogy még 
jobban álcázza izgalmát, fütyörészni kez
dett. Amikor a vénasszony kibotorkált 
a kúthoz, odalibbent az egyik kőre, és 
magabiztosan megköszörülte a torkát. 
Varvara oda sem fordította a fejét, hanem 
flegmán intett, hogy minden sínen van, 
türelem. Aztán miután ivott, megkérdez
te a dohos szagú vendéget, nem-e kérne 
a vízből. Felemelt a földről két szem szil
vát, az egyikből kinyomta a magot, és

cuppogva a szájába vette a vérmes húsú 
szemet, aztán intett a tollászkodó idegen
nek, hogy hát ő készen állna.

::: 3

Amire rendet rakott a sekrestyében, a 
kápolnából még a lábatlan Pintyó is fel
szívódott. Ezek voltak azok a percek, 
amikor János atya maga is imádkozha
tott. Levetette magáról a naftalinos ka- 
zulát, alaposan kiegyengette a vállfán, 
ráakasztotta a stólát, és a kis mécses
sel kezében kilépett a kápolna petróle- 
umszagú padlózatára. Dongott mögötte a 
sekrestye ajtaja, amint a sötétben becsa
pódott, ő pedig kitapogatta a nagy viasz
gyertyát, amit a püspöki követtől kapott, 
és óvatosan meggyújtotta. A fény félén
ken sercent fel, és bevilágította a kis te
ret, amelyben a falu alig néhány lakója a 
szomorú faszobrokkal közösen az éghez 
fohászkodott, és kért oltalmat minden 
baj, legfőképpen a pestis ellen.

A kis kápolnát az első nagy pestis- 
járvány emlékére, az isteni gondviselés 
magasztalására sajátkezűleg emelték a

völgybeli parasztok, tizennyolc év fáradt
ságos munkája árán. így egy tikkasztó 
nyári napon, a vén moldvai asztalos, akit 
Púposnak csúfoltak, hívatta az atyát. 
Amint az atya belépett a bogaraktól és 
zizegő rovaroktól zajos kertbe, és megpil
lantotta a szilvafák között a kis kápolnát, 
amint fedve, kereszttel a tetején a földből 
nőtt együtt a sarjával, és kis tornyával a 
távoli Pantokrátor felé mutatta az utat, 
a földre borult, és megcsókolta a köpcös 
asztalos szőrös kézfejét.

Azóta áll a kis kápolna, és azóta hirdeti 
benne János atya Isten segedelmét, a ha
talmas égi szellemek birodalmát, és azok
tól az időktől gondolják úgy a völgy gör- 
bülthátú parasztjai, hogy a Mennyország 
kapuja ott áll a patak mellett, a gyümöl
csöskertben, a nyírfaoltár mélyén, ahon
nan fortyogás, meleg, és kéngőz tör fel, 
akárcsak a pokol kapuja lenne, ám János 
atya szerint nem átok ez, hanem egy ré
gi jóslat beteljesedése: megterem bennetek

az égi birodalom, egyenként lesztek Isten 
háza, és közietek lesz a kapu, amelyen be
léphettek a lelkek völgyébe.

így üldögélt János atya, a szentek ar
cán ugráló fényekbe veszett tekintete, 
arcára sok év szolgálata lohadt, gyom
rában a föld teremtő lelke fortyogott, ha
jára az ég deres párlata terült, alázato
san és bután lesütötte a szemeit, és nézte 
azt a jóságban úszó fényt, elmerült ben
ne. Minden hiábavaló. Halvány ernyedés 
ült a plébános arcára, zavartan az oltár
ra terelte tekintetét, a kerubok szilvafá
ból teremtett másaira.

Egy élet Isten szolgálatában, ott, ahol 
a bükk eléri a fenyvesek határát, aho
vá ritkán téved idegen, ahol törökbúzát 
eszik a medve és pityókát a vaddisznó. 
Isten szolgája fáradtnak érezte magát, 
és összerezzent a fagyos templon pad
ján. Imáját ugyanaz a bágyadt fortyo
gás zavarta meg, amely akkortájt gyak
ran hallatszott a szertartások alatt. A 
pára a kőoltár repedésein beszivárgott a 
kápolnába, hozta magával a mélység lé
legzését, a Gondviselést, amellyel az Úr 
megáldotta ezt a kis falut. János atya be
leborzongott. Felállt, odacsoszogott az ol
tárhoz, és mint egy nagy fehér szitakötő, 
kitámasztotta karjaival magát, és lassan 
térdre ereszkedett. Megölelte a kőoltár 
talapzatát, és fejét félrefordítva halán
tékát a repedéshez érintette, mire a pá
ra cseppekké változott hajszálai között, 
és végigfolyt az arcán. A csodák, amelyek 
bennetek laknak, és a Mennyország, amely 
belétek költözött. Én vagyok az Úr, ti pe
dig az én nyájam vagytok. Mormogott va
lamit. A pillanat, amikor hússá változott 
a kenyér, és vérré a bor, az akkor volt, 
akkor újra, hiszen a Föld és Ég végtelen 
barlangjain keresztül, a földalatti és me
sebeli vizek iszapjaiban ott szemcsésedett 
a kénes levegő, amit a régiek beszívtak, 
magukban hordtak, és aztán kilehelitek. 
Ott, a szilvafák között.

::: 4

Lassan kibomlottak a képek, úgy si
multak ki a fejében, mint az összegyűrt 
és kukába hajított újságpapír, eltávolod
tak egymástól a szélek, a betűk, az erő
vel összekuszált mondatok újra szárba 
szökkentek, eltűntek a sajnálatos ráncok, 
gyűrődések, a szilvapálinka szépen ki
vasalta annak a bizonyos estének az em
lékeit. Már az ebéd óta csak ittak, szét 
volt zilálva az egész front, a tisztek sehol, 
csak a Fürdőről küldte a százados az uta
sítást, hogy a lövészárkokban rostokolni, 
és készenlétben maradni. Egy áldott jó 
ember, a kicsi Lajcsi hozta a szilváspálin
kát, a derék katonáknak, akik ma reggel 
óta a patak mellett ásott lövészárokban 
heverésztek, és hallgatták a madarakat. 
Borháncs Viorel úgy tartotta a kezében a 
flaskát, mint egy gránátot, és az emlékek 
kanóca már robbanásra állt, ezért még 
mielőtt áthajította volna a patakon, kira
gadták a kezéből. O meg csak állt, mint
» » >  folytatás a 12. oldalon
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Bolon Pista gondozta a temetőt. 
Lekaszálta a füvet, kitépte az otrom
bább gyomokat a sírokról, összegyűjötte 
a száraz ágakat, és a kapu előtt tüzet ra
kott belőlük. Minden napra akadt tenni
való, nagy volt a temető, összes zugát ma
ga Pista sem ismerte, főként a fenyvesbe 
nyúló részben nem já rt soha: oda már 
nem lehetett bejutni. A fenyők alá temet
ték azokat, akiket jobb volt minél hama
rabb elfelejteni. Volt olyan, aki fölött a 
pap elmondta a békítő, feloldozó imát, ál
mos szavai még ki sem hunytak teljesen, 
de a fenyvesek alján az avar, az eleven 
bozót már magába fogadta a megboldo
gultat, beszőtte, mint pók a puha legyet, 
és nedvei tavasszal a friss fenyőhajtások 
ereiben csöpögtek már, édesen és hűvö
sen, mint fodormenta az odorban.

A kis falu temetőjében nemcsak a 
helybéliek pihentek, ahogy azon a vidé
ken szokás volt. Bárki, akit a völgyben 
ért utol a végzet, lett lészen tősgyökeres 
helybéli vagy csak vendég, akit megle- 
gyintett a völgy kénes szaga, vagy akár 
csak átutazóban volt a patak mentén, a 
falu mindig nyitva tartotta a fenyves al
jában a temetőt. Meleg szívvel, mondhat
ni saját otthonukba temették el, beenged
ték a föld alatti világba, hogy lángoljon, 
vigye magával a tüzet, ő legyen az út a 
mélybe, amely bevilágítja a gyökerek vi
lágát, átszivárog a hajszálerek rengete
gén, felkúszik a kéreg alatt, és pára lesz 
belőle, amit a kénes szelek felfelé hajta
nak, az acélszínű fellegek felé, hogy ott 
beépüljön a lelkek makacs szféráiba: in
nen már nincs menekvés.

» > »  folytatás a 11. oldalról 
egy zsíros cövek, és a Leányerdeje irányá
ba bambult, eszébe jutott az a bizonyos 
este, amikor egykori szeretőjét, mai fele
ségét, drága Maricáját, kihúzta a kútból. 
Ott állt akkor a kávánál, mint egy zsíros 
cövek, a kút mélye megbabonázta, nézte 
a kavargó mélység fekete ikráit, karjai, 
mint fagyos kappanlábak, míg végre ma
gához tért, agyában a hasító gondolattal, 
hogy ragadjon meg egy deszkát.

Maricának sokáig olyan szaga volt, 
mint a mélytengeri halaknak, olyan volt a 
tekintete, mint a keserű epe, mintha na
gyon mélyen, valahol a földi kamrák leg
mélyebbjeiben járt volna, hangjába rejtve 
az ódon csatornák bongását, amelyekben 
az éjszaka lényei kóborolnak. Ugyanezt a 
fémes hangot hallotta Borháncs tizedes, 
amikor a lövészárok ásása közben az ásó 
éle egy kőnek ütődött, és a kő körül a föl
det kénszagú víz itatta át, mint posztót a 
vér. Egy forrást találtak, vize kissé kénes 
volt, akárcsak a levegő ebben a völgyben, 
de iható, ezért kis vályút alakítottak ki 
egy cseresznyefa törzséből, és kivezették 
az árokból a szilvafák közé.

Borháncs Viorel a lövészárokkal 
együtt, az elmúlt hónapokban valósá
gos alagútrendszert vájt szőrös mellkasa 
alatt az inak szövevényébe. Nekidőlt a le
gelő felőli falnak, szájába fogta a flakon 
trutymós száját, és hagyta, hogy a szil
vás nedű, amelynek érthető módon eny
he záptojás szaga volt, átrágja magát a 
torkán, lefolyjon a gyomrába, és szétá
radjon zsigereiben, mint az égető emlé
kek tömege, gyermekkorának hurkás 
álmodozásai a hidegségi esztenán, a bá- 
kói iskola penészes csendje, a forró nya
rak képei Maricával, a végeláthatatlan 
füst és szagos éjszakák, kaszárnyákban, 
pállott sátorvásznak alatt, vagy csűrök
ben, a lövészárkok huzatos vájatai, a fa
lon Szent Visszarion töredezett képével. 
Az alumíniumcsuprot a csörgő alá ta r
totta. Mintha nyomna, olyan volt a víz, 
mintha lökne, tolna, vagy szakítana, hű
vösen édeskés, mintha. Mintha átfolyna 
és egy buja nyirokrendszeren szűrődne 
át, mintha sárgult tüdőn át bugyogna fel. 
A délutáni fojtott égésben távolról tompa 
puffanások hallatszottak. Borháncs tize
des ivott. Dongtak a bogarak, és a hábo
rú még visszasütött, mielőtt lebukott vol
na a vár mögé, a bágyi dombok fölött.
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Fogta a kicsi szekeret, kihúzta a pin
céből, és gondosan belehelyezett négy 
cserép húsos krizántémot. Két fehéret 
és két kéket. A résekbe betömködött két 
kenderzsákot, hogy majd hazafelé hoz 
füvet a két kicsi nyúlnak. Felakasztott a 
szekér oldalára egy sarlót és egy vászon
kabátot. November volt, a hidegek és a füs
tök éjszakái, a sötétség, amelyben össze
ért a kicsi falu lelke a nagy völgy álmos 
szusszanásaival, kénes szeleiben az a né
hány lélek bolyongott, amelyet idén ősszel 
lehelitek ki magukból a pálinkagőzös kő
falak.

Összegyűjtötte a szilvát. A temetőben 
a szilvák szép kövérre értek. Egyik ken
derzsákját félig teleszedte szilvával, né
hány birskörtével. Amikor a Nap lebu
kott a völgybe, leszállt a köd, és a párával 
együtt felélénkült az erdő. A bozót mélyé
ről eleven csörtetés zajai, zsibongás, fel
villanásokkal járó sikkanások hallat
szottak. Ezt szerette a legjobban Pista, 
ilyenkor elővette zsebéből a pálinkás fla
kont, belekortyolt, és közben a vissza
szűrődő fényben a temető alsó felét pász
tázta, majd onnan vág füvet a két kicsi 
nyúlnak.

A nyirkos sötétség leszállt a völgyre, 
Bolon Pista leült megpihenni a drótke
rítés mellé, és ivott a flakonból. Minden 
nap kijárt a temetőbe. Útban hazafelé 
hozott néhány zsák füvet, jobb esetben 
lóherét a kicsi nyulaknak. Ma este csak 
az egyik zsákot töltötte meg. Hallgatta a 
nyivákolást az erdőből, és hallgatta a ví
zi állatok szortyogását a patakban. Pista 
boldog volt ebben a hűvös esti kocsonyá
ban, ami a völgy fölött lélegzett. Szemcsés 
arcán vad borosta nőtt, mint valami gyo
mok, mindig nedves ajkai mögött néhány 
barnás fog lógott. Most Pista elhúzta lep- 
cses száját, és kajánul a bozótbeli duhaj
kodást fürkészte, mint egy edzett macs
ka az egérfészket a fészerben. Bólogatott 
magában Pista, és vigyorgott. A flakon
ra tekerte a kólás dugót, és behajította a 
bozótba.

Pista a pálinkafőző mellé épített fé
szerben lakott. Volt a kertjében egy kút, 
ebből vittek a pálinkafőzőbe is, ha kel
lett, és ebből ivott Pista is. Amikor ha
zaért a temetőből, és ledobta a zsáko
kat, fogta az alumíniumcsuprot, és a 
kút felé botorkált. Megállt a kicsi nyu- 
lak előtt, hallotta a rágcsálást, tudta ő 
jól, hogy szeretik ezek a torzsát. A kút 
ott feketéllett a lüdérces estében, mint 
egy nedves csontváz. Húzott egy veder
rel. Belemerítette a csuprot, és ivott. A 
kútból meleg, párás huzat csapta szem
be. A pokol szele, hasított Bolon Pista fá
radt agyába. Kénes és meleg, húsos her
nyók fészkének dohos szaga, százlábúk 
sötét vackának alvadt, kocsonyás bűze. 
Pista visszahőkölt, és lesuppant a fűbe.

::: C oloph on

A közelmúltban üdülőtelepet építettek 
a kertbe. Nyugdíjas ízületek, fájós dere
kak, reumás lábak áztak a földből feltö
rő vízben, és leltek megnyugvást az idő 
omlós hullámain. Jöttek fürdőjegyekkel 
az öregek, az egész országban híre kelt, 
hogy ott, abban a kénes völgyben az örök 
ifjúság lakozik. Aztán parlagon maradt, 
ahogy összeomlott a rendszer, füvek és 
eleven indák házává, menyétek és gyíkok 
otthonává, sötét árnyékok mérges fészké
vé vált a telep, mélyéről fortyogás és mor
gás hallatszott, bár a közelben kaszá
ló emberek szerint nem ártott senkinek, 
így lett az enyészet bölcsője az elmúlt 
évek alatt a kert, amelynek bozótjában 
egy kis sírhant alatt Bolon Pista pony- 
vaszagú teste pihen, megbékélve a sötét
ség árnyaival, és belevegyülve egy szilva
fa nedves gyökerei közé.

Azóta az egykori üdülőtelep helyén la
kópark épült, és az erdő alatti völgyben, 
az iszapos ház mindig korhadó kereté
nek helyén ma egy kút áll, azt mondják 
róla, hogy feneketlen, és a Paradicsomba 
vezet. A kávézó teraszán ültünk, vala
hol a kút fölött, és ahogy az őszi napon az 
arcát néztem, pontosan olyannak tűnt, 
mint amikor először láttam, egy nyári va
káció végtelen terében. Gondoltam, behí
vom nagyanyám házába, ennyit kibírnak 
még azok a falak. Amint hűvösen, puha 
csápjaival a múlt salakját felkavarta, lát
szott rajta, kissé megjátssza magát, hogy 
a vékony nájloningecske alatt mellei re
megve lapultak, mint a kocsonya, és vég
ső soron csak a magakelletés fortélyos 
eszközeit gyakorolja rajtam, legszíveseb
ben most rögtön elheverne a patak mel
lett egy tisztáson, mondjuk ott a palló
nál, a cigánysor fölött, és hagyná, hogy 
rávonatkozó indulataimat áttetsző, véz
na kis csermelyekben csempésszem fül
cimpáin túlra, és végül apró acélszigo
nyaimat kilőjem a múlt zsigerei felé, és 
úgy akasszam bele az inakba, hogy fáj
jon, hogy egyre jobban tépje, hogy bom
lasszák a nyirokkal felé úszó émelygő 
ízek, és nem törődve a körénk gyűlő pur- 
dékkal, torkaszakadtából ordítsa: mély 
vagyok, mint egy kút, próbáld ki!
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A m eg nem m utatott képkocka
Hiánybeszámoló a 40. Magyar Filmszemléről
A filmes jelentésteremtés egyik leg

fontosabb eszköze a hiány — annak el
tüntetése, hangsúlyozása és felülírá
sa. Valójában minden képi ábrázolásba 
megkerülhetetlenül bele van kódolva a 
képmezó'n kívüli világ és különösen az 
ábrázoló hiánya; általában nem tudjuk, 
ki vagy mi áll azokkal szemben, akiket 
a képen látunk. A montázs szerkeszté
si elve által meghatározott filmes kife
jezés egyik legnagyobb újítása, hogy a 
beállítások váltogatásával képes külön
böző perspektívák koherens megjelení
tésére: ugyan minden egyes beállítás
ban megteremtó'dik az ábrázolt és a nem 
ábrázolt szokásos feszültsége, de a plán
váltással láthatóvá válik, ami korábban 
csak hiányával volt jelen. Ebben az érte
lemben Velázquez legismertebb festmé
nye, az Udvarhölgyek tekinthető az első 
filmnek, hiszen egy tükör segítségével — 
mint egy klasszikus beállítás-ellenbeál- 
lítás sűrített változatában — a kép tá r
gyát és a vele szemben állókat 
egy kompozíción belül, a film
szerű montázs egyetlen kocká
ba tömörítésével jeleníti meg.

A filmes konstrukcióban 
a hiánynak nem csak a ké
pi megformálásban -  állan
dó izgalmat jelent, hogy mi 
történik a képmezőn kívül —, 
hanem a történetek elmesélé
sében is elengedhetetlen sze
repe van. Ha valaki egy be
állításban felszáll a vonatra, 
majd a következőben egy ál
lomásépületből sétál ki, ma
gától értetődőnek tekintjük, 
hogy a kettő között utazott a 
két helyszín között - a hiány- 
narráció ilyen alkalmazása 
nélkül a mozi képtelen lenne 
komplex sztorik elmesélésé
re. A filmnyelvi kifejezőeszkö

vő, valamint a látómező és a figyelem 
határán lejátszódó események között fe
dezhető fel.

Jómódú polgári család tengerparti 
piknikjén vagyunk valamikor a husza
dik század első felében, a szeles-sziklás 
normand tengerparton, ahol a lakoma 
végi fotózáshoz készülődve tűnik föl a 
társaságnak, hogy valaki eltűnt. Föl-alá 
szaladgáló, kiáltozó nők, a módszeres 
kutatás tevékenységét fontoskodva vég
rehajtó keménykalapos férfiak közé ér
kezünk, de a 15 perces filmnek szinte a 
legvégéig nem derül ki számunkra, hogy 
ki hiányzik, kit is keresnek olyan láza
san. Kenyeres kamerája különös odafi
gyeléssel fordul a részletek felé, figyeli 
az emberek reakcióit, dinamikus kame
ramozgásokkal pásztázza a látványos 
sziklaszirteket, viszont a megmutatásra 
való koncentrálás közben folyamatosan 
kerüli a lényeget, amire pedig leginkább 
kíváncsiak lennénk. Ez a film úgy láttat,

zöket magas szinten uraló filmesek ép
pen ezért leginkább arról ismerhetők 
fel, hogy különleges kifinomultsággal 
képesek a hiányt kihasználni, a meg
mutatás, az elrejtés, és az ábrázolás ál
tali homályban hagyás játékát kezelni. 
Kompozíciós és plánozási kérdések mel
lett rendkívül fontos szerepet játszik eb
ben a folyamatban az elegendő informá
ciót közlő, de nem túlbeszélő montázs és 
dramaturgia is.

Az idei, 40. Magyar Filmszemlével 
kapcsolatban rövidfilm-mivolta miatt vi
szonylag kevés szó esett Kenyeres Bálint 
legújabb munkájáról, pedig talán a fesz
tivál teljes felhozatalából ez a mű bá
nik a legérettebb módon a hiánnyal. 
Ráadásul A repülés történetének, amel
lett, hogy rendkívül tömören, pontosan 
kiszámított kihagyásokkal fogalmaz, ki
fejezetten az a leheletfinom viszony a té
mája, ami a középpontban, fókuszban le

hogy közben állandóan eltakar; miköz
ben látszólag egyre többet tudunk meg 
a körülményekről, egyre kevésbé értjük, 
hogy miről van szó, és végül egyre láza
sabban kutatjuk a képeket, hallgatjuk a 
dialógusokat, hogy felfedezzük, hol van 
elrejtve a történet megértését elősegítő 
lényegi információ. A hiánnyal teli ábrá
zolás mesteri pillanata pedig az, mikor 
Kenyeres többször megmutatja nekünk 
a sziklákon bóklászó kislányt anélkül, 
hogy közölné velünk, őt keresi minden
ki. Látunk, de nem értünk, akárcsak az 
őrülten hadonászó család tagjai, akik 
képtelenek felfogni a kislány rémületét, 
aki a háttérben lejátszódó repüléstörté
neti pillanat drámaiságától nem jut szó
hoz. A számtalan megtörténő esemény 
hierarchiáját, azt, hogy közülük mi fon
tos és mi nem, a perspektíva határoz
za meg, az, hogy honnan tekintünk rá. 
A repülés története — függetlenül attól, 
hogy mi történetének a tárgya -  ponto
san erről szól, meg arról, hogy a valóság

leghitelesebb rögzítésére alkalmasnak 
tekintett mozgókép is mennyire alá van 
ennek a szabálynak rendelve. Kenyeres 
Bálint munkája nem tökéletes, de egy, 
a filmnyelvet rendkívül magas szinten 
kezelő rendezőről tesz tanúbizonyságot, 
aki képes a mozi kifejezőeszközeit rafi- 
náltan, komplex jelentések megfogalma
zására használni.

Teljesen más logika mentén, az idő di
menziójának szintjén dolgozik a hiánnyal 
Török Ferenc legújabb alkotása, a tévé
filmként bemutatott Koccanás. A Spiró 
György novellája és forgatókönyve alap
ján készült fekete-fehér film alapötlete, 
hogy az élettelen tárgyakon kívül sem
mi sem mozdul a képeken. Ez azt jelen
ti, hogy a tipikusan filmszerű kamera
mozgások olyan jeleneteket ábrázolnak, 
amelyeken a hangsávon folyamatosan 
beszélő szereplők csupán dialógusuk 
egyik tipikus pillantában megmereved
ve láthatók, a következő snitten pedig 
egy másik mozdulatba vannak kövülve.

Az első percek meglepetése 
után ez a forma teljesen kö
vethetővé válik, a történetet 
úgy olvassuk, mint egy fil
mes képregényt, ahol min
dig csak a legjellemzőbb pil
lanatkép jelenik meg. A két 
snitt közötti átmenet hiá
nya soha nem töltetik be, ezt 
Török ránk, nézőkre bízza.

E két film azonban üdítő 
kivételnek bizonyul, a hiány 
jelentésképző erejének kifi
nomult használata — a film
szemlén látottak alapján 
— sajnos a magyar rende
zők legtöbbjének nem erős
sége. A kétezres évek elején 
alakult ki a magyar film
szakmában az a sokak ál
tal osztott felismerés, hogy 

a magyar film legnagyobb problémája 
a nem kellőképpen kidolgozott forgató- 
könyvekben rejlik. Ennek kiküszöbölé
sére az oktatásban és a filmgyártásban 
komoly energiákat fordítottak az első
sorban amerikai filmipar által tökélyre 
fejlesztett írástechnikák elsajátítására 
/ átvételére. Mostanában azonban ma
gyar filmek nézése közben folyamatosan 
az az érzése az embernek, mintha át
estünk volna a ló túlsó oldalára: túl so
kat dolgoznak a dialógusokon, nem tud
ják időben abbahagyni az írást, újabb 
és újabb fordulatok jelennek meg a tör
ténetekben. „Overdeveloped” -  hangzik 
az angolszász szakkifejezés, amely olyan 
túlírt szkriptekre vonatkozik, amelyek 
a mesterkéltségig kidolgozott helyzetek
be és cselekvésekbe kényszerítik szerep
lőiket. Leggyakrabban akkor kerül erre 
sor, mikor egy forgatókönyvből túl sok 
verzió készül: sokadik olvasásra a szer
ző számára már ismert csavarok elvesz-
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elsősorban ezért is kapta meg a díjat 
azonban az elmondás és elhallgatás 

egyensúlyával kapcsolatban végképp el
veti a sulykot a végső leszámolásjelenet 
túlbeszélésével, a tragédiát súlytalanná 
tevő mindent megmutatással.

Másképpen szószátyár a szemle egyik 
leginkább várt és sokak által rajongott 
filmje, a ritka magyar sci-fi egyik kép

Herendi Gábor: Valami Am erika 2

programba válogatott Valami Amerika 
sikerfilm második része ezzel szemben 
a rosszul megválasztott, túl nagy hiátu- 
sok miatt nem éri el az első mozi szín
vonalát. Herendi Gábor rendező alapve
tően arra épített, hogy mindenki látta 
az előző részt, ebből fakadóan minden
ki ismeri a szereplőket és a köztük lé
vő viszonyokat, amelyeket így nincs 

értelme elmagya
rázni, sőt tovább
fejleszteni sem. A 
Valami Amerika 2 
olyan viccek soro
zata, amelyekben 
csak a poént mond
ják el, mert már 
unják a felvezető 
sztorit mesélni. Az 
első filmmel ellen
tétben itt nincse
nek percekig tartó, 
finom karakteráb
rázolásra lehetősé
get adó jelenetek, 
bizonytalan kime
netelű fordulatok, 
apró gesztusokból 
felépülő sejtelmes 
játékok. A túlzott 
tömörségre való tö
rekvésben Herendi 
a folyamatok ábrá
zolását, a mesé-

> » »  folytatás a 13. oldalról 
tik hatásosságukat, ezért mind újabba
kat próbál kitalálni.

Valószínűleg ebben a hibában szen
ved a szemle egyébként egyik legfigye
lemreméltóbb alkotása, az Intim fejlö
vés. Az elsőfilmes rendező, Szajki Péter 
több szálon futó történetet valósított 
meg: a filmben azt követhetjük nyomon, 
hogy miként, milyen 
teljesen eltérő élet- 
történetekből került 
négy ismeretlen fér
fi ugyanabba a sztri- 
pítzbárba. A nem túl 
eredeti ötlet meg
valósítását a remek 
színészi játék teszi 
emlékezetessé: a kü
lönböző szélsőséges 
helyzetekbe dobott 
színészek a film el
ső felében rendkívül 
erős hatású pillanato
kat hoznak létre. Az 
egyik férfi esküvője 
előtt egy nappal tudja 
meg, hogy a menyasz- 
szonya férfiből átope
rált transzvesztita, 
egy hotelszobában a 
feleség addig hancú- 
rozik szeretőjével, 
míg a férj meg nem 
érkezik, egy fiatal 
srác csinos szomszédnőjénél kicsi farka 
miatt frusztrálja magát, az ötvenes éve
iben járó férj pedig chatszobában meg
ismert tinilány után szalad. Hiteles szi
tukat, friss, természetes dialógusokat, a 
mindennapokból ismert zökkenőkön ke
resztül, apró lépésekkel előrehaladó tör
téneteket kapunk egészen a film feléig, 
amikor hirtelen Szajki Péter rendező
forgatókönyvíró azt kezdi érezni, hogy 
ez nem elég. Kemény, sarkított fordula
tok köszöntenek be minden szálon -  a vi
szonyok ettől szélsőségesebbek, a reak
ciók erőteljesebbek lesznek, de az ezzel 
kissé izzadtságszagúvá váló film elvesz
ti a természetességből, könnyedségből 
fakadó, magával ragadó hatását.

A szemle fődíját egy olyan film nyer
te, amelynek végletekig kiélezett alap
szituációja egyszerűen nem hagy más 
lehetőséget, mint a végső tragédiába tor- 
kollást. Az Utolsó idők hőse egy Kelet- 
Magyarország legtávolabbi sarkában 
élő testvérpár, akik közül a srác benzin- 
csempészettel foglalkozik, a lány autis- 
ta, ráadásul egy alkalommal meg is erő
szakolják. Ez a kiindulópont az első húsz 
perc után nem hagy semmi kérdést szá
munkra, evidens, hogy kisstílű rendőri 
zaklatások következnek, hogy a városi 
főiskolára kerülő lány eltávolodik a „fa
lusi” fiútól, aki a maga során természe
tesen a hivatalos szervek megkerülésé
vel próbál elégtételt venni a húgán esett 
sérelemért. A film érzékletesen, sokolda
lúan és viszonylag árnyaltan mutatja be 
az ország egyik legszegényebb vidékét -
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viselője, a lakonikusan 1-re keresztelt 
Stanislaw Lem-adaptáció. A valóság és a 
valószerűség ellenőrzésének orwelli szin
tű rémképét felvető írás filmre vitelekor 
Pater Sparrow rendezőt szinte kizárólag 
a látványvilág aprólékos megteremtése 
kötötte le. A Brazilból és társaiból már 
ismert kopott, lepukkant jövőbeli kör
nyezet magyar filmben nagyon ritkán 
látható koherenciával és professziona
lizmussal jelenik meg, olyannyira, hogy 
az egész film szinte másról sem szól. Az 
eredetileg rövid kis novella játékfilm- 
nyire duzzasztása csak bőbeszédű, vul- 
gárfilozofikus monológok és önismét
lések segítségével sikerült, amelynek 
köszönhetően az i-ben szinte semmilyen 
történetszerkesztési feladata nincs a né
zőnek. Amit nem látunk a képen, azt

Pater Sparrow: 1

részletesen elmeséli a narrátor, mi pedig 
ellustuló narrációs készségünkkel egyre 
érdektelenebbül töltjük a perceket a vá
szon előtt.

A mozikban már néhány héttel a 
szemle előtt bemutatott, de a verseny

lést felejtette el.
A kihagyásra való pontos ráérzés, a 

mozgóképes narrációhoz és kompozícióhoz 
szükséges hiány mennyiségének és jelle
gének a megtalálása a filmes kifejezés 
egyik legalapvetőbb problémája. Az el 
nem mondott, az elrejtett, a sejteni en
gedett és a megmutatott elemek helyes 
arányának megtalálása minden esetben 
komplex elvárás, amelynek valószínű
leg e szubjektív beszámoló sem felel meg. 
Beszélni kellett volna még Szabó Simon 
elsőfilmjéről, a párhuzamos cselekmény- 
szálakból összeszövődő Papír repülőkről, 
amelyben az egyes történetek reme
kül működnek, de amelyet az egységes 
időkezelés hiányától szenvedő narratív 
kompozíció távol ta rt a tökéletességtől. 
Meg kellett volna említeni Pálfi György 
bátortalan kettős kísérletét, amelyben 
egyszer óvodásokkal forgatott pszicho- 
drámai alapokon fiktív dokumentum
filmecskét, másrészt amatőr szereplők 
improvizációiból készített egy hagyo
mányosabb játékfilmet. Nem kellene szó 
nélkül hagyni Lukáts Andor gyönyö
rű alakítását az amúgy sablonos Prima 
Primavera főszerepében és M. Tóth Géza 
minden részletre kiterjedő aprólékos fi
gyelmét a lenyűgöző képi világú, de kis
sé kiszámítható Mama című élőszerep
lős animációban. Ezek a hiányosságok 
azonban talán pótolhatók egyes mozik
ban, filmnapok és fesztiválok vetítésein 
vagy bizonyos tévécsatornák késő éjsza
kai műsorsávjaiban.

GYENGE ZSOLT
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Ki dalol a könyvespolcon?
Vékonyka, apró termetét meghazudtoló 

mély alton fogott dalba Boda Edit máso
dik, 2008-ban megjelent kötete: Dal szü
letésre és halálra. A köteteimhez igazodik 
a már első' látásra megkapóan bájos, me
lankóliát sugalló borítóterv is: hervadt 
virágok látványa, elképzelt fanyar illata 
mesél egyetlen megfagyott pillanatfelvé
telben a valamikori törékeny életró'l, és 
az elkerülhetetlen elmúlásról.

Érdemes a címnél kissé tovább is el
időzni. A születés, halál köznapi tuda
tunkban két annyira ellentétes, polari
zált fogalom, hogy így, egymás mellett 
már nem is anynyira csak önmaguk
ra képesek utalni, hanem sokkal inkább 
arra az intervallumra, folyamatra, amit 
közrefognak, magára az életre, a min- 
denségre, a teljességre.

A dal eleve könnyed műfaj, a súlyosabb, 
átfogó, összetett tartalomhoz viszont ido
mulni képes, áttetsző műfajként, forma
ként megjeleníthetővé, előadhatóvá, át
adhatóvá teszi mindazt, amit önmagában 
megélni sokkal bonyolultabb.

Hogy mekkora kihívás az életre ön
maga komplexitásában reflektálni, tük
rözi a költői nyelv is, melyből már a fül
szövegben ízelítőt kap az olvasó, s nem 
kevésbé utal erre a kötetet indító költe
mény is: A BŰNBÁNÓ TEREMTŐ IMÁ
JA. Egyáltalán nem egyértelmű, hogyan 
olvassuk a kötetnyitó sorokat, hiszen fel
tűnő, hogy megelőznek három fő ciklust, 
s a kurzív is jelöli, hogy ezek a sorok ki
tüntetett helyük által ráíródnak a töb
bi versre, értelmezik azokat. Problémás 
ugyanakkor a cím megfejtése is, hiszen 
függőben hagy két értelmezési lehetősé
get is. Az első szerint a Teremtő egyfajta 
képzetét nyújtja a vers, azét az Alkotóét, 
aki mindenek felett áll, életen és halálon 
uralkodik. Ha ehhez ragaszkodunk, ér
dekes, hogyan egészül ki, értékelődik át 
a Teremtő személye a bűnbánás, a bocsá
natkérés, az imádkozás által. Egy másik 
lehetséges értelmezés szerint a teremtő, 
alkotó művészről van szó, aki esetében 
már természetesebb a kötet elejére tűzött 
szabadkozás művészi gesztusa, az ima, 
a bocsánatkérés. Kérdésessé válik azon
ban, hogyan, mi módon képzeli uralható- 
nak a teremtő az életet, a halált (talán a 
költői nyelv által?).

Még mindig csak a címeket böngész
ve, elég érdekes és feltűnő, hogy a cik
lusok nevei (TITKOLT CSODÁK, AZ  
APOKALIPSZIS TORKÁBAN, FÚJ -  
NEM TUDOM, HOVÁ, MI VÉGBŐL) első 
olvasásra nehezen fedik le a versek címe
it, mintha a ciklusok egyenlően osztoztak 
volna ötvennégy versen, figyelmen kívül 
hagyva, hogy egyes versek címei átkia
bálnak egymásnak különböző ciklusok
ból (ilyen pl. J.A.-apokrif és Kortárs lelet, 
Feltámadás és Harmadnapon, Belőled 
számkivetve és Hozzám menekül stb.). 
Izgalmas felfedezőutat kínálnak ezek a 
vershálók, összeolvasási lehetőségek, nem 
csak egy cikluson belül, hanem ezeket át
hidalva is, hiszen új olvasatokhoz vezet
hetnek a különböző verskombinációk.

Hogyan történtek mégis a besorolások 
az egyes ciklusokba? Mit tematizálnak az 
egyes ciklusok darabjai?

Már a ciklusok nevei is jelzik, hogy 
a versek az életet egyáltalán nem a ma
ga mindennapiságában, konkrét mivol
tában mutatják fel, hanem inkább olyan 
teleológiai dimenziókba projektálják, me
lyekben lépten-nyomon a transzcendens, a 
megmagyarázhatatlan megnyilvánulása
ival szembesülünk. Minden, ami ismerős 
volna, vagy érzékszerveinkhez köthető, a 
szövegben felolvad, elveszti behatárolha
tóságát, formáját, időbeliségét, irányát, 
akár célját is. Minden megkérdőjeleződik, 
ám egyben mindennek új, eddig ismeret
len minősége újra megismerhetővé és fel- 
fedezhetővé válik.

Ennek a megismerési vágynak, harc
nak nem csak egyszerű eszközévé, ha
nem világává válik a nyelv. A művészi 
nyelv odafordulása a mindenséghez, ön
nön újjászervezését, újjáteremtését kí
vánja meg, csak ez teszi lehetővé az 
újfajta megismerést is. Ennek az újrafo- 
galmazási kísérletnek, törekvésnek az 
eredménye az a sajátos versnyelv, mely 
nem egyszer szokatlan szókapcsolatok
kal, képzettársításokkal él, a kibeszél- 
hetetlen megragadásának hajszolásában 
(„Hivatásos vigasztalók támogatnak ki/ 
a tudás fája alól” — Fúj -  nem tudom, ho
vá, mi végből, „tövispupilla”, „Reped az 
idő szikkadt mákgubója” -  Reped az idő; 
„Vakondtúrásos hold” -  Az emberfia éne
ke stb.).

A versnyelv egyben különös viszonyt 
állít fel az én és a világ között. Az én 
absztrakt módon beleíródik a világba, a 
mindenség mozaikjaiból válogat, hogy ön
magát összerakhassa, ettől válik paradox 
módon jelenlévővé is (birtokjelölő kifejezé
sek vagy többes szám első személy által), 
de személytelenné és meghatározhatat- 
lanná is, hiszen az én-képzetek a variáló
dó mozaikok révén folyton elmozdulnak. A 
folytonos mozgás, továbbírhatóság az én 
konstans metamorfózisához, születéséhez 
és halálához, az ének változatos szólamai
nak dialógusához vezet.

A TITKOLT CSODÁK főként az önma
gára ismerő, önmagára ébredő, csodálkozó, 
de még mindenképp kutató ént tematizál- 
ják mint magát a titkot. Minden szüle
tésben, halálban ott lappang az én-meg
határozási törekvés, állandóan nekünk 
szegeződik a kérdés: tulajdonképpen mi 
az, ami létrejött, és mi az, ami elmúlt (A 
fák emlékére, Kaiserachenben, Átváltozások 
1, Átváltozások 2). Nehéz eldönteni, hiszen 
a halál sokszor egy újabb élet kiinduló
pontja is (Belépőjegy -  „Bogárhátú halál/ 
morzsát szemel/ belőlünk,/ aztán újra ösz- 
szerak”). A megszületéshez mindig vala
milyen félelem, didergés, bizonytalanság 
társul. Csak egy biztos: a halál után újra 
csak élet jöhet.

Élet s halál különválasztását tovább bo
nyolítja, hogy absztrakt és konkrét egybe
fonódik. Míg az elsőhöz általában az örök, 
a másodikhoz a múlandó dolgokat társít
juk. A versnyelvben azonban a kettő tel

jesen összekeveredik, konkrét, akár tes
ti jegyek, szervnevek társulnak elvont 
fogalmakhoz, és fordítva (Naponta leskel
— „félelem bársonytorkán/ lecsusszan két 
finom falat:/ két női mell”, „lelkem cipzár
ját lehúzza:/ pucér kereszt a vádirat”; „hú
som párolog a félelemtől” -  Virradatkor). A 
test ugyanakkor szétíródik a mindenség- 
be, a teljességben szemléli magát (Belőled 
számkivetve -  „Megláthatod magad:/ a 
Nap a gyökerek alatt,/ s a törzseken ara
szol/ a trágár, kétszínű halál”), önmagá
nak és mindennek a része, társa, rokona 
('Virradatkor -  „Anyád vagyok. És test
véred.”), elveszti minden tájékozódását is 
(.Belőled számkivetve -  „Ki ütött meg és 
hogyan?”; Virradatkor -  „Hogyan kerül
tem nyakig földbe?”).

Az élet-halál, életteli-élettelen kont
rasztjának fényében a szerelem témája is 
sokkal elvontabb: inkább válik az említett 
ellentétek szerelmes összefonódásának jel
képévé, a két pólus kultuszának egybeol
vadásává, semmint profán megnyilvánu
lássá {Kőhattyú).

Titok és talány a több szólammá szüle
tő én különböző narratíváinak egymásra 
hatása és egybeolvasása, értelmezése is (a 
távolságtartó, szemlélő, vagy személyte
len én és tárgyias leírások váltakozása), 
a normál és kurzív szövegrészek montá
zsa szintjén {Kikötőben, Titkolt csodák — 
„Mellékdal”).

Az APOKALIPSZIS TORKÁBAN már 
azokat a jeleket tematizálja, melyek (az én 
és a világ viszonya után) az „odafenn”-va- 
lókra terelik a figyelmet. Mindenképp va
lamilyen tekintetterelő költemények a cik
lus darabjai, melyekben a leghétköznapibb 
gesztus is jelképes, áthallásos {Pénteken
-  „mielőtt számlám benyújtom”). A pro
fánt kiegészíti a Jelenések megidézésének 
harci-mitikus hangulata {Apróhirdetés', 
Árvaság -  „Kinek kabátja gombját/ nem 
varrja fel senki többé/(...) ha feltámadás
ra hív a síp,/csak a másik oldalára fordul”; 
Altató helyett -  „Krisztusok/ bukórepü
lése:/ légiriadó a szívben”, „rohamosztag
ként/ közelít a reggel”; Hadicsel', Titkos 
hadviselés).
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Az én is látomásos, szürreális képzetek 
világának lenyomatában él tovább, meta
morfózisának egyik újabb láncszeme Az 
áldozati állat ( — „Mezítlábasán inalok,/ 
vad- vagy emberbőrbe bújva”, „ótvaros, ha
talmas arcon/ napmadarak raja fakad;! 
lábam elé bukik húsuk, / sír a csontjuk, rí a 
m á j u k A z  apokalipszis torkában).

A félelem is újabb színben tűnik föl: a 
vég olyan, mint egy elnyeletés (egy szörny 
által), nem várt, nem kívánt, rettenetes; 
olyan, mint egy önmegadás, az élet orv 
megszökése (Hadicsel). Az idegenkedést 
fokozza az apokalipszis figuráinak szo- 
katlansága, ijesztő megjelenítése (Az idő 
jelei -  „Álarcos angyalok/ masíroznak”; 
N°. 31 -  „Adonisz-testű, őszült/ angyalok”; 
Feltámadás — „rabruhás angyalok csontja 
késeli végig az időt s teret”; Ma a paradi
csomban -  „Égi patkányok jönnek,/ szívem 
akarják”), valamint az időbeliség megfog
hatatlansága is, egyrészt a fordulópontra 
való kihegyezettség (időkitágítás) miatt 
(Az idő jelei -  „miféle dobbanás a mell
ben?”), másrészt az idő végleges felszámo
lásának (beteljesedésének) következtében 
(Az apokalipszis után -  „Isten a porba íro
gat. (...) nincs nappal, nincs éjszaka”).

Nehéz elképzelni, mi jöhet még 
egy apokalipszis után, a FUJ -  NEM 
TUDOM, HOVÁ, MI VÉGBŐL azon
ban éppen a bizonytalanság által írja to
vább az elképzelhetetlent, az ismeretlent. 
Továbbgondolódnak a fa, létra motívumai 
(Dal születésre és halálra, Születésnapjára, 
Napjaim világa), s a jelenéses látomásokat 
kiegészítő archaikus mitikus révén („vi
lágfa”, „lajtorja”, „hét madár”) az isteni, 
a végtelen is újabb megvilágításba kerül: 
egyszerre elvont és konkrét, élettelen és 
létező (Könnyű dal -  „másodrangú isten- 
fiként/ így alszom téli álmom”; Bizonyíték 
— „Kőbe faragott, árva Isten —/ egyetlen 
társa: hangja vesztett/ szó a száműzetés
ben.”). Az archaikus-mitikus világszemlé
let hatására animizálódnak a természeti 
elemek, az égitestek, növények, állatok is.

Mindez csak megerősíti azt, hogy ami 
él, az meghatározhatatlan, megjelenés
ében folyton átalakuló, akár absztrakt; 
csak ami meghalt, az válik jól definiálha
tóvá, megfoghatóvá (Meghatározatlanul — 
„háromszögű halál”; Kortárs lelet -  „véren 
és húson csámcsog a pusztuló idő”).

A sokszor népdalok regiszterére emlé
keztető sorok groteszk tartalma ellentét
ben áll a versek pörgő, könnyed ritmusá
val, taktusával, egyszerű rímeivel, ám ez 
is a kötet paradoxonjainak egymás mel
letti megtéréséhez igazodik.

A kötetet méltán zárja az OTTHONRA 
LELTEM, ÚGY LEHET c. vers, hiszen 
részben kifejez egyfajta megnyugvást, 
másrészt azonban ezt is elbizonytalanít
ja, ambivalenssé teszi: az én meghatároz
hatatlan marad, köztes állapotú, ám pont 
a világba való beleíródás, azonosulás által 
belenyugszik a folytonos újjászületésbe és 
halálba („Otthonra leltem, úgy lehet,/ az 
ég alatt, a víz felett,/ tépáz egy égi harso
na, / eső vagyok és út pora”).

Boda Edit: Dal születésre és ha
lálra. Koinónia Kiadó, Éneklő Borz 
Könyvek, Kolozsvár, 2008.
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Bécsi szelet 5.
A vasárnap más, mint a hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök, péntek, szombat. Ez 
nem új bölcsesség, tudom, de azért jó nyo
matékosítani az alkalom különlegességét. 
Eddig nem figyeltem fel arra, hogy egy 
város hangulatát mennyiben befolyásol
ja ez a fajta nyugalom, csend, ünnep. Ha 
igen, csak futólag villant át az agyamon, 
hogy „de jó, most nem kell várni a lám
páknál”, „végre nem dudálnak az autók” 
(bár ez Bécsre általában sem annyira jel
lemző), „lehet nyugodtan sétálni”.

Valóban, ez mind igaz. Tényleg kisebb 
a forgalom (ha a hintókat nem számít
juk), nagyobb a csend, nincs hétköznapi 
rohanás. Van zsúfoltság, hisz özönlenek a 
turisták, de ez megint más jellegű hang
zavar. Talán ezzel magyarázható, hogy 
a legnagyobb honvágy vasárnaponként 
kap el. Ez az a nap, amikor a nagyváros 
is kissé lenyugszik, s a levegőbe hint egy 
csipetnyit a békés vasárnapból.

Reggel kilenckor már felcsendülnek a 
harangok. Sok templom van, nagy a vá
laszték. A gond csak az, hogy a monu
mentális falakat hiányossá teszi a belső 
üresség. A padok nem telnek meg, ke
vés a fiatal, az utánpótlás, az érdeklő
dés. Kevés, de azért van, s ez a mag is 
elegendő a fennmaradáshoz. Ezt bizo
nyítja a tény, hogy Bécsben magyar nyel
vű református és római katolikus egyház 
egyaránt működik. A templomon kívül a 
vasárnap része a zene is. Ebből ízelítőt ad 
már kora reggel a templom. Az orgonajá
ték gyönyörű, tiszta hangzású, élettel te
li, lendületes. Az utcán is érezhető ez a 
zenei öröm, nem hiába nevezik Bécset a 
zene és a kultúra fővárosának. Vasárnap 
sokkal több a hegedűművész és az utcai 
énekes, akik tehetségükkel hangulatos
sá teszik a délutáni perceket, meg tud
ják adni a módját az ünnepnek. Jellemző 
a séta is. Párok, családok, barátok indul
nak el együtt egy kis körútra a belvárosi 
tereken. Természetesen egyesek sütire is 
beülnek, s ha már van almás rétes vagy 
túrótorta, a kávé sem hiányozhat. A pin
cérek nagyon türelmesek és barátságo
sak, szerintem az átlagosnál is kedveseb
bek, s ez vasárnap is érezhető.

Az én „bécsi vasárnapjaim” szépek, 
tényleg különleges részei az itt-tartózko- 
dásomnak. Már attól más íze van a nap
nak, hogy legalább öt-hat percet kell vár
nom a villamosra. Hétköznap ez szinte 
sosem fordul elő; egyenesen soknak szá
mít az, ami három perc fölött van, hisz 
egymást érik a tömegközlekedési eszkö
zök. Vasárnap viszont nem épp ennyire 
sietős a dolog, tehát adatik öt perc egy
szerű várakozás. Nincs mit tenni, muszáj 
állni, ezt pedig egy „általában-rohanok- 
hét” után nagyon jól ki lehet használni. 
Szabad a pálya, lehet tervezni, gondolkod
ni, másokat figyelni vagy reklámszöveget 
olvasni. Miután pedig sikerül elindulni, 
öröm a szemnek a sok felszabadult élő
lény. Számtalanszor tapasztaltam, hogy 
micsoda megkönnyebbülés az emberek
nek csak úgy elindulni, munkai kötele
zettségekre és terminusokra nem gondol

ni, a napot élvezni. Ez mindenre kivetül, 
nem is csodálom, hogy más a hangulat a 
metróban. Illetve csak ilyenkor van han
gulat, hétköznap siralmasan közömbös a 
földalatti. A felszínen is nyüzsög az élet. 
Meglepően sokan jelzik ruházkodásban 
is, hogy vasárnap van. Nyakkendősen, 
szoknyásán, zakóban, bundában andalog- 
nak -  sokféle variáció létezik. Az embe
rek sétálnak, beszélgetnek, kacarásznak, 
s amikor alkonyodik, egyre többen gyü
lekeznek az Opera vagy egy-egy színház 
előtt. Ez is szép látvány: jó szemügyre 
venni, hogy mennyire kultúraszomjasok 
a bécsiek (egy része). A csend megterem
tésében sokat számít a tény is, hogy min
den üzlet zárva. Csak egy-egy virágárus, 
a kávézók és a cukrászdák vannak nyit
va, minden egyéb szünetel hétfő reggelig. 
Nincs robotolás, többméteres sor a pénz
tároknál, végre minden lecsendesül egy 
pár óráig. Ha viszont valamit mégiscsak 
vásárolok vasárnap, az az Augustin nevű 
újság. Ez nem egy tipikus iromány, ami 
tipikusan újságárusoknál kapható. Az 
Augustint hajléktalanok árulják, s min
den eladott szám pénzösszegének a felét 
jutalmul megkapják. Egyrészt szomorú 
látni, hogy milyen sokan állnak ki újság
gal a kezükben, de ugyanakkor jó tapasz
talat, hogy ezek az emberek valamilyen 
munkát vállalnak, s megpróbálják az éle
tüket napról napra felépíteni. Van például 
egy néger férfi, akinek az élet- és árulá- 
si stratégiája arról szól, hogy egyfolytá
ban mókázik, jó hangosan megszólít, ne
vet. Ha az ő kezében látom az Augustint, 
el is felejtem, hogy az egész akció miről 
szól, hisz egyáltalán nem látom a gondot, 
a megélhetési problémát az arcán. Sőt, 
olyan kisugárzása és energiája van, hogy 
azzal mást is feltölt.

Nemsokára ismét vasárnap. Közeleg 
a megnyugtató istentisztelet, a kellemes 
séta, a különleges várakozás, a hangula
tos metrózás, a feltöltő zene -  a honvágy. 
Jó várni, hisz hamarosan itt van a nyu
galom napja, az ünnep napja, a bécsi he
tek egyik legszebb napja: vasárnap.
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RÁCZ LEVENTE

„Szív és cserép maradjon ép”
Áprily életét és életművét Erdély ha

tározta meg. Brassói, parajdi, nagyenye- 
di és kolozsvári alkotói periódusról be
szélhetünk. S hogy melyik helyszín volt a 
legmeghatározóbb életében és lírájában, 
abban természetesen megoszlanak a vé
lemények.

Áprily életútja -  Ady szimbólumával 
élve -  az értől az óceánig vezetett. A peri
fériáról a centrumba: Parajáról, Enyeden 
keresztül Kolozsvárra, Erdély hajdani és 
majdani fővárosába, később Budapestre 
áttelepedve eljut az „óceánig”. Az már 
más kérdés, hogy Áprily maga a valós 
centrumból mindvégig visszavágyott a 
perifériára. Erről vall, Ady szimbolikáját 
átgyúrva a Pisztrángok kara című költe
ményében, az Értől az Óceánig ellenver
sének tekinthető: ’’Riadozunk az óceán
tól, / az ér, az ér a mi hazánk.” Ezért is 
mondható el Áprilyról, hogy az örök elvá
gyódás költője volt.

ifj. J é k e ly  L ajos é le té n e k  k é t  id ő sz a k a  
k ö tő d ik  a  k in cse s  városhoz.

Az első az édesapa, id. Jékely Lajos 
munkahelyének változásával kapcsola
tos. 1899-ben, a parajdi gyufagyár meg
szűnése miatt a család a Joseph Reitter 
gyufagyárral együtt költözik Kolozsvárra 
(az ifjú Jékely ekkor 12 éves). A Küküllő 
menti romantikus gyermekkor évei után 
Kolozsváron a város peremén laktak, 
a gyufagyár közelében. Bérlakásuk a 
Nádas patak mellett volt. A nyughatat
lan patakról, később azt írja: „Rio de la 
Platám volt s tengerem, / ahol cél villan 
és kaland terem.” (Hídon)

Részese a városszéli vagánykodó figu
rákból alakult csoportok kalandjainak. A 
megáradt Nádason lefelé tutajozva örvény
be került, majdhogynem a patakba fulladt. 
A kilences flóbertpuskáját magával hord
ja a bandák közötti kalandozásokban, míg 
egyszer édesanyja kiszáll a Nádas-parti 
helyszínre és széttöri a fegyvert.

Tanulmányait a Farkas utcai Reformá
tus Kollégiumban végzi. Emlékei alapján 
a hatvanas években közli rövidke törté
neteit a kollégiumi évekről Az egér, illet
ve Majmok cím alatt, a Fecskék, őzek, far
kasok című kötetében. Édesapja közben 
elveszíti gyári állását. Családfenntartási 
kísérletei rendre csődöt mondtak. 
Átköltöznek a Kővári-telepre, itt a nél
külözés éveit élték. Jellemzőek az aláb
bi verssorok: „Ez telep volt. Lenn kattogott 
a munka, / anyám itt gondtól roskadoz
va tűrt, / és minden reggel fojtó nyomo
runkba belerivallt tompán a gyári kürt.” 
(Utcák)

1905 őszén a kolozsvári bölcsészkar
ra iratkozik, magyar-német szakra. Első 
versét név nélkül az Egyetemi Lapok ban 
közölte Emlékszik még címmel, mely min
dössze életrajzi jelentőségű melankolikus 
vers, a Schäfer Ida nevezetű diáklányhoz 
fűződő viszonyát egyengeti. Egyetemi 
évei nyomorúsággal telnek, rendsze
res vendége a New York kávéháznak, 
ahol a fél erdélyi irodalom „megfordult”. 
Apa és fia kapcsolatába feszültség költö
zött. Fogva tartották a bohémélet illúziói.

Céltalanul kószál a kolozsvári éjszakák
ban, sokszor a kávéházakban köszöntik a 
harmatos hajnalok, ahol az itallal is szí
vélyes baráti viszonyt ápol. Egyetemi évei 
végén Párizsba utazott. Ezzel zárult első 
kolozsvári időszaka.

Második kolozsvári periódusa az enye- 
di intermezzo után következett, ez a köl
tővé válás, a családalapítás, tanítás, al
kotás termékeny szakasza volt.

Enyedről való távozásának egyik oka 
kétségtelen az egyre nehezebbé váló 
anyagi helyzetük. A család összesen hat 
tagjának kellett egzisztenciát biztosítani 
az impériumváltozást követő nehéz évek
ben, amikor a Bethlen Kollégium addig 
biztos anyagi helyzete is megingott.

Az 1924/25-ös tanévben egyéves sza
badságot kért, hogy eleget tegyen a 
Budapestről 1923-ban hazatért Kuncz 
Aladár meghívásának, hogy a Bartha 
Miklós által alapított nagy múltú, mér
sékelten konzervatív Ellenzék irodal
mi mellékletét szerkessze. Magát Kuncz 
Aladárt is azért hívták meg az újság élé
re, hogy a korszerű, európai kitekintésű 
szemlétetével felvehesse a versenyt a kor
szerűbben szerkesztett, haladó demokrá
ciát képviselő Keleti Újsággal. S valóban, 
az Ellenzék irodalmi melléklete -  Kuncz 
magasfokú irodalmi kultúrájának, ame
lyet Áprily transzilvanizmusa enyhén 
módosított — méltó módon képviselte a 
Nyugat tiszta, európaias szemléletét.

Fiával, Jékely Zoltánnal együtt a 
Farkas utcában, Nagy Jenőéknél, Ida hú
gánál, az Okollégiummal szemben levő 
régi, boltíves házban laktak. Egyébként 
itt lakott a közismerten bohém Kuncz 
Aladár és Hunyady Sándor is. Egy idő
ben maga Kemény János, a későbbi ma- 
rosvécsi helikontalálkozók házigazdája is 
itt volt kosztos diák.

A kolozsvári református kollégium

1925-ben visszatért Enyedre, ám a 
szerkesztői munkát sem adta fel, hi
szen tanári fizetéséből nem tudtak vol
na megélni. Ezért hetente egy napot 
Kolozsváron töltött. Az ide-oda utazga
tás nagyon megviselte.

Nehéz szívvel ugyan, de tizenhét 
évig tartó Bethlen-kollégiumi tanárko
dás után, 1926-ban Áprily Lajos vég
leges elhatározásra jutott: családostól 
felköltöztek Kolozsvárra, otthagyván 
örökre Enyed megtermékenyítő csendjét. 
Lakóházuk szintén a Farkas utcában, az 
Akadémiai Könyvtár helyén álló házban 
volt, melyben -  a hagyomány szerint -  
Apáczai Csere János lakott. Nem messze 
innen állt Misztótfalusi Kis Miklós nyom
dája a XVII. században. A környéken lak
tak egykoron Gyulai Pál, Brassai Sámuel 
és Szilágyi Sándor. A Szent György szob
rot ekkortájt még nem költöztették volt a 
templom elé.

Érdekes párhuzamba állítani a Bethlen 
utcát, ahol Enyeden lakott, a kolozsvá
ri Farkas utcával. Mindkettő fogalom az 
érintett városokban, ahol egy-egy nagy
nevű református kollégiumunk működik. 
Szokás szerint, a tanári házakat a kollé
giumok közelébe — ugyanabba az utcába 
— építették. Valaha művészek, tudósok és 
tanárok utcái voltak. A Farkas utca ma 
is az irodalom, tudomány és művészet u t
cája, azonban a Bethlen utca, ahol 1848- 
ig az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöki hivatala is működött, sajnos már 
csak az emlékezésé és az enyészeté.

A két város különös helyet foglalt el 
Áprily pályájában, amint erről a jóval ké
sőbb született verse {Két város, Kolozsvár, 
Enyed, 1940) is árulkodik.

Farkas utcai életükről Tamási Áron 
elbűvölő képet fest a Vadrózsa ága cí
mű utolsó könyvében, ahol Áprily fiával, 
a még gyermek Jékely Zoltánnal (Zsoli) 
való találkozását írja le, amint a temp
lom felőli első ház sarkán áll és a csator
na alá állított esővizes hordóból, koráb
ban oda beeregetett halait fogja ki, majd
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
visszadobja, miközben a kapu boltíve alól 
megjelenik Apr ily.

Az Ellenzék szerkesztősége az Egyetem 
utcában volt, szemben a Farkas utca be
járatával. Kós Károly szerint Áprily nem 
volt jó szerkesztő, ennek maga a költő is 
tudatában volt, bár a szerkesztői munká
tól tizenöt évig nem szabadulhatott.

Tartós barátságok születtek ebben a 
periódusban.

Áprily és Kuncz barátságát hasonló 
szellemiségük és közös munka küzdelme 
mellett, sok kedves élményük és az egy 
fedél alatti lakás is segítette.

Hunyady Sándor Áprily Lajos című 
írásában meséli el megismerkedésük kö
rülményeit a New York kávéház tera
szán, illetve a költő találkozását a szí
nes egyéniséggel, Bánffy Miklós gróffal. 
Az említett kávéházat Laczkó Géza sze
rint úgy nevezték, hogy „Nyehó”, vagyis 
Nyevijork (a kutya nem ejtette nyujork- 
nak). A szállóban, étteremben és ká
véházban minden rendű és társadalmi 
rangú ember megfordult: urak tarokkoz
tak, újságírók és színészek veszekedtek, 
itt csattantak a becsületbeli pofonok. Ez 
volt a fórum, az agóra, a Közvélemény 
lakóhelye.

A magyar irodalomban Vörösmarty és 
Ady mellett Áprily Lajos is művelője a ha
lál-lírának. Az emlékek világa szoros kö
zösséget teremt a halállal. Nem véletlen 
a temető hangulatának felidézése akár 
Parajd, akár Nagyenyed, akár Párizs, 
akár Kolozsvár vonatkozásában. A tört 
kő és a porladó kereszt, illetve Aletta van 
der Maet nevének muzsikája látomásos 
képsorrá növekszik a Tavasz a házsongár- 
di temetőben című versében. Enyed kap
csán is előszeretettel folyamodik Bethlen 
Gábor, Körösi Csorna Sándor, vagy Opitz 
Márton példájához. Apáczai Csere János 
megidézése két okból személyes jelentő
ségű számára: elsősorban a neves előd 
egykori házának lakója, másodsorban a 
Református kollégium tanára ő is. „Aki 
a nehéz viszontagságokat az erény szerete- 
tével meggyőzte, az magának dicséretet és 
díszt szerez, de ki tétlenséget és henye fény
űzést követ, gyalázatban és tehetetlenül éli 
le nyomorult életét.” — hangzanak Apáczai 
Csere János intelmei (Az iskolák felettébb 
szükséges voltáról), melyekből felfedhetők 
a klasszikus polgári erények csírái: az 
önfegyelem, a kitartás, a hűség, a helyt
állás, a szigorú munkaetika, a tisztesség, 
a kényelem megvetése.

A természetjárás Enyeden jó feszült- 
ségoldónak bizonyult Áprily számára, hi
szen végigjárta a környező szép kirán
dulóhelyeket. Kolozsvárott, a környező 
havasok (pl. a Gergely-havas) és más ki
rándulóhelyek fölkeresése mellett, a hét
végi és nyári pihenések helyszíne a Donát 
úti kertjük volt. Magát a 3 holdnyi sző
lő-kertet a költő felesége, Schäfer Iduska 
kapta örökségül. A telek a Szamostól fel
nyúlt a Hójáig, a Kányafőig. Erre épít
tetett Áprily üvegverandás faházat egy 
zongora, no meg egy verseskötet árából. 
Reményik Sándor Versek egy házikóról cí
mű költeményében erről így ír: „Vándor, 
vigyázz, poéta lakik itt. / És poéta itt asz-

Áprily Lajos 1928 nyarán

szony és gyerek, - I  Az őszbesímult házikó 
előtt / Arany mimóza-bokrok lengenek.”

A Donát úton, a Donát szobor alatt volt 
Reményik Sándor villája, Áprily fahá
zának szomszédságában pedig Makkai 
Sándor nyaralója.

Érdekesség: a Makkai-ház bejárati aj
taja mellett a következő Áprily-vers, vagy 
áldás volt színes, stilizált betűkkel bevés
ve: „Ez nem kastély: fenyőfa-ház, / Felette 
Isten-szem vigyáz. / Legyen derűs vendé
ge sok: / nótázó cinke-koldusok, / vidámí- 
tó gyerek-sereg, / poéták, lélek-emberek. / 
Sziget legyen, védő tető la gond után pihen
tető / a hangulatnak menedék, / Legyen 
felette kék az ég. / Ne bántsa tűz, ne verje 
jég. / Szív és cserép / maradjon ép.”

Áprily gyakori vendégei között, 
Makkain és Reményiken kívül ott talál
juk Kuncz Aladárt, Járosi Andort, Dsida 
Jenőt.

A Donát úti nyaralások hangulatát 
talán a még akkortájt siheder Jékely 
Zoltán örökítette meg a legszebben. A né
pes gyermekseregben ott voltak: Jékely 
Zoltán, Endre és Márta, Nagy Jenő és 
bátyja, Makkai László és Sándor. A 
Vízparti ének című versében (1936) reme
kül idézi a régi nyarak emlékét: porondos 
vízmosásokat, hancúrozásokat, a nyár 
táncait járó bronztestű lányokat, akiket 
tovavitt az idő folyója:

„Múlt nyaraknak könny harmatos, / el
ejtett szemmel áldozok.”

Az enyedi kötelék mellett, Áprily 
és Makkai kapcsolatában számotte
vő volt az erdélyi irodalmi életben já t
szott szerepvállalás, no meg a közös al
ma mater. Áprily előszeretettel méltatta 
Makkai műveit. S nem utolsó sorban 
kapcsot jelenthetett az is, hogy 1926-tól 
kezdve Áprily a kolozsvári Református 
Kollégium tanára lett, s ugyanabban az 
évben választották meg Makkai Sándort 
erdélyi református püspökké, amely ér
telemszerűen egyfajta hivatali viszonyt 
is feltételezett.

1929-ben Áprily a szülőföld elhagyá
sa mellett döntött. Ennek okai elsősor
ban az anyagiakban keresendők, csök
kent a magyar és a német órák száma a 
Kollégiumban. Szerepet játszott Endre fi
ának egészségi állapota is. No, meg az, 
hogy Bánffy Miklós kifogásokat emelt 
az Erdélyi Helikon szerkesztése kapcsán. 
Emlékeztetnék, hogy az Erdélyi Helikon 
indításának ötletével maga Kuncz Aladár 
állt elő az 1926. évi marosvécsi Helikoni 
írótalálkozón. 1928-as indulásakor fő- 
szerkesztője Bánffy Miklós, szerkesztője 
Áprily Lajos lett. Szentimrei Jenő szerint 
1929-ben Áprily már „csak félkézzel, sőt 
jórészt sehogysem” foglalkozott a szer
kesztői teendőkkel, mert ekkor már ki
vándorlásának ügyei-bajai kötötték le. 
Élénken foglalkoztatta továbbá gyerme
keinek jövője is, amit Pesten látott iga
zán biztosítottnak És főleg az anaknét 
emlegeti: így akarja a sors című versét 
éppen Makkai Sándornénak, kedves ba
rátja feleségének dedikálta. Ez a lelkiis- 
meret-vizsgálat felszínre hozza az örök 
visszavágyódás fájdalmát. Mint élete 
meghatározó óráiban korábban többször 
tette, az erdélyi történelmet idézi, most 
éppen az Erdélytől búcsúzó „bús királyi 
asszony”, Izabella királyné alakját.

Az Otthagyod a házadat című vers
ében, a gazdátlanná vált kert pusztulása, 
a meghitt Szamos-parti világ, a Duna-táj 
ellentéte. A félelmetes méretű Duna lát
ványa az otthoni vizek iránti vágyat kel
ti életre.

A véleményformáló értelmiségi távozá
sa igen erős visszhangot ébresztett a ko
rabeli erdélyi magyar közéletben. Sokan 
értetlenül fogadták távozását, mellyel ad
digi munkásságának credóját kérdője
lezte meg. Berde Mária, az enyedi barát 
ekkor írja Áprily elmegy című írásában: 
„Miért éppen ő, aki nem állott még rend
be az első meg feszülések, biztos megfenek- 
lésbe csukló nekigyűrkőzések idején -  és 
akit mégis talán legsimábban vett karjára 
ez a bár kisszerűén, de mégiscsak megin
duló életér, aki ajándékul kapta Enyedért 
Kolozsvárt... a Helikon napszínű homlo
kát, hordozójául az ő nevének. Erdély sze
gényes ajándékozó, de sokan kaptak még 
kevesebbet tőle, mint Áprily Lajos.

És elmegy.”
Az. Áprily közvetlen környezetéhez ta r

tozó Kuncz Aladár látnoki módon jósolta 
meg, hogy nevetséges dolog lenne azt hin
ni, hogy Áprily Erdélytől elválhat, s hogy 
évek múlva Erdély újból meg fog elevened
ni költészetében, mint a láthatatlan írás.

Dsida Jenő látogatása a hójai kertben
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Eszmefuttatásom ezzel a régest nem új kérdéssel 
kezdeném: -  Vajon ki ugrik be, ha azt mondom, 
hogy Amerika, hogy amerikai középosztály, és azt 
is mondom, hogy nyúl? (Gondolok arra a hosszú 
fülű, oktalan kis barmocskára, kiből-miből szinte 
mindenfelé van a földkerekségen, és aki-ami csak 
látszólag egyszerű, amúgy eléggé bonyolult szerkezet. 
Ki ju t erre eszünkbe?)

Ne is vesződjünk mással, nyilván John Updike 
amerikai író, költő, kritikus, kitűnő stiliszta vágódik 
be — rezgő orrával meg a csattogó nyúlfogaival. 
Méghozzá elsősorban a prózaíró Updike. Ju tnak észbe 
szép sorjában príma nyúlregényei, köztük a Nyúlcipő, 
mely sokunknak, főleg hosszú fülű öregfiúknak oly 
alapvetőt és zseniálisat jelentett egykor, mondjuk, 
a hetvenesekben. Legutóbb a mostanság rendkívül 
népszerű angol tollforgató felebarát, lan McEwan 
áradozott róla az egyik vele készítette interjú(m)ban, 
valósággal glorifikálva a Nyúl bátorságát. Mondván, 
Updike nélkül aligha írta volna meg a maga derék 
hajóskapitányának jókora tökét formaiinban, illetve az 
ehhez fűződő kis pikáns és kalandos swifti történetet. 
Nekem ugyanakkor rögtön ju t eszembe — sikamlós 
példának okáért — a kritika egy része által pornográfnak 
találtatott Couples is, azaz a Párok című vaskos prózai 
Updike-mű, amely úgyszint sokat nyomott a latban 
anno. Útmutató könyvek egyike, amely ellen egyesek 
akkoriban -  még a hatvanas évek végén -  valóságos 
boszorkányirtó hadjáratot indítottak, szerencsére csekélyke 
sikerrel. És ha már a boszorkányper fogalmánál tartunk, 
akkor eme ördöngös világ legtermészetesebb módján 
megemlíthetem Az eastwicki boszorkányokat is 
tüstént, amelyből, illetve akikből világot körbefutó, 
illetve körberepülő film készült. S lehetne sorolni 
tovább a magyarul is megjelent, többséggel sikeres 
Updike-regényeket, egészen az 1996-ban az Európa 
Könyvkiadó jóvoltából nálunk is hozzáférhetővé 
vált Brazíliáig. Jobban mondva -  polcomon kutatva
-  A terroristáig, amellyel a regények sora zárult egy 
évtizeddel később. (Példás gyorsasággal meg is jelent 
magyarul.) S ezzel még csak alig említettem párat az 
Updike-összes közül. Nem beszélve sok-sok esszéről, 
versről, nem utolsósorban elbeszéléskötetről, melyek 
közül a My Father’s Tears and Other Stories tűnik a 
legutolsónak.

Item. A nyomába szegődött -  nem csupán ovációkat, 
hanem néhanapján szinte valóságos puskalövéseket 
is eregető -  ítészei szerint John Updike éppen nem 
is a regényeiben a legerősebb, mert hogy azokban
-  lévén írók közt az egyik legjobb stiliszta -  gyakran 
elszabadul. Nekirugaszkodik, hopp, s akkor aztán 
öncélúan burjánzik az ékesség meg a stílbravúr. 
Valóságos dzsungel nő a káposztaföldön, benne bizony 
elveszik az amerikai Tapsi-hapsi, a Mr. Rabbit vagy 
Hare, azaz Harry, a Nyúl. A kritikus ezt úgy fogalmazza 
meg a maga tapintatosságával, feltételes módban, 
a maga kissé fás nyelvezetén, hogy hát a mondatok 
csillogása vagy költőisége a folyamatos és összefogott 
szövegszövés ellen dolgozhat. -  Ez bizonyára így is 
van, de az sem lehet távol az igazságtól, hogy sokak 
számára nem éppen élvezet nélküliek ezek az időnként 
elszaporodó, úgymond „rontó” updike-i remeklések. 
Legyen csak belőlük még! Előbb-utóbb úgyis kipattan 
belőlük, kicsordul a... no, micsoda? Csak bízzál bennem: 
kicsordul a préselt nyúlháj. [...]

BALÁZS ATTILA: Dobbantás az elíziumi mezőkre, www. 
litera.hu
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MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT?

Ültessük fel a közönséget?
Nem átvitt értelemben hasz

nálom a cím első szavát. Nem 
akarom felültetni a közönsé
get. Megteszi ezt a napi rek
lámhalmaz helyettem, helyet
tünk. A kereskedelem bizony 
nagyon is használja a szó át
vitt értelmét. És mi hagyjuk 
is magunkat becsapni. Részt 
veszünk a nagy JÁTÉKBAN. 
Sőt, mi több, néha még szeret
jük is, hogy becsapnak minket. 
Hajlamosak vagyunk minden 
talmi szépséget komolyan ven
ni: ruhában, szellemi táplálék
ban, érzelemben, lélekélmény- 
ben. Készen kínálják nekünk 
az értéktelenebbnél értékte
lenebb „szépségeket, jóságo
kat”, és vevők is leszünk rá. 
Nemcsak a filmek gyártják az 
álmokat, de a fogyasztás pro
fitját emelni akaró gátlástalan 
kereskedelem is. El akarnak 
ámítani bennünket, gátlás alá 
helyezni józan ítélőképessé
günket, és sokszor, többször, 
mint hinnénk, sikerül is ez a 
láthatatlan, de nagyon is aktív 
erőknek. A jelszó: vonjuk be az 
embereket a hasznot hozó má
gikus körbe.

A modern művészet, főleg 
a kereskedelmi része meste
ri fokra emelte a közönség be
vonásának művészetét. Mert 
művészet egy nagy tömeget 
valamilyen célra mozgósítani, 
sőt, mi több, valódi bűvészmu
tatvány. A hangversenyéletre 
utalva elég azt bemutatni, ho
gyan vonz nagyszámú közön
séget a nagyszámú előadók je
lenléte. Ezerhangú koncert 
(értsd: ezer résztvevő) ezreket 
vonzhat a meghallgatásuk
ra. A nagy szám nagy számot 
is vonz. Azért hallgatjuk meg 
a hangversenyt, mert nagy a 
feldobás. Az aránylag kis lét
számú, néhány muzsikus szín
padi jelenlétét igénylő köny- 
nyűzenei hangversenyeken a 
nagy feldobást a teátrális kör
nyezet (színpadi reflektorözön, 
kilométerekre hangzó elekt
ronikus hangerősítés, végte
lenségig fokozott testmozgás) 
biztosítja. A reklám is a nagy 
feldobást sugalmazza: nagy 
neveket, nagy zenéket, nagy 
sikereket varázsol elénk a mé
dia minden területén, gyak
ran groteszkül túllicitálva a 
nagy feldobást is. Manapság a 
komolyzenét is nagy csinnda- 
rattával igyekeznek eladni, hi
ába megirigylendő a stadion- 
koncertek sikere.

Sok szimfonikus hangver
senyen olyan nagy a feldobás,

hogy az már eleve sikerrel ve- 
tekedhetik a stadionkoncer
tekkel. Hatalmas termek áll
nak rendelkezésre, hatalmas 
méretű színpadokkal, azaz 
koncertpódiumokkal. A százon 
felüli zenekarokhoz még vagy 
kétszáz kórustagot is a pódi
umra állítanak, és, hogy a ha
tást még fokozzák, a közönség 
egy részét (esetenként tekin
télyes tömegét) is a pódiumon 
helyezik el. A zenekar mögöt
ti balkonok is roskadoznak a 
hallgatóság súlya alatt, nem 
is szólva az ezres hallgatóság
ról az óriásteremben. Ki itt a 
szereplő? Csak látszólag az 
előadók népes tömege, az iga
zi szólista maga a hallgatóság. 
Ókét pásztázzák a tévékame
rák, ó'ket szólaltatják meg a ri
porterek, őróluk beszél sokszor 
a kritika.

Miért hallgatjuk az ilyen 
koncerteket? Mert más is hall
gatja. És nem kevesen! Miért 
hiányoznék én erről az ese
ményről? Tömegvonzás, jut 
eszünkbe a legmegfelelőbb 
szó e jelenség értelmezésére. 
Az egész divatipar ezzel dolgo
zik, miért lenne kivétel a szó
rakoztató ágazat, és miért ne 
társulna hozzájuk a művészi 
szolgáltatások hálózata is? Az 
igazi nagy kérdés, hogy mit is 
hallunk ezeken a tömegvonza
tú hangversenyeken?

Tudjuk, hogy zenét hallgat
ni csak úgy érdemes, ha meg
nézzük, kivel hallgatjuk. A tö
meges együttlét teljesen más 
irányba módosítja felfogóké
pességünket, mint a kevésszá
mú baráti társaság jelenléte 
vagy a teljes egyedüllét, ami
kor is a legjobb társaságban 
vagyunk: A MAGUNKÉBAN. 
Mit csinál velünk a tömegvon
zás? Eltompítja érzékeinket, 
már-már csak azt hallgatjuk, 
AMIT A MÁSIK. Mások fülé
vel hallgatjuk a jól ismert mű
veket és mások élménye lesz a 
miénk is. De néha milyen jól 
jön az, hogy mások éreznek, 
gondolkodnak helyettünk.

Lehámlik rólunk egy önma
gunkra erőltetett felelősségér
zet: az tetszik nekem is, ami 
másoknak tetszik. Nagy meg
könnyebbülés: a tömeg, az arc
talan massza veszi magára az 
egyén felelősségét. Egyfajta 
boldogságérzet uralkodik el az 
egyénen: ezért érdemes zenét 
is hallgatni.

TERÉNYI EDE
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HÖL-
H árom  nappal századik születésnap

ja előtt, február 23-án szívrohamban el
hunyt Anavi Ádám temesvári költő, a 
romániai magyar írótársadalom doyen
je, több verseskötet és színmű szerzője. 
Anavi Adámot századik születésnapján, 
február 26-án helyezték örök nyuga
lomra a temesvári zsidó temetőben. 
(A költővel a Helikon legutóbbi, 2009. 4. 
[522.] számában közöltünk interjút.)

H etvenhat éves korában, január 27- 
én elhunyt John Updike amerikai író, 
halálát tüdőrák okozta. A Pulitzer-díjas 
Updike a modern amerikai próza egyik 
legkiemelkedőbb képviselője volt, nevé
hez olyan művek fűződnek, mint a Nyúl- 
sorozat vagy Az eastwicki boszorkányok. 
Több mint 25 regénye mellett számos no
vellát, verset, kritikai műveket és gye
rekkönyveket is írt.

A
Újítottak a kolozsvári Bretter György 

Irodalmi Kör szervezői, ezentúl a résztve
vőknek tagsági igazolványt, a körön bemu
tatkozóknak pedig emléklapot nyújtanak 
át — mindkettőt Szentes Zágon fotóművész 
tervezte. Emellett a Bulgakov kávéház
ban zajló rendezvény idejére betiltják az 
alkoholfogyasztást és a dohányzást. Az új

rendszabályok célja a szervezők közlemé
nye szerint az, hogy a Bretter-kör jobban 
hasonlítson egy kulturális rendezvény
hez, mint egy kocsmai beszélgetéshez. A 
közeljövőben ugyanakkor pályázat kiírá
sát tervezik kezdő írók, költők, drámaírók 
számára. A Bretter-kör február 2-i rendez
vényén Váradi Nagy Pál lépett fel, szöve
geihez a vitaindítót Balázs Imre József ír
ta; február 9-én a kör vendége Vida Gábor 
volt, akivel Demény Péter beszélgetett.

A z Emlékkönyv Benkő Samu 80. szü
letésnapjára című kötetet mutatták 
be február 20-án a kolozsvári Erdélyi 
Múzeum-Egyesület székházában. A ki
adványt ismertette Egyed Ákos, W. Ko
vács András és Sipos Gábor.

Székelyföldi felolvasó körutat szervezett 
február második felében az Erdélyi Magyar 
írók Ligája (E-MIL). Az első állomás 
Csíkszereda volt, ahol Farkas Wellmann 
Endre, Gáli Attila, Király Zoltán, Lövétei 
Lázár László, Molnár Vilmos és Muszka 
Sándor olvasott fel. A rendezvényt február
18- án tartották, a házigazda György Attila 
volt. Kézdivásárhelyen Farkas Wellmann 
Endre, Fekete Vince, Gáli Attila, Király 
Zoltán és Sántha Attila lépett fel, február
19- én. Az esemény házigazdája dr. Borcsa 
János volt. A háromszéki Árkoson Farkas 
Árpáddal, Farkas Wellmann Endrével, 
Gáli Attilával, Király Zoltánnal és Szonda

Szabolccsal találkozhatott a közönség feb
ruár 20-án. A házigazda Bogdán László 
volt.

Karácsonyi Zsolt és Papp Attila Zsolt 
volt a Magyar írószövetség Csikófogat 
című rendezvénysorozatának vendé
ge február 4-én, az írószövetség buda
pesti székházában. A szerzőket Szilágyi 
István Kossuth-díjas író, a Helikon fő- 
szerkesztője mutatta be, az est moderá
tora Erős Kinga volt.

Kettős erdélyi fdm-ősbemutatóra ke
rült sor február 14-én Kolozsváron. A kö
zönség Jakab-Benke Nándor Olajszint, 
illetve Oláh-Badi Levente Blatt című rö
vidfilmjét tekinthette meg.

Hibaigazítás
A Helikon 2009. 2. (520.), január 

25-i számában Szakács István Péter 
Áldozatok című novellája hibásan, az 
utolsó bekezdés nélkül jelent meg. A hi
ányzó bekezdés: Az öreg cédrusfa alatt, 
melynek ágára fölakasztotta magát, mint 
megannyi megalvadt, óriási könnycsepp, 
ezüstpénzek fénylettek a fűben. Harminc 
ezüsttallér. A szerző és olvasóink elnézé
sét kérjük.

-MI

T a n á cs
VÍZSZINTES

1. L uc d e  C lap iers , m a rq u is  de  
V au venargues (1715-1747), fra n c ia  m o 
ra lis ta  a fo r izm á já n a k  kezdete . 14. K ést 
fen. 15. Görög levegő. 16. Szervezet leg
tevékenyebb tag jai. 17. ... occidere no- 
lite  stb., János kalocsai érseknek tu la j
donított szavak. 19. Évek ..., régtől. 20. 
Horony. 21. T anítás, tréfás szóval. 22. ... 
Diavolo, Auber operája. 24. M ár kezdő
dik! 25. Ókori ba lk án i nép. 26. Végtag. 
27. Szám ítógép-m em ória. 29. K azah sós
tó. 30. H urka  burka. 31. Idegen Sára! 33. 
Szögletes betű típus. 34. Erőszakos le tá 
m adás. 37. Költői mutatószó. 38. T im ur ..., 
hódító volt. 39. Regény, d rám a szereplője. 
40. A ta n tá l  vegyjele. 41. A rrább ugrik . 
44. Olasz város. 45. Nyomdai szedőeszköz. 
46. Tanács, ném etül. 47. Ném etországi v i
dék. 49. Farm erm árka . 50. Párosával le
tilt! 51. Állj! (német). 52. Súlyarány, rövi
den. 54. K ar, angolul. 55. Költem ényt ír. 
57. .. kezekkel! (Gladstone). 59. Széken pi
henő. 60. Kis A ndrás. 61. Ó ra et ...!; im ád
kozzál és dolgozzál! 63. Római hárm as. 
64. Orosz folyó.

FÜGGŐLEGES

1. Véreskezű róm ai császár volt. 2. 
V illanyáram m al működő. 3. Dolgozatot 
elkészíttet. 4. Perm etezik az eső. 5. 
Publicista, politikus volt (Ivor, 1842-1910). 
6. Tagadószó. 7. Az argon vegyjele. 8. 
Adatok (latin). 9. K aluga folyója. 10. Betiltó! 
11. Borókaízű pálinka. 12. Tojás, pete (la
tin). 13. Török nyelvű nép. 18. Fonák rész
let! 19. Érzékszerv. 22. Ó ra és n ap tá r is 
van ilyen. 23. Vük nagybátyja. 26. A réz- 
gálic népies neve. 27. Népszerű képregény
hős. 28. Sziget az ír-tengerben. 29. ... ad: 
viselkedésével felbátorít. 30. Albai püs
pök volt. 31. S űrű  babétel. 32. K art kicsa
var. 34. I tt van, fogd! 35. Szekérnyi teher. 
36. A Mosel jobb oldali mellékfolyója. 38. 
Régi la tin  démonok. 42. Volumen, röviden. 
43. U krán  félsziget. 44. A dolgok szeren
csétlen alakulása. 47. Székely szék volt. 48. 
V auvenargues a fo rizm á ján ak  befejezése. 50. 
Izom fejti ki. 51. Tyúk, angolul. 53. Forma. 
54. ... Bates, filmszínész. 55. Hiábavaló, 
angolul. 56. Tündér ... (Szabó Magda). 
58. O sztrák, belga és svéd gépkocsijel. 59. 
H eréit kos. 60. Torbággyal egyesített falu. 
62. Baum varázslója. 63. Igeképző.
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