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V esztes és n y erte s  nyelvek
Valahol jön, jődögél egy af

gán. Lehet, csak tyúkokat fog 
lopni útközben, akárhol, de le
het, a házsártos feleségét kap
ja fel valakinek, aki úgy sóhajt 
fel, mint a Tompa Mihály-vers- 
ben: „Szegény tatár!"... Most tör
ténik, tegnap történt, végig meg
történt. Azt mondják, Róma volt 
az ókor Amerikája, meg hogy 
Amerika a jelenkor Rómája vagy 
Bábele. Kis-Azsia is ilyen volt. 
Számunkra különösen, legendá
san félelmetes. Elvisz a török, 
riogathatták hosszú időkön ke
resztül az elcsavargó vagy csak 
szófogadatlan gyerkőcöt. És elvit
te őket, a jókat és szófogadókat is. 
Anyjuk szoknyája mellől tépte el, 
mintha egy utó-Heródes hírnö
ke volna; vagy vele együtt hajtot
ta Kisázsiába, malenki-robotra, 
malenki-életre, a török, a török, a 
török. Ott, Nagy Törökországban 
(Nagy akármiben) aztán elkeve
redtek, egymásnak ismeretlen 
Rómeók és Júliák lettek...

Mert egyedi esetben létrejöhet 
akár patagon-tadzsik keverék
nek is utóda, majd megjön hozzá 
az elnevezés is. Az emberkevere
dés konyhája, kohója a végtelen 
variációk, permutációk, kombi
nációk területe. Akár magának 
a Teremtőnek is bejárhatatlan 
és kimeríthetetlen terepasztal. 
„Törvénytelen” vagy éppenhogy 
törvényszerű volt szegény szabin 
nők elrablása (vagy Dúl alán fe
jedelem tündéri leányainak haj- 
kurászása, ha már hős fiai szép 
Énének nem tudták elkapni a 
csodaszarvast)... Akármi révén ki 
lehetett keverni egy turáni, itáli
ai, ibériai, szibériai lakosságot. 
Sumérok, akkádok egymással ol
tották be kultúrzónává a leghí
resebb Édeneket és Szaharákat. 
A dák-római elmélet vagy a ger
mán-kelta ügyek eredmény-al
kímiája egyaránt levezethető és

logikus valakinek, kinek-kinek. 
Frankok és gallok tenyeres-tal
pas találkozása parókapuffan- 
csos szalonokat, majd tabularasa 
hangulatú avangárdot eredmé
nyezett a folyton flancolni vá
gyó emberiség útján, s minden, 
ami Shakespeare-ien véres, mint 
egy bifsztek, egyúttal so british 
is lett, whiskyben ázva és legen
dában pácolva. Úr, ír -  mutatta 
az elsőosztályosoknak a tanító 
néni, déli úr lesz észak-ír -  bólo
gat a kulisszák mögül a sátán, és 
kedélyesen időzített demográfiai 
bombákat gurít közénk. Távolról 
hozott egzotikus menyecs
kék és rabszolgapiacról beszer
zett Tamásbátya-nénik válnak 
nagymamáivá az utókoroknak. 
Meszticek és kreolok mulat(t)nak 
az Andokban és az Indiákban. 
Egymástól távoli szabadságesz
mények és civilizációtípusok „pá- 
rosodása” alkalmi összeérése az 
addig-nyújtózkodásnak, ameddig 
takaród már nem is ért, mint a 
se valóságos, se képzeletbeli „ma- 
gyarabok” esete. Virtuálisan kik
nek a tánca lehetne a Janicsár
dás”?

Vesztes és nyertes nyelvek ke
veredése ebben az örök népvándor
lásban, vagy az olyan elhullatott 
madártoll, mint a szívben-fül- 
ben őrzött pentatónia, miegyéb 
nyomravezet. Beder Tibor, leg
modernebb valóságos belső titkos 
Juliánusza Erdélynek, egyszemé- 
lyileg megszállta ésszel és ceru
zával, adatbázissal és plajbásszal 
Anatóliát, hogy bár eszmeileg, er
kölcsileg végrehajtsa nagy haza
térését, visszahozatalát egykori 
fogoly magyaroknak, ha másképp 
nem megy: Kis Törökországból. 
Többet, mást, hamvasabbat, ha
misabbat nem is kell, hiszen, ha 
igaz, ha nem, ha elváltozva is, de 
belőlük, közülük valakik íme, él
nek. És az élet nem „Rodostó”.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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TIFF: a postás mindig 
7-szer csenget
„Nem lehetne átkapcsolni a tévét a 

meccsre?” — kérdezi egy éltesebb úriem
ber a kolozsvári Köztársaság mozi vö
rös szőnyeges eló'terében, egyik kezé
ben egy üveg Stella Artois-t szorongatva. 
„Nincs tévénk” -  válaszolja az elárusító 
hölgy. „S akkor azok micsodák?” -  mutat 
a meccsre éhes úriember az előcsarnok
ban elhelyezett nagyméretű plazmakép
ernyőkre, melyeken folyamatosan futnak 
az idei, sorrendben hetedik Transilvania 
Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) filmelő
zetesei. Ennyit kapok el a beszélgetésből, 
s közben az jut eszembe, valamiképp hoz
zá hasonló helyzetben vagyok: én most, 
tőle tudom meg, hogy elkezdődött az Eb, 
ő meg szintén most értesült arról, hogy 
filmfesztivál zajlik Kolozsváron (és rész
ben Szebenben). A különbség csak annyi, 
hogy ez volt az Eb első és a filmfesztivál 
záró- (utolsó előtti) napja.

Arról pedig, hogy május 30. és június 
8. között újra, immár hetedszerre is meg
rendezik a TIFF-et, nem csak a cinefilek 
értesülhettek. Kolozsvár belvárosában 
lépten-nyomon a TIFF-et népszerűsítő 
sátrakba, plakátokba botolhatott az arra 
sétáló, a Széchenyi téri piac épületének 
homlokzatán elhelyezett hatalmas rek
lámplakát pedig azt is elárulta: az idei 
rendezvényt igencsak

betyárosra tervezték
a szervezők. Mint ahogy az előző évi 

fesztiválokon megszokhattuk, az erdélyi- 
ségre és a filmtörténeti hagyományok
ra egyaránt -  parodisztikusan -  ráját
szó reklámfilmek is kísérik/kísérték 
a fesztivált. A korábbi években láthat
tunk már Hollywood-betűket helyettesí
tő Transzilvánia-reklámot (2003), a híres

Marilyn Monroe-pózt Kolozsvár főterén 
sután utánzó, román népviseletbe öltözött 
menyecskét (2005), vagy a báránnyal a 
holdba bicikliző csobán történetét (2006). 
De valószínűleg emlékezetesek marad
nak A postás mindig kétszer csenget című, 
többször vászonra vitt történetre alapozó, 
sárgán virító puliszkás reklámanyagok 
is, Gabriel Spahiu igen meggyőző alakí
tásában, aki immár a TIFF (visszatérő) 
arcának is tekinthető, hiszen nemcsak a 
puliszkán hagyta ott kéznyomát, hanem 
ő volt a főszereplője a tavalyi Drakula/ 
Nosferatu-reklámfilmnek is, és felfedez
hettük az idei hajdukok között is. A több- 
szereplős reklámplakátokat a bűvös 7-es 
szám ihlette: a 7 betyáralak nem a vélet
len műve, és nem is csak az ország leg
rangosabb, immár 7-dik évébe lépő moz
góképes eseményét hivatottak hirdetni. A 
hagyományos öltözetet viselő, s amúgy a 
Haiducii lui §aptecai című filmre (de töb
bek között a westernfilmek hagyományá
ra is) rájátszó betyárfigurák ezúttal egy 
angol filmsorozat főszereplőjét „helyette
sítették”: a 007-es ügynök,

Bond, James Bond,
szerepét játszották el. A 7-es szám kí

nálta korlátlan lehetőségeknek köszönhe
tő, hogy a korábbi évektől eltérően a feszti
vál reklámfilmjei és plakátjai nem fedték 
egymást: a 7 román színész által alakí
tott James Bond-os-betyáros plakát mel
lett 7 román rendezőt (Radu Munteant, 
Corneliu Porumboiut, Nae Caranfilt, 
Bogdan Mustárát, Tudor Giurgiut, 
Adrian Sitarut és Paul Negoescut) kértek 
fel arra, hogy készítsék el a 007-es ügy
nök helyi történetét. A reklámfilmeket a 
TIFF nyitógáláján nézhette meg a nagy

érdemű, de a mozilátogatóknak a fesz
tivál tíz napja alatt alkalmuk lehetett 
megtekinteni egyet-egyet minden vetí
tés előtt, már ha szerencsésen válogatták 
össze a megnézendő filmek listáját. Sőt, 
kedvencükre szavazhattak is -  s mint ki
derült, a közönség tetszését a Caranfil- 
filmecske nyerte el.

Az egyre gördülékenyebbnek, szerve
zettebbnek, mondhatnánk profibbnak tű
nő, s mint a fesztivál ideje alatt többször 
is elhangzott,

„nagykorúsodó fesztivál”
az idén többféle értelemben is bőví

tett kiadásban jelentkezett. A megszokott 
helyszíneken, a Köztársaság, a Győzelem 
és a Művész mozi, valamint a szabadtéri 
Echinox és a Bánffy-palota udvara mel
lett a Román Nemzeti Színház, a Bánffy- 
palota galériája és az Enigma kávézó is 
teret adott a vetítéseknek és a fesztivált 
kiegészítő bográcsozásoknak, koncertek
nek. Ezekből üde színfoltként kiemelendő 
az Elvis-imitátor Elvis Rromano, a Viva 
Constanfa című film főszereplője, aki ci
gány nyelvre átültetett Elvis-számok- 
kal bűvölte el közönségét a Bánffy-palota 
udvarán (s akivel találkozhattunk már 
a tragikusan elhunyt Cristian Nemescu 
rendezte, a tavalyi TIFF-en levetített 
California Dreamin’ című filmben is).

Az 50-es évek hangulatát idézte a 
Iulius Mail bevásárlóközpont parkoló
jában berendezett szabadtéri autósmo
zi, ahol többek között Goda Krisztina 
Szabadság, szerelem című, az ’56-os ma
gyarországi eseményeket feldolgozó film
jét és Martin Scorsese Shine a Light cí
mű, a Rolling Stones rockzenekarról szóló 
dokumentumfilmjét tekinthették meg a 
gépkocsival rendelkező mozilátogatók. A 
Stones-film sikerét jelezte, hogy az úri 
közönség már a vetítés alatt táncra per
dült, kihasználva minden talpalatnyi he
lyet -  így az autók tetejét is.

Ugyancsak a bővített kiadás jegyében 
beszélhetünk a fesztivál filmjeiről is. A 
rendezvény „nagykorúsodását” a bővített 
helyszínek mellett a filmek számának 
növekedése is jelzi: tíz nap alatt összesen 
200 alkotást (127 játékfilm, 73 rövidfilm)
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tűztek műsorra (minden filmet legalább 
kétszer vetítve) -  melyből a legnagyobb 
igyekezettel sem lehetett megnézni hat
vannál többet (én magam ennek a szám
nak kábé a feléig jutottam). És maradva 
még egy pillanatig a nagy számoknál: a 
különféle szekciókban 17 díjat nyújtottak 
át, az 1,2 millió eurós TIFF 10 ezer eu- 
rós fó'díjáért -  az előző évekhez hasonló
an -  12 nagyjátékfilm szállt versenybe. 
A Mihai Chirilov művészeti igazgató irá
nyításával,

negyven ország kínálatából
összeválogatott programban kiemel

kedő' helyet szántak az orosz, a moldovai 
és a dán filmművészetnek. A kortárs dán 
film idén főként kiváló thrillerekkel kép
viseltette magát, amelyekhez a zord észa
ki időjárás igencsak megfelelő háttérnek 
bizonyult. A bűn és bűnhődés alapmotí
vumára is épülő dán filmek közül a Még 
egy szerelmi történet címűt emelném ki, 
amelyben egy autóbaleset két áldozatá
nak (okozójának és elszenvedőjének) sze
relmi történetét követhetjük nyomon — 
míg a titokzatos, nyomasztó, elfelejtett 
múlt vissza nem köszön rémálommá vá
ló életükbe.

A sokszínű filmkínálatot lehetetlen 
felvázolni, a rendezők is tág témakörök
höz igazodva próbálták különböző típu
sokba sorolva eligazítani a nézőket: a 
Szupernóva kategória egyik legérdeke
sebb 100 perce A szúnyogirtás és más tör
ténetek (Problémát s komarite i drugi is- 
torii) című bolgár dokumentumfilm volt. 
A történet egy Duna menti, se városnak, 
se falunak nem tekinthető bolgár telepü
lésen, Belenén (vagy Belenében?) játszó
dik. Belene lakói a kommunista rendszer 
által megálmodott, ám a rendszervál
tással szertefoszlott nukleáris építkezés 
(álom)világában várják a szebb jövőt. A 
lassú, parttalan várakozást csak a gigan
tikus méretű, csípős szúnyogok zavarják 
meg időnként — a szereplők mindenna
pi, hol groteszk, hol bájosan ironikus tör
ténetei mögül azonban nagyon finoman 
felsejlenek a múlt rendszer elfeledettnek 
hitt szörnyű titkai is. A Határok nélkül 
kategóriában vetítették többek között 
Igor és Ivan Buharov Lassú tükör című 
magyar filmjét és a Las meninas című, 
Velazquez-festményből inspirálódó orosz 
filmet, amelyben egy beteg fiú családjá
val szembeni érzelmi zsarolására követ
keztethetünk a vizuálisan erősen szug- 
gesztív, filmetűdszerű képsorokból.

A hagyományos kategóriák mellett új
donságnak számított a Real time szek
ció, amelybe a vágás nélkül, egy snittben 
felvett alkotásokat nézhették meg a fesz
tiválra látogatók (például az Orosz bár
ka című orosz filmet). A thaiföldi Pen-ek 
Ratanaruang vagy a román Alexandru 
Tatos, netán a spanyol Victor Erice ren
dezők műveiért rajongók a 3x3 szekció
ban három-három filmet láthattak ked
venceiktől.

A már említett Viva Constanta cí
mű, Ambrus Emese rendezte film, il
letve a magyar—román koprodukció
ban, Peter Strickland által rendezett, 
Szentegyházán forgatott Katalin Varga

Catherine Deneuve, az idei TIFF díszvendége

című alkotás mellett rendhagyónak bizo
nyult

a magyar filmek 
idei seregszemléje
is. Nemcsak azért, mert a 7 rövid

film mellett levetítettek 8 magyar játék
filmet, köztük Fliegauf Benedeknek a 
Tejút, Bollók Csabának a Déli-Kárpátok 
bányavidékén játszódó, filmszemledíjas 
Iszka utazása című filmjét és a Csáth- 
életműből inspirálódó Ópium -  Egy el
mebeteg nő naplója című Szász János- 
filmet. És nem is csak a 61. Cannes-i 
Filmfesztivál FIPRESCI-díját elnyerő 
Mundruczó Kornél Deltája miatt mond
hatjuk rendhagyónak a magyar filmek 
idei szemléjét. A bemutatott magyar fil
mek közül -  a már említett Iszka utazá
sa mellett -  Mundruczó Kornél Deltája 
is Romániában, a Duna-deltában játszó
dik. Az antik tragédiák hangulatát idé
ző film két hősének -  Lajkó Félixnek és 
Tóth Orsinak -  sorsa beteljesedik: a bű
nös testvérszerelmet a helyiek önkényes 
és önhatalmú ítélete számolja fel, visz- 
szaállítva ezzel a Duna-delta világa 
által szimbolizált, vélt vagy valós har
móniát. Akinek nem tetszett Lajkó ala
kítása, a film gyönyörű képi megoldása
iban találhatott magának kárpótlást. A 
versenyprogramban szereplő, Paczolay 
Béla által rendezett Kalandorok című 
komédia szintén Romániába, ezúttal a 
Székelyföldre kalauzol. A három fősze
replő, Haumann Péter, Rudolf Péter és 
Schruff Milán (nagyapa, apa, fiú) hely
zet- és jellemkomikumokra épülő erdé
lyi utazása, bár felvonultatja a székelyek
ről kialakított klisék zömét, helyenként 
bravúros párbeszédekkel és helyzetekkel 
emeli a filmet az átlagnál jobb magyar 
komédiák sorába. Nem csoda tehát, hogy 
a székely nagypapát a házsártos felesé
ge mellől Magyarországra szöktető hősök 
kalandjai elnyerték a publikum tetszését: 
a közönség szavazatai alapján a 12 ver
senyfilm közül a magyar komédia holt
versenyben a 2. helyen végzett. Bár vala
miért az volt az érzésem, az erdélyi road 
movie-n a román nézők harsányabban 
nevetgéltek. Az azonban a Székelyföldet 
picit is jobban ismerők számára egyér

telművé vált: Odüsszeusz bolyongása cél
irányos, egynapos sétahajókázásnak tű
nik az elvileg a magyar határ felé tartó 
hőseink Erdély-útvonalához képest. A 
Kalandorok meghódította a zsűri szívét 
is: a három nemzedéket képviselő férfi
szereplők elnyerték a legjobb férfialakí
tás díját is.

Nem csak Mundruczó filmje volt az 
egyetlen, amely a TIFF-en felidézte a 
nemrég zárult Cannes-i filmes szem
lét: a rövidfilmes Aranypálmát elhozó 
Marian Cri§an Megatronya. mellett és az 
előző évek Franco Nerója, Julie Delphie- 
je után

az idei TIFF díszvendége
Catherine Deneuve színésznő is a 

francia filmszemléről érkezett, ahol a 
Cannes-i Filmfesztivál életműdíjával 
tüntették ki, Kolozsvárott a TIFF élet
műdíját kapta meg. Hasonló kitüntetés
ben részesült Tamara Buciuceanu-Botez, 
és Nívódíjjal tüntették ki a hatvanöt éve 
pályán lévő Radu Beligant, az egyik leg
népszerűbb román színház- és filmszí
nészt.

Deneuve-vel a TIFF ideje alatt két
szer is találkozhattak a rajongói: először 
a Változó idők című filmjének vetítése 
előtt -  persze csak akkor, ha befértek a 
zsúfolásig megtelt Széchenyi téri moziba, 
és ha volt türelmük kivárni a fullasztó 
hőségben a fél órát késő, majd nem egé
szen öt perc után távozó dívát. Másodszor 
pedig a Román Nemzeti Színházban, a 
TIFF záróünnepségén -  persze csak ak
kor, ha ki tudták fizetni a nem épp olcsó 
jegyárat, s ha átjutottak a bejáratnál fel
szerelt, a repülőtéri szigorú óvintézkedé
sekhez hasonló ellenőrzőpontokon. Az elő
vigyázatosságot elsősorban nem a hazai 
és a nemzetközi filmvilág közel félezer ki
emelkedő személyisége érdemelte ki, ha
nem -  és nem utolsósorban — a szintén 
díszvendégként megjelenő román állam
fő személye, aki Deneuve-vel együtt aktí
van részt vett a TIFF-díjak kiosztásában. 
A közönség tetszését a francia Samuel 
Benchetrit rendezte, Jim Jarmusch és 
Aki Kaurismáki világát idéző, szomor
kásán bájos és frenetikus humorral ta r
kított Mindig is gengszter akartam len
ni című alkotás nyerte el. A TIFF 10 ezer 
eurós fődíját

a versenyprogram 
egyetlen dokumentumfilmje,
Yulene Olaizola mexikói rendezőnő 

műve kapta. Az egyetemi vizsgafilmként 
készült műben egy sorozatgyilkos albérlő 
rendhagyó története bontakozik ki a fő
bérlő nagymama meséje alapján -  a ki
váló fikciós filmtémát ezúttal nem az ese
mények, hanem az emlékezés fűzi kerek 
egésszé. A 2005-2006-ban Romániában 
maradt kitüntetés úgy látszik, megsze
rette a dél-amerikai földrészt: a tavalyi 
chilei állomás után a nemzetközi zsűri 
tagjai úgy vélték, ezúttal a mexikóváro
si A Shakespeare és a Victor Hugo utca ke
reszteződésében hagyják a TIFF-trófeát.

DEMETER ZSUZSA
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B e s z é l g e t é s  L a k a t o s  R ó b e r t  
kolozsvári filmrendezővel
Amikor az élet írja 
a forgatókönyvet
Legújabb filmed, a Bahrtalo! (Jó sze

rencsét!) kapcsán nemrég képregénysoro
zat indult. Honnan jött az ötlet, hogy így 
gondoljátok tovább a két főszereplő, Lali 
és Lóri történetét?

A képregény a Bahrtalo! produceré
nek, Muhi Andrásnak az ötlete volt. Ő 
biztosított néhány filmet az origo inter
netes portál számára, ahonnan ingyen 
letölthetőek voltak egy hétvége erejé
ig, ezért cserébe az origón bizonyos rek
lámfelületet biztosítottak számára. Úgy 
gondolta, hogy ezt jól fel tudja használ
ni a film reklámozására. így született az 
ötlet, hogy három képkockából álló kép
regényeket gyártsanak, ezt két-három- 
naponta frissítik, folyamatosan újabb és 
újabb történetek készülnek. így szeret
nék a közönség számára még rokonszen
vesebbé tenni a filmet. Az ehhez hasonló 
reklám ma már nem újdonság, a forgal
mazók mindent kitalálnak -  ragasztha
tó matricákon, gyufásskatulyán, cigaret
tásdobozon népszerűsítik az alkotásokat 
- , hogy az embereket újra bevigyék a 
moziba. Manapság nagyon megcsappant 
a mozik látogatottsága, az emberek sok
kal inkább hajlanak arra, hogy megve
gyék a filmeket DVD-n, és megnézzék 
otthon...

Vagy letöltik az internetről...

Igen, így van, de sokan meg is vásárol
ják a DVD-ket. Ugyanakkor a képregény
nek köszönhetően átalakult a Bahrtalo! 
plakátja is, az új változaton a két képre
gényfigura látható, háttérben piramissal, 
amelyen épp felfele ta rt egy gépkocsi. Az 
idei magyar filmszemlén még egy olyan 
plakátja volt, amely a napfogyatkozás al
kalmából kiadott román kétezerlejes egy 
részletét használta fel: úgy tűnik, mint
ha a két főhős egyfajta bolygóközi térben 
battyogna. Ez a vizuális megoldás illett a 
film hangulatához, viszont valószínűleg 
kevés magyarországi néző értette -  de le

het, hogy visszatérünk ehhez a változat
hoz a romániai forgalmazás során.

A B ah rta lo ! eredetileg rövidfilmnek 
készült, az A cross the B order című, oszt
rák gyártású szkeccsfilm egy epizódjának. 
Hogyan lett belőle nagyjátékfilm? Már ha 
játékfilmnek tekinted egyáltalán...

Mindenképpen játékfilmnek nevez
ném, bár dokumentarista eszközök fel- 
használásával készült. Azért lett belő
le nagyjátékfilm, mert az élet időközben 
továbbírta a forgatókönyvet, illetve meg
adta a történet folytatásának lehetősé
gét. A szereplők -  Lali, a bádogos cigány 
és Lóri, az erdélyi magyar fiatalember
-  életében bekövetkezett változások ad
tak egy impulzust a barátság történeté
nek újragondolására. Mert ha megkér
deznéd, hogy miről szól ez a film, azon 
kívül, hogy hogyan üssük meg a főnyere
ményt, azt válaszolnám, hogy ez egy va
lódi barátság filmje. Ez a barátság ugyan 
nem felhőtlen, de hát ilyen az élet -  hi
szen könnyű barátkozni olyan emberrel, 
aki mindig korrekt módon viselkedik ve
led. A két figura viszonyára ez nem min
dig jellemző, mégis barátok maradnak, 
bár így sokkal nehezebb.

Ez már a második, teljesen fikciósnak 
tekinthető filmed, az Ö rdögtérgye után. 
Korábban viszont dokumentum filmjeiddel
-  például a C sendországgal -  hívtad fel 
magadra a figyelmet. Végképp abbahagy
tad a dokumentumfilmezést, és elindultál 
a játékfilmes úton?

Inkább azt mondanám, hogy a doku
mentumfilm volt mellékvágány a pályá
mon, mert én annak idején fikciós filme
zést tanultam Lengyelországban, a lódzi 
filmfőiskolán. Az, hogy a dokumentum
filmjeim olyanok, amilyenek, vagyis hogy 
van történetük és szituatív jellegűek, en
nek a filmes képzésnek köszönhető. Mivel 
nem tanultam dokumentumfilm-készí-

tést, ilyenkor a játékfilmes dramaturgiá
ra hagyatkoztam, s a dokumentumfilmje
imet is megpróbáltam ennek megfelelően 
összerakni. Ez csak úgy volt lehetséges, 
hogy egy olyan kiváló operatőrrel hozott 
össze a sors, mint Bálint Arthur... A do
kumentumfilmezés mindenképpen jó is
kola volt számomra -  egy igazi, iskola 
utáni iskola. Mostanában viszont fokoza
tosan közelítek újra a fikciós filmkészítés 
felé. Kicsit másfajta játékfilmkészítési 
mód ez, mint amit eddig tőlem megszok
hattak. Ennek jegyében készül a követ
kező filmtervem is...

Éspedig?

A film kiindulópontja Haklik Norbert 
magyarországi prózaíró Big Székely Só 
című regénye — ebből írok egy forgató- 
könyvet, s bár kissé eltávolodtam az ere
deti történettől, az alapötlet változatlan 
marad. Dokumentarista elemek is he
lyet kapnak a filmben, mégis „játékfilme- 
sebb” lesz a Bahrtalo!-nál.

Például hivatásos színészek játszanak 
majd benne?

Nem, amatőr színészekkel dolgozom, 
de kevesebbet szeretnék bízni az improvi
zációra, mint a Bahrtalo! esetében -  ha
bár ezúttal is elég sokat merítek a valós 
életből.

Nemrég ért véget Kolozsváron a 
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF). Idén -  az előző évekkel ellentétben 
-  nem szerepelt filmed a szemle kínálatá
ban...

A Bahrtalo! azért nem került nemzet
közi forgalmazásba, és azért nem adtuk 
oda, fájó szívvel, a TIFF-nek sem -  bár so
kan szerették volna látni Kolozsváron, és 
én is nagyon szerettem volna megmutatni 
az itteni közönségnek - , mert az érdeke
ink úgy kívánták, hogy várjuk meg, amíg 
egy A-kategóriás nemzetközi filmfesz
tivál beválogatja programjába a filmet, 
így ugyanis nagyobb valószínűséggel ka
punk támogatást a következő filmterv fi
nanszírozásához is. Nos, ez megtörtént,

L akatos R óbert
Filmrendező, operatőr, egyetemi oktató. 1968-ban született Kolozsváron. 2000 

áprilisában, a lódzi Lengyel Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőr szakán 
diplomázott. 2002-ben települt haza Kolozsvárra. Az Argó Audiovizuális Műhely 
művészeti igazgatója. Filmjei: Ultraibolya (1996), Feszületi feszültség (1997), 
Nyáron piros, télen kék (1999), Csendország (2001), Gen(i)us Diabolis -  Ördögtérgye 
(2003), Spílerek (2004), Moszny (2005), Bahrtalo! (Jó szerencsét!) (2008). Főbb dí
jai: Magyar Filmkritikusok Díja a legjobb fiatal dokumentumfilm-rendezőnek 
(Csendország, 2003), DaKino fesztivál dokumentumfilmes rendezői díja (Moszny, 
2006), a Magyar Filmszemle díja a legjobb kisjátékfilmnek (Ördögtérgye, 2004), a 
lipcsei nemzetközi dokumentum- és animációsfilm-fesztivál Arany Galamb díja 
(Bahrtalo! rövid verziója, 2004).
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a film a július 4. és 12. között megrende
zendő Karlovy Vary-i filmfesztiválon be
került a versenyprogramba. Ott három 
versenykategória van, egy játékfilmes, 
egy dokumentumfilmes, és egy East of 
the West nevű szekció, ebben lesz látha
tó a Bahrtalo!

Az erdélyi magyar filmes alkotók ho
gyan tudnák kihasználni egy olyan rangos 
rendezvény jelenlétét, mint a TIFF?

Az a probléma, hogy a TIFF-en csak 
egyetlen kategóriában szállhatnak ver
senybe a kisjátékfilmek, ez az Árnyak ne
vű szekció — ide viszont kicsit furcsább, 
inkább horrorjellegű produkciókat vár
nak. Ahhoz, hogy erdélyi magyar alko
tók munkái is megjelenhessenek nagyobb 
számban a fesztiválon, a TIFF-nek nyit
nia kéne a kisjátékfilmek és a dokumen
tumfilmek irányába -  Erdélyben ugyanis 
egyelőre nem nagyon készülnek nagyjá
tékfilmek. A TIFF azonban alapvetően 
nagyjátékfilm-fesztivál, mégpedig „a” ro
mániai nemzetközi nagyjátékfilm-feszti
vál -  és ez érthető is, hiszen rövidfilmes 
szemlék bőven vannak az országban.

Ennek a nyitásnak a jele lenne, hogy a 
fesztivál fődíját idén egy dokumentumfilm 
nyerte el?

Örvendetesnek tartom, hogy Yulene 
Olaizola mexikói rendezőnő dokumen
tumfilmje vitte el a trófeát. Ez ugyan
is azt jelzi, hogy az egészestés dokumen
tumfilmek visszakerülnek a mozikba. 
Sokáig a dokumentumfilm a televízió 
képernyőjére szorult, tévés műfajjá vált
-  s ezáltal elvesztette filmjellegét, riport
szerű alkotássá alakult át. Manapság is
mét „filmszerűbb” dokumentumfilmeket 
készítenek, ennek következtében ezek 
egyre gyakrabban kerülnek moziforgal
mazásba, nálunk is -  elég, ha Alexandru 
Solomon alkotásaira gondolunk. De ez 
a trend Nyugaton, és most már lassan 
Magyarországon is: úgy tűnik, a doku
mentumfilm reneszánszát éli.

Egy komoly fesztivál -  mint a TIFF a 
maga pezsgésével, ismerkedési lehetősége
ivel marketingszempontból sem elhanya
golható a fiatal erdélyi filmesek számá
ra...

Szántai János barátom hangoztat
ja folyton, hogy találjunk ki valamit, és 
használjuk ki a TIFF kolozsvári jelenlé
tét. Egyelőre ez nem sikerült, habár úgy 
tűnik, hogy a TIFF részéről nagy nyi
tottság lenne ilyen irányban is. Tudor 
Giurgiuval, a fesztivál tiszteletbeli igaz
gatójával is elkezdtünk, elkezdtem barát
kozni, és úgy tűnik, hogy az érdeklődés 
nem egyoldalú... Mára hagyománnyá vált 
a TIFF-en belül a Magyar Nap megrende
zése, ennek keretében eddig mindig leve
títették erdélyi magyar szerzők filmjeit is
-  persze olyan filmeket, amelyek jogilag 
magyarországi produkciónak minősül
nek, de erdélyiek készítették, magyaror
szági pénzből. Az én munkáim is szere

peltek eddig: tavaly a Moszny, tavalyelőtt 
a Spüerek -  a Bahrtalo!-1 a már ismerte
tett okokból nem tudtuk bemutatni.

Szántai Jánossal együtt hoztátok létre 
az Argó audiovizuális egyesületet és mű
helyt, amely megalakulása óta sikereket is 
elkönyvelhet...

Az Argó néhány évvel ezelőtt azért jött 
létre, hogy elindítson olyan tehetséges fi
atalokat, akik anyagi és egyéb lehetősé
gek híján nem jutottak a filmkészítés kö
zelébe. Az Argó első saját produkciója, 
amellyel kiálltunk a nagyközönség elé, 
Felméri Cecília Kakukk című kisjáték- 
filmje volt -  ez szerencsére hozott is díjat 
az idei magyar filmszemléről, a diákzsűri 
és az Edupress közös kitüntetését, amit a 
legígéretesebb fiatal tehetség díjának ne
veznek. Ráadásul a locarnói fesztivál -  a 
világ egyik jelentős filmszemléje -  elkér
te előválogatásra a filmet. Nagyon szorí
tunk neki, mert egy esetleges locarnói si
ker valóban elindíthatná a filmet és az 
alkotót egy felfelé ívelő pályán. Továbbá 
a varsói filmfesztivál -  ahol most először 
lesz kisjátékfilmes blokk -  is meghívta 
programjába a Kakukkot. Ezek után kö
vetkezhet a film komolyabb terjesztése és 
forgalmazása. Ez azért örvendetes, mert 
Cecíliának ez által lehetősége nyílik új fil
meket készíteni. Neki egyébként „ugrásra 
készen” áll -  az újabb kisjátékfilmtervén 
kívül -  egy kísérleti-animációs filmterve 
is, ennek elkészítését a Szülőföld Alap, a 
Nemzeti Kulturális Alap és az OKM tá
mogatja. Szintén Szülőföld-támogatásból 
készül Bertóti Attila animációs filmje, az 
Ariadné fonala, amely nagyjából készen is

van, és nagyon meg vagyok vele elégedve. 
Bakó Kincsőnek is várjuk egy kisjáték
filmjét. Úgy tűnik tehát, hogy nem volt hi
ábavaló létrehozni az Argó műhelyt, mert 
valóban sikerült néhány fiatalt pályá
ra állítani. Ha jövőre lesz annyi rövidfil

münk, hogy abból összeálljon egy vetítési 
blokk, akkor megkérjük a TIFF-et, hogy 
biztosítson a keretén belül egy Argo-blok- 
kot. Szerintem bele fognak menni, hiszen 
ha Magyarország felé ennyire nyitottak, 
miért ne lennének az itteni magyarok fe
lé is...

Nemcsak filmrendezőként és szervező
ként, de a Sapientia-EMTE tanáraként is 
segíted ezeket a fiatalokat. Mik a tapasz
talataid ezen a téren?

Tehetségben nincs hiány. Minden évfo
lyamon van néhány diák, aki rendkívül 
ígéretesnek tűnik -  de ugyanakkor tudom, 
hogy sok emberről csak iskola után derül 
ki, hogy milyen tehetséges, sokan csak az 
iskola elvégzése után tudnak kibontakoz
ni, megmutatni, hogy mire képesek.

Kolozsvár jelentős filmtörténeti hagyo
mánnyal rendelkezik, hiszen a múlt szá
zad első felében -  Janovics Jenőnek kö
szönhetően -  a kincses város a magyar 
filmgyártás egyik központja volt. Várható- 
e egy újabb „virágzás” a kolozsvári, erdélyi 
magyar filmművészetben?

Szívmelengető dolog, hogy van egy dicső 
múltunk, de ennek a hagyománynak sajnos 
nem volt folytonossága. A filmművészet is 
sokat változott azóta, aligha tudunk visz- 
szanyúlni ehhez a tradícióhoz. Arra viszont 
mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy 
ezen a területen is van egy bizonyos szelle
mi potenciál, amely nem rombolódott, nem 
rombolódhatott le teljesen. És arra is jó -  
alkotói szemszögből -, hogy ne legyen ki
sebbrendűségi komplexusunk. A probléma 
azonban most is így foglalható össze: kis 
pénz — kis foci, nagy pénz — nagy foci. Ha 
lesz nagy pénz, lesz nagy film is, mert te
hetségben nincs hiány, mint mondtam. Az 
egyes alkotók önállóan kell kijárják, kihar
colják maguknak a lehetőségeket, nem hi
szek abban, hogy bárki meg fogja teremteni 
egy csoportnak a filmkészítés esélyét. Most 
éppen nem azokat az időket éljük, amikor 
eldöntik a pénzmágnások, hogy márpedig 
kultúrát fognak létrehozni, és addig nyom
ják a kultúrába a pénzt, amíg csak lesz be
lőle valami.

Említetted, hogy következő filmterved 
irodalmi mű alapján készül. Milyen mér
tékben jelent az irodalom inspirációs for
rást a kortárs filmművészet számára?

Az irodalom gyakran jelentett komoly 
inspirációs forrást a magyar és az egye
temes filmművészet számára, viszont 
egészen más nyelven fogalmaz, ezért 
csak alapanyagként érdemes felhasznál
ni. Úgy érzem azonban, hogy manapság 
kevés a prózaíró. Pontosabban a próza- 
irodalom eltávolodott egy kicsit azoktól a 
megfogalmazási módoktól, amelyekből a 
film jelenleg meríthetne -  például a tör
ténetszerűségtől. Nem tudom, hogy ez jó 
vagy rossz, mindenesetre irigylem a cse
heket, amiért volt egy Hrabaljuk, akinek 
a műveiből nagyon sok jó film született.

PAPP ATTILA ZSOLT
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SZABÓ RÓBERT CSABA

Az ajándék
Azon a nyáron, amikor falura adtak a 

szüleim, hogy soha többet vissza ne kér
jenek, a kertben hátul kinőtt egy sző
lővessző, és addig csavarodott, addig 
kúszott, míg elérkezett nagyapám beteg
ágyáig. Nagyapának azonban fel se tűnt, 
hogy valami, egy szőlőinda megállapodik 
az ő ágyánál, hiszen alig is látott már va
lamit, hanem én vettem észre. Tudtam, 
hogy csakis miattam jött el idáig, csakis 
én érettem kúszott annyi akadályon át, és 
csakis miattam jött be a házba, hogy ott 
aztán vészjóslóan egy hatalmas cikcakk 
levelet hajtson, aminek egyik fele már
is zörgősre száradt a terméketlenségtől, 
mert gyümölcsöt még nem teremhetett. 
Késó'bb, amikor ki lehetett menni, mert 
mindezt hirtelen, egyik reggel vettem ész
re, megkerestem a tövét, félve körbetopog- 
tam, végül egészen közel hajoltam hozzá. 
Az apró, sűrű fű közül nőtt ki ez a sző
lő, nehéz elképzelni, mint vágott egy ap
ró lyukat magának a szövevényes, eró'sen 
összekapaszkodó pimpó és porcsinfű kö
zött, de mégis itt volt. A tövénél, a kissé 
feldudorodott részeken aztán észrevettem 
a lukat. Nem volt nagyobb átmérőjű, mint 
egy giliszta fúrta, kibélelt üreg, és először 
annak is tűnt, de ekkor észrevettem va
lamit. Egy vékony, fehér cérnaszál lógott 
ki és tűnt el az apró fűszálak között, ösz- 
szebogozódva és belecsavarodva száraz fű
szálak és levélszárak közé, úgyhogy alig 
lehetett megcsippenteni a végét. Amikor 
megfogtam és húzni kezdtem, a szőlő tö
vénél még jobban feltüremkedett a porcsi
nos föld, végül, mint egy dugó előpattant 
egy celofánba vagy valami áttetsző anyag
ba burkolt henger alakú, kisujjnyi, puha, 
vattaszerű tárgy.

Akkor már egy napja véreztem, életem
ben először, és rögtön tudni véltem, ez a 
tárgy mire is jó, és hogy nem más küldte, 
mint a mi anyókánk onnan lentről ezt az 
ajándékot, mert pontosan emlékeztem az 
ő történetére, és ha valamire emlékszel, 
megjutalmaz érte a mi anyókánk.

A szőlő másnapra kiszáradt, vagy nagy
anyám szólt valakinek, és kivágták, vad
szőlőre nincs szükségünk, mondta, de a 
dereka megfájdult, több napig nem tu
dott járkálni, a nyakamba szakadt min
den, mert már tizenhárom éves voltam, és 
menstruáltam.

Ezért aztán úgy volt, hogy nem akar
tam hazamenni több napig, végül este lett, 
és akkor már igen. A napot kint töltöttem 
a folyó falu fölötti részénél, nem sokkal a 
gát alatt, ahol vékony érként csordogál az, 
ami megmarad abból a hatalmas víztö
megből. Csak a derekadon érzed, milyen 
rettentő hatalmas, belefájdul, ha nem vi
gyázol. Néhány héttel korábban, rögtön a 
vakáció elején még egy hullát is találtunk 
itt, elfödte az iszap, a zsilip alatt csúszott 
át, az arcát leborotválta a betonmeder. 
Ha több napig lófrálsz errefelé, sok érde
kes dolgot láthatsz. Azt a hullát nem so
rolnám ezek közé. Azt mondják, a víz alatt 
van egy város, az onnan távozókat talál
juk meg időről időre. Én ebben nem hi
szek, mert a falu területe jóval nagyobb a
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gáttal felduzzasztott tónál, és mégiscsak 
falunak hívják. Egy város ennél jóval na
gyobb, onnan származom én is. A városo
kat nem árasztják el, s ha igen, előtte le
bontják, hogy arrébb, egy tisztább helyen 
ugyanúgy visszaépítsék. Tulajdonképpen 
semmiben nem hiszek, legalábbis abban, 
amit errefelé mondanak ezek az ostoba 
kölykök az utcából. Elég sok mindent nem 
mondtam még el arról a napról. Azt pél
dául, hogy a többiek megvertek, még nem. 
Mert kikaptam tőlük, csúnyán. Ez volt az 
ajándékom másik része hát.

A délutáni napsütés aztán megnyug
tat, nem fáj a térdem se annyira már, pe
dig csupa var. Horzsolás itt is, ott is, alig 
élek, vagy mintha most készültek volna el 
velem, és ez az első pillanat. Jó volna hát
ba verni itt mindenkit, de már nincs kit, 
elszeleltek. Ledőlök a hátamra, nem jó, 
megfordulok, fűcsomó tolakszik a számba, 
kiköpöm, nyállal köpök, azt hiszem, vért 
is, sóhajtok és nagy nehezen felülök. Én 
vagyok itt, ismerek magamra, a taknyom 
folyik. Az agyam tiszta, azért az tiszta. 
Ha lenne valahol egy száraz, tiszta hely, 
azt választanám. Nem választanák sem
mi mást, csak azt az egy helyet. Ott aztán 
elrejteném magamat, mint egy sünpockot, 
és ki sem mozdulnék. Nem jönnék elő hí- 
vogatásra, csalogatásra, semmire, csak 
arra jönnék elő, amikor meggyőztem ma
gamat, hogy elő kell jönni. Valakik szólná
nak, mit zárkózol úgy be, mért zártad el 
magad végleg a külvilágtól. Meddig aka
rod még folytatni. Azt válaszolom, nem én 
folytatom, az a kint gomolygó felleg játszik 
velem, az zár be ide, az vesz rá, hogy többé 
ne mozduljak a helyemről.

Estig sem gyógyulok meg, a sebeim plá
né nem, örökké ott vannak azok most már, 
mit kell higgyek róluk, hát ezt. Nagyanya 
pedig boldogan fogad, mi van, reggelig a 
hasamon alszom, ennek most így kell len
nie. Reggelre csökkenő fájdalom, csökke
nő harag nagyanya részéről, a másik ágy
ban nagyapa gügyög, kicserélik alóla is a 
lepedőt. Nagyanya mindenhez ért. Ehhez 
is. Miután kiveszi az ágy tálat, és az udva
ron egy bádogvödörbe üríti, hogy később 
hátra vigye, nagytatát az oldalára fordít
ja, be a fal mellé. Nagyapa arca a falvédő
re mered, egy páva ül ott a híd korlátján, 
de az a páva olyan, hogy rögtön megszó
lal. Nagyanya kihúzza a lepedőt alóla, és a 
földre dobja, az újat, a tisztát kikapja hó
na alól, és két mozdulattal elteríti, aztán

még eggyel elsimítja. Könyökölve nézem 
az ágyból. Fáj a hátam még mindig, de 
meg is éheztem. Nagyanya mutatványát 
siker övezi, nagyapa, bár nem tud beszél
ni, gügyögve megköszöni. De az is lehet, 
ő is megéhezett. Éhes a család, kiugróm 
az ágyból, ki a hálóingből is, nagyapa bá
mul, de semmit sem lát. A hajam kisfiús, 
azt hiszi, a fia az. Mit hisz nagyapa, kér
dezem. Miben, javít ki nagyanya. Nem, 
nem, mit, nyomom meg, és elvackolom ma
gam a sarokülőkében. Gyerekkorodban, 
amikor még nem voltál itt, hanem apádék- 
kal éltél, szóval akkor, akkor, és a hangja 
elcsuklik, mint egy abbamaradt, nyár vé
gi zápor, és csak azon a gyönyörű orcáján 
csurog alá még egy kis lé. Nem is kellett 
volna idáig sem eljutnia, elég lett volna, 
ha elkezdi, ha belevág, mert tudom, úgy
is tudom kívülről.

Volt egyszer két testvér, akik összevesz
tek a háromlábú anyókájukon.

Az anyóka nem volt elviselhetetlen, 
csak éppen mindig útban volt, nem kel
lett kerülgetni, hanem mindig akkor 
akadékoskodott, amikor sietni kellett vol
na dolgozni. Végül nem lehetett magára 
hagyni. Az egyik lába hiányzott ennek az 
anyókának, tőből csapták le, még régebb, 
amikor az orvostudomány hamarjában 
vállalkozott a műtétekre, mindenféle ko
molyabb vizsgálódás nélkül. Anyóka meg
maradt, de csak egy lábbal, ezért előre
dőlve, magán két kezével segítve járkált. 
Kicsit megpúposodott, mert hajlongva, 
szinte orrával a földet söpörve sétálgatott 
a két testvér háza között, és bölcs volt, 
nagyon bölcs, azt mondják, az ő tudomá
nya felért százakéval meg egy kisebb té- 
kányi könyvvel. A két testvér csakhamar 
versengésbe fogott, előzékenynek mutat
koztak a másikkal szemben, legyen ná
lad ez a nagy tudású anyóka, mondta a 
nagyobbik, nem, nem, te jobban megér- 
demled, hiszen csakis a te bölcsességed 
mellett van jó helyen, mondta a másik. 
Az anyóka pedig hol egyiknél, hol a má
siknál ült egy hetet, már nem sokat be
szélt, tudományát, melyről regék szóltak, 
úgy látszott, megőrzi most már végképp 
magának és a sírjának. Azonban a na
gyobbik testvér megelégelte a sok herce
hurcát, és mivel az is kiderült nagyha- 
mar, hogy az anyóka férje után szép kis 
summa jár az orosz fogság kárpótlása mi
att, egykettő úgy döntött, hogy bizony ő a 
bölcsebb testvér, és hogy a bölcsek keres-
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sék egymás társaságát, amennyiben le
hetséges. Anyóka meg már teljesen olyan 
volt, mint egy háromlábú szék, akit sok
szor arrébb kellett tenni, vagy betolni 
az asztal alá, ha már nem volt szükség 
rá vacsora végeztével, és az örökség fel- 
markolása után a nagyobbik testvér úgy 
is bánt vele, mint valamelyik bútorda
rabjával. A kisebbik testvért rendkívül 
bántotta a dolog, de nem a pénz miatt 
szenvedett, hanem bátyja mohóságá
tól. Eszébe jutott gyerekkoruk, anyóka, 
aki annyit vigyázott rájuk, és apóka is, 
aki olyan sok évet volt távol abban az át
kozott nagy országban, és sírva fakadt. 
Annyit sírt, hogy egészen kisírta ma
gából a hangszálait, többet nem tudott 
megszólalni, pár év múlva pedig ágynak 
esett, és nem is kelt fel többet. Hiába za
varta el a háromlábú anyókát a nagyob
bik testvér, már az sem használt, pedig 
magával hozta az ócska, zománcozott tá 
lat is, amiben gyerekkorukban fürdette 
őket. Aztán anyóka meghalt, úgy, három 
lábbal temették el, összegörnyedve, ma
gas volt a koporsója, ahogy az illik, ha az 
ember tiszteletben akarja tartani a má
sok méltóságát.

A napi egy sétám a ház körül, és később 
kint a kertben jól sikerült. Ma nem csiná
lok semmit, mert nagyanya is meggyó
gyult, nekem viszont csupa kék a hátam, 
és menstruálok is. Továbbá a napomnak 
ez a része arra ment rá, hogy nagyapá
mat kigyógyítsam a bajából. A szomszé
dok, Klári néni, aki hatalmas szemüve
get visel, és még így sem lát, és Matild 
néni, aki süket és hangosan beszél, pedig 
nincs hangja hozzá szegénynek, megpró
bálnak lebeszélni a tervemről. A hosszas 
ácsorgás végül azzal fejeződik be, hogy 
megérkezik Tiborfia biciklin, egy zsák 
mosnivalóval, Matild bemegy a házába, 
magunkra maradunk Klári nénivel, és 
az meg már nem pletyka. így lesz este. 
Nagyanya kíváncsian vár, és elém teszi a 
frissen sütött, na jó, kicsit kihűlt lepénye
met. Amíg eszem két kézzel fogva, mert 
itt nem szabad egy kézzel, annyi a macs
ka és az éhes száj, rögtön elviszi valami, 
addig nagyanya leül a kályha mellé, és ki
felé bámul az ablakon. Úgy teszek, mint
ha még mindig enném, pedig már rég 
befejeztem. Nem szeretném elmondani, 
hogy nincs megoldás se az én, se a nagy
apa bajára. De nagyanya nem vesz észre 
mindebből semmit. Csendben vagyunk. 
Nagyapa a másik szobában alszik, nem 
hortyog, mert nem tud. Leszáll az éjsza
ka is, eltelt két nap, előbb rákönyöklök, 
majd ráborulok az asztalra. Nagyanya 
az ölében visz az ágyig, először húzódz- 
kodom, hogy ne, mert nem bír, a dereka, 
de aztán hagyom. Úgy alszom el, hogy 
nagyanya végig ott ül, nem is szól sem
mit, de nincs is rá szükség. Anyókánk pe
dig a sírban lassan összeszárad, lerohad 
róla minden hús, megeszik a férgek, csak 
a csontja marad, egy furcsa, három láb
ban végződő asztal vagy szék marad be
lőle, amire aztán száz év múlva is oda 
lehet hordani nagy-nagy hálával az ál
dozati tárgyakat, mint egy görög tripusz- 
ra, vagy egy háromlábú bakra, attól függ, 
hogy mit szeretnél kérni tőle különleges 
alkalmakra.

BENŐ ATTILA

Huszonegy aforizma
A m egszólalás előtt terhes a csend; a m egszólalás után  elvetélt.
*
A sötétség a v ilágosság hiánya, de a világosság nem  a sötétség hiánya.
*
Az élet ellentéte nem  a halál; ahogy a ceruzavég nem  a ceruza ellen té

te. Az élet ellen téte a kicsinyes, korlátolt tengődés napról napra.
*
Szellem i értelem ben nem csak rövidlátás van, hanem  távollátás is: ha  

ebben szenvedünk, csak  annak  látjuk tisztán  az értékét, am i k ihu llt a 
jelenből, a testközelségből.

*
A felszínen lebeg a mondat, ha nem  csüngnek rajta a csend nehezékei.
*
A világosság  és a sötétség  egyaránt teljesség. M indkettőnek a hiány, a 

félhom ály az ellentéte.
*
Az értelem  Don Quijoté-lovag: szánalm as harcot v ív  a v ilággal, e la s 

sított káosszal.
*

Az értelem  szűrőjén folyton átcsorog egy m ásvilág.
*
Kavicsok fölött folydogál az élet. A halak  rettentő kőszik lákat látnak.
*
A fejlődés iránya: cseberből jelenbe.
*
Az eszm ék m egkövült látomások, szánalm as bálványok, és m ivel az élet 

áramából m indig kiesnek: csak m uzeális tárgyak, az idő hordalékai.
*
H a saját utadon jársz, nem  lépsz szilánkokra.
*
C sak annak  az árnyéka vetüljön papírra, am i m egvillan  benned.
*
A kik folyton a tényeket hangsúlyozzák, elfelejtik, hogy az em berben  

zajló történések  is tények.
*
A valódi m agasság  a m élység m eghosszabbítása.
*
A gyerekek igazságot hazudnak, a felnőttek h azugságaikat igazolják.
*
H a szabad időddel, szabadságoddal és nyugalm addal -  azaz önm agad

dal -  fizetsz a m indennapi csecsebecsékért, akkor tú lfizeted  a dolgo
kat.

*
Szerepeinkből m indig k ilógnak a végtagjaink.
*
A jó ízlésnek  határa van, az íz léstelenség  határtalan .
*
Az agresszió egy m ásik  valóság elfogadásának a tehetetlensége.
*

Az aforizm a p illanatfelvétel arról, am i nem  m úlik el a p illanatta l 
együtt.
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MÁRKUS -
BARBAROSSA
JÁNOS
Majdani* avagy 
M a j a d i  v e r s i k é k
i.
Majdankoromban 
Majdanán 
Fejem öledbe 
Hajtanám

Hajadra fejem 
Hajtanám 
Majdankoromban 
Majdanán

II.
Majdankorunkban 
Hajdanák 
Fejünk ölünkbe 
Hajtanánk

így pihenhetnénk 
Majádon 
A hajamon 
A hajadon

Mint két megfáradt 
Bajádon
Majdankorunkban
Majádon

III.
Majdan az ember félrenéz 
Feledné májusok havát 
Szürkül a kalap gyűl a mész 
Vastagodik a nagykabát

És szélre mordul 
El ne vidd
Őszeim szép szerelmeit

‘Majdan és Majad két apró telepü
lés Guadalquivir, a Szilágyság és az 
Eufrátesz háromszögében.

MAROSÁN TAMÁS 

B a n k b a n
A harisnyás fejű fegyveres férfi hirtelen a 

pénztárhoz lép és torka szakadtából üvölti:
-  Jó napot kívánok!
A pénztárban ülő ötvenes hölgy készsége

sen reagál:
-  Üdvözlöm! Miben segíthetek?
A bankrabló hangerejét szelíden vissza

fogva magyaráz:
-  Amint látja, éppen ki szeretném rabol

ni a bankot!
A hölgy szórakozottan bámul maga elé, 

majd egy nyomtatványt vesz elő.
-  Rendben van, szíveskedjék kitölteni a 

nyomtatványt!
A rabló végigmustrálja pisztolyát és az or

ra alá dörmögi:
-  Golyósnak ugyan golyós... -  majd össze

ráncolja homlokán a harisnyát:
-  Elnézést kérek, de nem ír a piszto

lyom...
A banktisztviselőnő elmélázik, majd egy 

hegyes végű szúróalkalmatosságot nyújt át.
-  Tisztelt elvetemült úr, próbálja meg ki

tölteni ezzel a tollal, de ne nyomja erősen, 
mert kiszúrja a lapot!

-  Nem tudnánk a formaságoktól eltekin
teni? Mert már izzad a fejem és egy kissé si
etek.

A pénztárosnő visszaveszi a nyomtat
ványt.

-  Rendben van. Mennyi pénzt óhajt?
-  A páncélszekrény tartalma... azt hi

szem, jó lesz...
A tisztviselőnő összeráncolja a homlokát, 

majd a mennyezetre pillant.
-  A széfben jelenleg 950 ezer dollárt ér

zünk egy dolláros bankjegyekben. El bírja 
vinni gyalog, vagy hívjak inkább egy taxit?

A harisnyás férfi elgondolkodik.
-  Nem volna-e módjában nagyobb bankje

gyekre váltani?
-  Dehogynem! -  derül fel a hölgy arca. -  

Tele van velük a fiókom! De hát ön ragasz
kodott a páncélszekrényhez...

-  Hát igen, nem tehetek róla. Romantikus 
alkat vagyok. De figyelembe véve, hogy tény
leg sietek, megelégszem a fiók tartalmával is.

A bűnöző pisztolyával megvakarja a fejét, 
mire a hölgy:

-  Kedves gonosztevő úr! Tekintettel ar
ra, hogy a pénztárat kamerák figyelik, len
ne szíves felém tartani a pisztolyát? -  kissé

sértődötten fűzi hozzá: -  Mert nekem is van
önérzetem!

-  Ja, igen! Elnézést! — emeli fel ismét a 
fegyvert. — Nem zavarja, ha a fejére célzok?

-  Természetesen zavar, de csakis za
varomban szándékozom átadni önnek a 
pénzt.

-  Látom, ön lelkiismeretes alkalmazott. 
Amennyiben inkognitóban távozom, javasol
ni fogom az előléptetését...

A pénztárosnő elpirul a bóktól és remeg
ve nyújtja át a katonás rendbe rakott pénz- 
kötegeket.

-  Tessék, itt a fiók tartalma. 250 ezer 
dollár. Meg kívánja számolni?

-  Á, dehogy! Tökéletesen megbízom ma
gában.

A hölgy arcát újabb pír önti el.
-  Köszönöm a bizalmát... De drága köz

törvényes úr, amennyiben nem zavarja, én 
most megnyomom a riasztógombot.

A bűnöző megnyalja harisnyájára száradt 
ajkait.

-  Természetesen nem veszem személyes
kedésnek, amennyiben hívja a rendőrsé
get...

A bankalkalmazott nő jobb kezét lassan a 
pult alá csúsztatja.

-  Rendben van, akkor teszem a köteles
ségem...

A fegyveres férfi finoman végigtörli hom
lokán a nedvesedő harisnyát.

-  Nem zavarja ha, miközben riasztózik, 
én megsebesítem?

-  A dehogy! Hisz bennem is van együtt
érzés. A maga helyében én is pontosan ezt 
tenném.

A rabló elismerően biccent, és sietősen 
kérdezi.

-  Rendben van, kedves hölgyem. Hová 
szeretné a golyót kapni?

A hölgy fejét csóválva a mennyezetre te
kint, és megvakarja fejét.

-  Hát például még sosem voltam mellbe 
lőve...

A harisnyás arcú fél szemét félig lehúny- 
va céloz.

-  Rendben van! Ahogy óhajtja.
A fegyver elsül. A tisztviselőnő összecsuk- 

lik. A bandita a kijárat felé indul, majd visz- 
szafordul.

-  Köszönöm a gyors ügyintézést! Akkor 
én most távozom...

A pénztárosnő fejét görcsösen féloldalt 
fordítja, miközben száján habos vér jelenik 
meg és fuldokló, sípoló hangon szólal meg:

-  Viszont...látásra!
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SZIRMAI PETER
A  g y i l k o s  l e l k i i s m e r e t e  

a halál óráján
PETHŐ LORAND
A l é p t e i d
a parton lebegtél daltalan 
leírtam rég a lépteid 
már nem kérdem tovább hogyan 
az árnyék mögött ott vetkezik
új ribanc sárkánytej szagú 
darált kavicsként simul keze 
neki a közhely sem tabu 
ruhátlan vendég jó zene

napokig légy köpdös s köröz 
dróttal tartva össze testrészeket 
a szoba falát bontja már a gőz 
a paplan alól lopok lélegzetet

A zakóba zárt 
állat
a zakóba zárt állat te vagy 
te kóborogsz mikor mindenki álmos 
csak mész csak mész árnyékod hátrahagy 
két kezeddel altatod a bárost
a pálmagyökereket rágod és köpdösöl 
új bicskát élez már a város 
a pengén a hajnal könyököl 
a gangban száz hentes vár most

a gangban száz hentes és énekel 
püffesztve álmod 
és zakód alatt 
a szórt leborotválod

Egyszer...
egyszer kilépsz a ház elé 
minden lom mi rád maradt 
a ködből arcod kiemeled 
a járdán tűsarok szalad

tompa zaj az állomás röfög 
asztalodon összegyűrt papír halom 
mafla vigyorral az Űrt lesed 
csukd le szemed- itt az alkalom

Ébredés
fáradt köd ül a városon 
egy varjú ereszt kapar 
behorpadt arcod itt maradt 
nyomja rossz talaj
lárva ringat egy csillagot 
talán egy tört neon 
kopaszra nyírt angyalok 
ülnek a ház falon

megnőnek lassan körmeid 
a döngölt föld kivés 
egy varjú cibálja ökleid 
lelóg a sár a géz

Emberölésért 
keresnek Pesten
emberölésért keresnek Pesten 
mert volt pofám hogy felkeressem 
a moslék sztár poétát rímkukact 
és röfögött miközben nyestem 
a macskakő vörös volt Pesten
neonfényben mosdott az arc

1.
Tudta, hogy hamarosan jönnek érte. 

Egyedül volt a szobában. Nem volt már 
senkije és semmije. Tudta, valamit elhi
bázott, valamit félreértett. Még a legele
jén. Egy érzésnek nem tudott ellenállni, 
amelyet azonban nem lett volna szabad 
szabadjára engednie. Ez volt a megálla
podás születésekor. De az ölés vágyának 
kéjes mámora elfeledtette vele mindezt. 
Most, mikor a négy fal szinte börtönként 
záródott köré, a múlt távlatából, hasuk
ban gyermeket hordozó anyák halálhör- 
gése, csecsemők elhaló sikolya, vérben 
fürdő arcok torz tekintete vájt mély göd
röt egészen az agya legtávolabbi zugáig, 
tudta, ez nem volt jó így.

Talán most nem is érezne megbánást, 
megpróbálna harcolni, ha nem jön akkor 
ő. De most már mindez tovaszállt. Csak 
a plafon pergamenként foszló festéke né
zett vissza rá kérdőn, hoev hullion-e.

Rossznak születtem volna? Nem em
lékezett az anyjára. Nem emlékezett egy 
ölelésre, egy jó szóra sem.

Vagy jónak születik eredendően az em
ber, csak... valahogy elromlik... az egész? 
Megingatta sovány fejét. Próbálta erőltet
ni az emlékezetét. Valami szépre, kelle
mesre, nyugtatóra akart gondolni. Hiába 
gyötörte magát, csak borzalmas képek 
úsztak be a láthatáron.

-  Ki volt a hibás, hogy így történt mind
ez? -  hallotta az idegen hangot maga mel
lől. Oldalt nézett. Nem volt ott senki.

Ennyire félek? -  mosolyodott el meg
vetve saját gyávaságát. Aztán kisóhajtot
ta haragját, a végtelen ürességbe.

Talán meghalnék úgy is, ha nem jön
nének... futott át az agyán, de már nem 
volt ereje mosolyogni. Aztán, mint utolsó 
földi vágy, agyába tódult egy újabb erőt
len impulzus:

Csak még egyszer... csak még egyszer 
láthatnám őt... még nem is szóltam hoz
zá... nem is ismerem a hangját. Csak

egyszer..., lüktetett benne a vágy. De 
most mindez mégis olyan távolinak tűnt. 
A tenger elsimult és visszataszítón, mocs
kosán kitárta karjait.

-  Istenem! Tudom..., tudom, hogy én 
voltam az oka. Nem voltam képes változ
tatni... Bocsáss meg ...!

Ekkor azonban a gondolatot megsza
kítva, a folyosóról kemény léptek zaja tört 
utat, s a hangok jeges folyamot indítottak 
el a gerincén.

2 .
Tanárai a nevelőintézetben, már tíz

évesen látták, hogy sok baj lesz vele. 
Kegyetlen volt a többiekhez. Az első sér
tések még védtelenül érték.

Később rájött, hogy ha a félelmet ki
iktatja ösztöneiből, könnyebb dolga lesz. 
A félelem csak összezavarja a gondolko
dást.

Rájött, hogy uralkodni a többieken, 
nem elszenvedni, hanem adni az ütést, 
furcsa módon örömet jelent. Figyelte a 
többieket. Rajtuk ezt nem tapasztalta. 
Más vagyok, mint a többiek? Aztán el
hessegette a gondolatot. Egy biztos: rosz- 
szul tűröm, ha megsértenek.

Kielégítette, hogy a másiknak fájdal
mat okozott. Rájött, hogy pontosan rá tud 
érezni az emberek gyenge pontjára, ahol 
a legjobban fáj. Mindig azt támadta. Ez a 
mások fájdalmából tákolt építmény védő
falat vont köré, és a szúrás gyönyöréből 
nyert élvezet segítette elviselni mindazt 
az értéktelen semmit, amit az élet sodort 
elé.

3.
Tizennyolc évesen került a seregbe. A 

mogorva, visszahúzódó fiúba hamarosan 
belekötöttek többen is. Nem sokat teke
tóriázott. Az egyiknek a nyakába szúr
ta a kést, a másiknak a szemét verte 
ki. A nyakonszúrt alig élte túl az esetet. 
Mindkét támadót leszerelték.

Szóbakerült az ő eltávolítása is, de az 
egyik parancsnok különleges tehetséget 
látott benne.

-  Ez a fiú hivatásos katonának szüle
tett. Profi gyilkológépet nevelünk belőle, 
meglátjátok! -  mondta félig viccesen, de 
senki sem nevetett a tisztek közül.

Remekül haladt a ranglétrán. A legke
ményebb kiképzéseket is szívósan állta. 
Pusztakezes küzdelemben, fegyverhasz
nálatban is a legjobb volt.

Közben, mintegy önszorgalomból, a 
maga védelmére, állandóan edzette a fi
gyelmét. Mindig eltervezte az akciót és 
sosem szaladt tovább, sem indulatból, 
sem kegyetlenségből.

-  De milyen lehet ez a fickó a nőkkel? 
-  bökte meg az egyik tiszt a másikat, mi
közben a gyakorlótéren figyelték, ahogy 
átmászott egy magas falon.
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
-  Szadista vadállat -  fintorodott el fé

lig gunyorosan, félig viszolyogva.
S tényleg, meglehetősen ferde olda

lát kedvelte a szexnek. A nők viszont 
imádták. Rettentő férfiasnak tartot
ták, ugyanakkor rendkívül érzékenynek. 
Azokat a nőket kereste, akikkel harcolni 
kell. Akiket ellenfélnek tekinthet. Örömet 
szerzett neki, ha legyőzte őket. De ez per
sze nem mindig történhetett így. Rájött, 
hogy a nők egészen másképp gondolkod
nak, s ezt rendkívül nehéz kiszámítani. 
Veszélyesnek találta őket. Még az elején 
egyezséget kötött magával, hogy semmi
lyen érzelmi terror hatására sem enged 
bepillantani lelkének egy bizonyos szige
tére. Sok nő megérezte ezt a furcsa távol
ságtartást, és hogy tesztelje, a határon 
mozogva, néha átlépte az ingerküszöböt. 
Ezt rendkívül rossz néven vette. Ekkor 
sem az indulat, hanem a józan ész vezet
te. Tudta, ha alaposan megveri a kíván
csiskodót, távolabb riasztja, s még örömet 
is okoz magának evvel. Elítélni úgysem 
fogják, mivel a magas beosztású pártfo
gók mögötte állnak. Ezek után jó pár nőt 
annyira kicsinált, hogy úgy kellett fel
mosni őket a kőről. Bírósági feddésben 
is részesült emiatt, bár ez nem érdekelte. 
Tudta, hogy az egész csak színjáték. A fe
letteseinek szükségük van rá.

A nagy ellenfél huszonnégy éves korá
ban tette rá a kezét. Hiába a nagy testi 
erő, a kígyó ravaszságú ész, a nő végig
vitte akaratát. Bekötötték a fejét. Persze 
a nő nem is gondolta, hogy tudatosan en
gednek neki teret. A tábornok ajánlotta 
figyelmébe a nőt.

-  Lehet, hogy a karriered szempontjá
ból jól jöhetne.

Sokat töprengett rajta, mit tegyen. 
Képes leszek katonákat irányítani? 
Hiszen gyűlölöm őket... az embereket. 
Mégis... mégis talán... Na, vegyük sorra. 
Jól koncentrálok. Határozott vagyok. De 
nehezen beszélek... De... meg kéne pró
bálni...?

Ez még a háború előtt történt.

4.
A jugoszláv háború hozta el neki az 

igazi sikereket. Itt aztán lehetett ke
ménykedni, ütni, csonkítani, gyilkolni. S 
mindezt intézményesen, büntetés nélkül. 
Csak a hírhedtebb vérengzések kerül
tek nyilvánosságra. Annyira viszont okos 
volt, hogy nem ragadtatta el magát.

A házasság és a harcokban mutatott 
bátor helytállás okán kinevezték tiszt
nek. Középvezetőnek. Az elején még úgy 
nézett ki, rendben lesz az egész, aztán 
kezdett elromlani minden, amit elterve
zett, meg amit elterveztek neki.

Az első fogadásnál kezdődött minden 
baj. Nem érdekelték a protokolláris köte
lezettségek, utálta az ilyen rendezvénye
ket. Már az sem volt harmonikus, ahogy 
megérkeztek a rendezvényre. A feleségé
vel végigveszekedték az utat. A nő pró
bálta nyugtatni a férfit, de ez sem sült el 
a legjobban.

Aztán ott a fogadáson már igyekeztek 
konszolidált pár képét mutatni a közön
ség felé, kisebb-nagyobb sikerrel. A be

mutatásoknál kezdtek lehiggadni. Aztán, 
az egyik körben megtörtént a baj. Egy fi
atal férfi rossz mondata.

-  Gratulálok a kinevezéséhez. Úgy 
hallottam, alulról küzdötte fel magát idá
ig. — Büszke arca fénylett a finom iróniá
tól. — Az ilyen típusok mindig, mindenütt 
megállják a helyüket.

A fiatalembert a mellékhelyiségben ta
lálták meg félholtra verve. A kagyló előtt 
térdelt, feje vérrel színezte a mocskos vi
zet.

Hamarosan rájöttek, ki a tettes. 
Azonban a fényes társaságban már hiába 
keresték. A tiszt eltávozott, hátra hagyva 
feleségét, s egy nyilvánosházban vezette 
le a maradék feszültséget.

Sok fejtörést okozott mindez a tábor
noknak, akit természetesen felelősség 
terhelt pártfogoltjának kinevezése miatt. 
Mindenki követelte a felelősségre vonást. 
Éjjeli órákban csak járkált a szobában, s 
a megoldáson törte a fejét. Mégiscsak egy 
vadállat, ingatta meg a fejét. Nem va
ló ez neki. Még kompromittál engem is... 
Önálló munka kell neki... Ahol egyedül, 
titkosan dolgozhat... Ekkor villant a gon
dolat a parancsnok fejében. Hát persze!

Még a háború alatt hallotta a felkérést, 
de akkor elutasította, mert a fiút a maga 
helyére szánta. Különleges, szigorúan tit
kos megbízatásokhoz kerestek megbízha
tó, professzionális zsoldosokat. Ez lesz az! 
gondolta elégedetten.

-  Hát nála jobbat el sem tudok képzel
ni! -  állt meg járkálás közben, szembefor
dulva a civil ruhába öltözött, elegáns, öt
venes férfivel.

-  Hallottam bizonyos túlkapásairól. 
Meg azt az esetet, legutóbb... -  tette a 
kezét szája elé óvatosan.

-  Ah! -  legyintett a tábornok. -  Ez a 
munka más. Azt az ügyet el kell simítani! 
Meg már sokat finomodott. Mondhatnám 
cizellálódott. Igazi gyémánt.

A civil bólogatott le nem véve a szemét 
a tisztről, jelezve, hogy akkor innentől 
övé a felelősség.

A meggyőzés nem volt egyszerű fel
adat.

-  Hazakerülhetsz. Nem lesz több had
gyakorlat, különleges kiképzés, eltávozás. 
Semmi. -  járkált a tábornok az ülő tiszt 
előtt. Színpadiasán felé fordult. -  Végre 
családi életet élhetsz.

-  De én nem akarok hazamenni! — 
emelte rá szürkés tekintetét.

-  Nem akarok, nem akarok... -  in
gatta meg a fejét a tábornok, utánoz
va védence hanglejtését. Ismét Járkál
ni kezdett hátratett kézzel. -  ígérem, 
nem lesz eseménytelen az életed -  h ir
telen feléfordult. -  Különleges feladato
kat bízunk rád — nyomta meg az utolsó 
szavakat. Közelebb lépett hozzá, s meg
fogta védence foteljének karfáját. A tiszt 
kissé tiszteletlenül, a felettes arcát für
készve próbálta kitalálni a gondolatait. 
-  Élvezni fogod!

5.
Az első feladat egy nő meggyilkolása 

volt, egy repülőút alatt. Pontosan meg
tervezte, majd végrehajtotta a megadott 
időre. Vér nélkül. Tisztán, precízen. A

megrendelő elégedetten gratulált a tá 
bornoknak a védencéhez.

A következő feladatig három hónapot 
kellett várnia. Már unta magát. A fele
ségével remekül megvoltak, amíg ő távol 
szolgált. A nő több szeretőt tartott, a férfi 
elit kurvákkal hált, vagy jobb híján hadi
foglyokat erőszakolt meg. Most így össze
zárva zavarták egymás köreit. Tudták, 
hogy nincs igazán közük egymáshoz. 
Mégis a nő ragaszkodott hozzá, a fényűző 
élet miatt, és mindenféle kígyó ravaszsá
gú indokokkal kötötte magához a férfit. A 
tiszt átlátta mindezt, de még nem tisztult 
le benne, hogyan szabaduljon meg tőle. 
Időnként, mintegy bosszúból, keményen 
megerőszakolta. De kivárt. Még kivárt.

A megbízatások egyenetlenül követ
keztek: volt, mikor egy hónapon belül 
kétszer kellett ölnie, máskor meg fél évet 
is várhatott.

Rengeteg szabadidő hullott hirtelen az 
ölébe. Élőször csak tévézett, de hamaro
san megunta a sok ostoba műsort. Eljárt 
szórakozni, felszedett feslett nőket, ve
lük hentergett, de aztán ettől is megun
dorodott. A felesége háttérből gúnyosan 
figyelte, de nem segített volna. Gyűlölte, 
de az anyagi háttér miatt szüksége volt 
rá.

A férfi megérezte ezt a gyűlöletet, egy
re többet gondolkozott helyzetén. Ha el
teszem láb alól, nem marad senkim... 
Furcsállotta, hogy ilyen jutott az eszé
be. Megvetette magát, mert félni kezdett. 
Amitől a legjobban tartott, bekövetke
zett.

A gyilkolás, az élvezetek eltakartak 
előle valamit, valami eddig ismeretlen 
szubsztanciát, amit éppolyan nehéz volt 
megfogalmaznia, mint azt, hogy mi az 
élet értelme. A lelki magány keményebb
nek bizonyult az eddigi legnehezebb el
lenfélnél is. Inni kezdett, hogy elsimítsa 
magában a feszültségeket.

Valami tisztát akarok magamhoz ölel
ni. Valami kevésbé mocskosat ebben a ki
baszott, kurva életben! -  üvöltözött az 
utcán hajnalban. A rendőrök vitték be. 
Megtalálták nála a katonai igazolványt 
és azonnal értesítették a tábornokot.

Egy kényelmetlen, szúrós kárpittal bo
rított ágyon ébredt fel. Ahogy kinyitotta 
a szemét, egy búra nélküli lámpa fénye 
hasított lüktető agyába. Hogy mennyi idő 
telt el, mióta a fények kihunytak, nem 
tudta. Ösztönösen hunyorogni kezdett, 
aztán váratlanul a tábornok himlőhelyes 
disznóarca takarta el előle a lámpa izzó 
tűként szurkáló sugarait.

-  Mi van veled, te szerencsétlen? -  
kérdezte nyersen. A tiszt az arca elé kap
ta a kezét és elfordult. A tábornok azon
ban erőszakosan visszafordította, mire a 
fekvő férfi durván leszakította magáról a 
vállába hasító ujjakat. -  Miben segíthe
tek? -  kérdezte jóval lágyabban, kiegye
nesedve.

-  Félek... -  suttogta a tiszt, alig hall
hatóan, de nem volt képes ránézni.

-  Micsoda? -  sziszegte felé szemeit ösz- 
szehúzva a tábornok.

-  Félek, mint még soha.
-  De kitől? Vagy mitől?
-  Attól, hogy üres... az életem.
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A tábornok otthagyta. Arra ébredt, 
hogy erősen rázzák a vállát. Arra fordult 
az alvástól még püffedt arccal. A tábor
nok volt, egy ismeretlen szemüveges fér
fival.

-  Bemutatom Dr. Steint. 0  lesz a pszi
chiátered. -  a tiszt csak bámult rá üres 
tekintettel. -  Ilyen állapotban nem ad
hatunk feladatot neked.

6.
A pszichiáter nem tudott megfele

lő' eredményt elérni vele. Úgy érezte, va
lamelyest szabadjára kell engednie, s 
közben -  természetesen diszkréten -  
megfigyelés alatt tartania. Meglepve ta
pasztalta, hogy koncentrációja az eddigi
től eltérő irányt vett.

Egy alkalommal, hosszú városi bolyon
gásai során, egy könyvesboltba tért be. 
Hogy mi vezette be ide, azt később sem 
tudta megmagyarázni. Szórakozottan 
emelt le egy verses kötetet a polcról. 
Látott embereket maga körül a szétszórt 
fotelekbe süppedve. Leült hát ő is egy sza
bad helyre. Azt vette észre, hogy leköti a 
versek zenéje, a hatására keletkező gon
dolatok, elszállt a félelme, valami új, sza
bad világba tágult ki a tudata. Megvette 
a kötetet és napokig csak ezzel foglalko
zott. Orvosa aggódva figyelte.

Mikor befejezte a könyvet, újra betért 
a boltba, s hosszasan keresgélt a színes 
kavalkádban. Most egy regényt szemelt 
ki magának. Hagyta sodortatni ma
gát a történettel. Boldog volt. Úgy érezte 
életében először.

A következő olvasmánya egy orosz re
gény volt. Lenyűgözte a cselekmény. 
Mintha a saját démonait festették volna 
fel a lapokra. Ugyanakkor Szonya... szó
val Szonya alakja megbabonázta. „Ilyen 
tisztaság, önátadó szeretet is létezik?” -  
tárta  szét a lelkét, a beáradó fény előtt. 
Elolvasta tízszer, hússzor, százszor azo
kat az oldalakat. Nem tudott betelni ve
lük. Szerelmes lettem egy idealizált alak
ba? Nevetett magán, de azért világos volt 
számára, hogy ezt az érzést tényleg komo
lyan kell vennie. Mintha a föld felett lebe
gett volna. Mintha, eddigi mocskos tettei 
mérhetetlen magasságokból, mérhetetlen 
apróvá zsugorodtak volna. Többet se kur
vákra, se a feleségére rá se tudott nézni.

7.
Napok óta dédelgette magában az ér

zést, hogy talált valamilyen idealizált 
tisztaságot és ezt magában meg kell őriz
nie. A pszichiáter meglepve tapasztal
ta, hogy változás állt be páciense lelki 
életében.

A tábornok örült, hogy védence vala
mivel jobban van. Végül is a legjobb em
bere volt. Függtek egymástól. Nem akar
ta elveszíteni.

-  Adjunk neki egy könnyű feladatot! -  
járkált az irodában az orvos előtt.

-  Nem lesz még túl korai?
-  Szerintem az majd helyrebillenti.
-D e...
-  Én jobban ismerem, mint maga!
Nem volt ellentmondás. Hamarosan

védencét az irodájába kérette.
-  Egy kis rövidet?

-  Köszönöm, leszoktam.
-  Ez csak próba volt. -  mosolygott ne

gédesen a tábornok. — Hallom, jobban 
vagy.

-  Igen... legalábbis...
-  Legalábbis Stein azt mondta. -  mo

solygott továbbra is. A tiszt megadóan in
gatta meg a fejét.

-  Feladatot kapsz! -  húzta fel sokat
mondón a szemöldökét. A tiszt rezzenés
telen arccal figyelte. — Látom, tetszik! 
Na, jó! -  ütött rá barátságosan fiatalabb 
társának a combjára. -  Majd később meg
tudod a részleteket. Lelépni!

8.
A napok teltek, s hamarosan meg

tudta az akció időpontját és helyét. 
Szórakozottan nézegette a papirost, majd 
elégette, ahogy tanították.

Nem érdekelte túlzottan az egész. 
Elindult sétálni, hogy feltöltekezzen 
az újabb rajta gyakorolt erőszak ellen. 
Ugyanis már nem élvezte az egészet, 
már másképpen gondolkozott, mint ed
dig. Ahogy a folyóparton haladt, a nap 
különösen csillant a fodrozódó vízen.

Elmerengett a szépségen. Abba kell hagy
nom ezt a rohadt munkát!, villámlott belé 
a gondolat. Ezt a kurva szart!

Persze tudta, hogy ez nem ilyen egy
szerű. A feleségtől még viszonylag köny- 
nyű megszabadulni, de a tábornoktól és a 
szervezettől...

A fák barnás leveleikkel az elmúlást 
juttatták az eszébe. Ahogy elmerült a szí
nek gazdag melankóliájába, érezte, hogy 
még nem élt semmit, s talán csak most 
következik az, amiért megszületett.

S akkor az áttetsző fényben az avaron 
vagy az avar felett lépdelve meglátott egy 
talán túlvilági lényt. Azt hitte, hogy káp- 
rázik a szeme. A lány haját mintha a nap
sugarak simították volna aranyszőkére, 
az arcán a halovány mosoly szakasztott 
Szonyáé volt, a regényből, az ő regényé
ből. Szonya, Szonyácska..., rebegte szinte 
eszét vesztve. A lány látványa betöltötte 
üres, megtépázott lelkét. S ő mintha meg
érezte volna az érzések felé áramló forró
ságát, a férfi felé fordította halvány arcát. 
A férfi csak állt a viharmentes kék ten
gerben, s nem tudott mozdulni sem. Úgy 
érezte, a végtelen óceánon ketten sodród
nak valahová messze, csak ketten. A lány 
kezében, az aranybarna ír szetter azon

ban talált valamit az egyik tölgy tövé
ben, s elrántotta a tüneményt. A lány fi
noman elmosolyodott, s a férfi megérezte, 
mi több, tudta, hogy ezt a gesztust neki 
tette, igen, csak neki. Mondani akart va
lamit, de kiszáradt a szája. Hirtelen úgy 
érezte sivatagban áll és testét elhagy
ja az erő. A lány azonban ment a sivatag 
éles ormán, de még egyszer, még utoljá
ra visszatekintett rá angyali mosollyal. 
Most már biztos... ez nekem szólt. ... 
Istenem... Boldog volt, végtelen boldog. 
Eljövök érte. Igen. Holnap, eljövök érte. S 
elmegyünk innen... Messze... Ilyen emel
kedett állapotban, félig révedezve a hódí
tó fényektől részegen ért haza.

9.
De a lány nem jött sem másnap, sem 

harmadnap, sem azután. A férfi csalódot
tan zárkózott be ismét sötét, zord vilá
gába. Nem értette a sors kegyetlenségét, 
miért nem adhatja meg neki ezt a kis örö
met.

Jól van hát, Úristen..., feszült meg 
benne a harag, s terült szét, mint mérge
ző permet a földeken.

Elhatározta, hogy innentől kezdve, 
csak a ráváró feladatra összpontosít. A 
leendő áldozatokról meglehetősen pontos 
adatai voltak. Tudta, hogy új korok tő
késeiről van szó. Már ezt a munkát sem 
akarta elvégezni, mégis a sors kegyetlen
sége bosszút forralt benne az élet ellen.

Jól van! Ezeket a patkányokat még ki
irtom, aztán... befejezem. Itt hagyom ezt 
a cirkuszt.

Azon az estén a sötét úgy hullott a táj
ra, mint a halotti lepel az eltávozott ar
cára. Egy elhagyatott helyen parkolt le, 
amit már előre kinézett magának. A kül
város csendje fojtogatta a sercegő lám
pa izzóját. Örült a csendnek, mivel gyű
lölte a zűrzavart, noha megtanult abban 
is nyugodt maradni. A belvárosban nagy 
felfordulás volt. A kormány elleni tünte
tések lángja újra az égre csapott ki. Ez 
majd pont kapóra jön nekem. Később..., 
ha már vége, gondolta. Mindent lépésről 
lépésre kitervelt.

Két kutya volt az udvarban, akik meg
érezték a jöttét, de a házban lévők a böm
bölő tévétől nem figyeltek rájuk. Gyors 
mozdulattal egy hatalmas, ezüstösen
» » >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
csillogó pisztolyt vett elő testhezálló ru
hájának belső zsebéből. Egy régi, míves, 
negyvenötös Smith and Wessont hasz
nált. Kedvenc fegyver. Ilyen nem volt fel
lelhető' itthon. A befolyásos megrendelő' 
hozatta neki külföldről, direkt az ő kéré
sére. Felcsavarta rá a hangtompítót. Két 
lövés és már feküdt is a két dög.

Az erkélyajtót nem zárták. Micsoda fe
lelőtlen tuskók, mosolyodott el gúnyosan, 
majd simán felkapaszkodott s belépett, 
pontosan a sötétítő függöny mögé. A szíve 
továbbra is csendesen dolgozott. Az ágyon 
két test fonódott egymásba és vonaglott 
kéjes szorítással. Fölül volt a nő, éppen 
háttal neki, így nem láthatta az arcát. 
A férfi szeme azonban pontosan rá fóku
szált abban a pillanatban, mikor a fejére 
célzott, így láthatta, mennyire kikereke
dett a megdöbbenéstől. Megszólalni már 
nem volt ideje. A golyó pontosan a homlo
ka közepébe hatolt, a fejét szinte belefúr
va a párnába. A nő már éppen kezdte for
dítani a fejét hátrafelé, mikor a tarkójába 
kapta a golyót. A lövés erejétől a férfi ha
lott mellére csapódott élettelenül. Meg se 
fordította őket. Undorodott tőlük, s látta 
a gyenge fényben, ahogy a két sebből sö
téten szivárog a vér. A tévé ostoba hangja 
továbbra is betöltötte a teret.

Tudta, hogy egy cédét is meg kell sze
reznie, az majdnem olyan fontos, mint a 
család kiirtása. Azt az információt kap
ta, hogy az a második gyerekszobában 
van, ahol a féléves csecsemő fekszik az új 
bébiszitterrel. De hogy pontosan hol, azt 
nem tudta. Ezt lesz a legnehezebb megta
lálni, futott át az agyán. Kilépett a folyo
sóra, s megállt szemben a kamaszok szo
bájával. Na, akkor most jön a két kölyök. 
Az órájára nézett. Még két óra volt a vo
nat indulásáig.

A szobában bömbölt a zene, az aj
tó alatti résen látszottak a benti fények 
villódzásai. Valószínűleg tévét néznek, 
gondolta. Sokszor ölt már gyereket, most 
mégis kissé megfeszült a gyomra. Szonya 
jutott eszébe egy pillanatra, de bosszúsan 
elhessegette a képet. Nem akarta, hogy 
megint irracionális gondolatok megzavar
ják. Megingatta a fejét, majd benyitott a 
szobába. A két kamasz a földön ült, vala
mi társasjátékot játszhattak. Felemelték 
a fejüket a belépő felé. Ijedtükben tág
ra nyitották a szájukat. Hang azonban 
nem jött ki a torkukon. A nagyobbikat 
lőtte fejbe először, aki a lövés torkolati 
erejétől nekiesett a magnónak. A kiseb
bik megpróbált menekülni, felpattant és 
az ajtó felé mozdult. Akkor érte a golyó 
a mellén, mire hátraesett, de még élt. A 
tiszt fölé hajolt, furcsa grimasszal az ar
cán. A kérlelőn reá tekintő gyerekszemek 
egy pillanatra megpendítettek egy húrt 
a szívében. Arca idegesen megrándult, s 
mérgesen hűtötte le ismét a fejét. Mi van 
velem? Ez megrendelés...

Ismét nyugvópontra helyezkedve emel
te a fegyvert, egészen a homloka közepé
ig. A gyerek szűkölt félelmében. De visz- 
szaút már nem volt. Elsütötte a fegyvert. 
A fiúnak teljesen szétlőtte a fejét. A tévé
re tekintett, amely az utcai zavargásokról

adott hírt. Rendőrök csaptak össze a tün
tetőkkel. Véres jelenetek zajlottak a belvá
rosban. Elégedetten bólogatott. Tudta, ez 
mind az ő malmára hajtja a vizet. A gye
rekjátékra tekintett. Az egyik épp nyerés
ben volt. Egy dobással beérhetett a célba. 
Bőrkesztyűs kezével dobott a kockával. 
Hatos. Behúzta a bábut a célba.

Tovább kellett mennie a másik gyerek
szoba felé, mert az idő sürgette. Ebben a 
szobában csend volt, a folyosóról nem ta
pasztalt semmilyen mozgást. Halkan 
nyitotta az ajtót. A sötét ijesztően vágott 
a szemébe. Aztán hozzászokott a kevés 
fényhez. A gyerek egy kiságyban feküdt, 
melynek fehérsége világított a sötétben. 
Az utcai lámpa szórta még befelé sárgás 
sugarait. A gyerek fölé lépett. Vöröses kis 
csecsemőfeje érdeklődve fordult felé, s mi
vel ismeretlen volt a sötét arc, éktelen sí
rásba kezdett. Ez nagyon felidegesítette 
a tisztet. Megrándult a szája. Felemelte a 
nehéz pisztolyt. Egyenesen a gyerek sze
me közé célzott.

Matyi... hallotta bal felől az elhaló asz- 
szonyi hangot. Arra fordította a fejét s 
a pisztolyt. Egyenesen a hang irányába 
célzott. Látta, ahogy a hang tulajdono
sa, egy nő épp belép a kinti lámpa fény
udvarába. Elállt a lélegzete. A szíve majd 
kiugrott a helyéről. Majdnem elejtette a 
fegyvert. Szonya volt. Az ő Szonyája, sem
mi kétség.

A lány ránézett kérdőn, majd a pisz
tolyra a tiszt kezében és a szája felé kap
ta a kezét. Megismert?... Áh, nem... nem. 
Látszik, hogy nem..., gondolta. A fiatal nő 
halványkék szemeiből patakzani kezdtek 
a könnyek. A férfi újra a csecsemőre fog
ta a fegyvert, de a lányra tekintett, halál
ra vált, sápadt arccal, de nem szólt. A cse
csemő bömbölése töltötte be a szobát. Már 
majdnem abbahagyta az egészet, csak 
azért, hogy megfoghassa a lány kezét, aki 
még mindig előtte állt, s őt nézte elször- 
nyedt tekintettel, aztán elhessegette ezt a 
gondolatot. De hiszen én gyilkos vagyok! 
Mit akarok ettől a szegény lánytól?... Akit 
most meg kell, hogy öljek. ... Meg kelle
ne... Elvette a pisztolyt a gyerek fejétől, 
mire a lány a földre rogyott és vállát hang
talanul rázta a zokogás. Nem megy..., néz
te a lányt, titkos szerelmét, amint földre 
borulva sír, s látta magát mellette bőr
kesztyűben, fegyveresen. Keze ösztönösen 
mozdult... de visszahúzta... Megingatta a 
fejét, s tudta, elvesztette a csatát. Zavar 
volt a fejében, legszívesebben felrobbantot
ta volna a világot. Úgy érezte, nem bírja 
tovább a látványt, nem bírja nézni a ha
lálra ijesztett lányt és önmaga szánalmas
sá silányodott alakját. Kirohant a házból, 
mint egy eszeveszett.

A kocsiban ráborult a volánra és sírt. 
Életében másodszor, a nevelőintézeti hán
tás után. Meg akart halni. Aztán fölemel
te a fejét. Ki segített, hogy idáig jussak?... 
Ki a hibás mindezért? ... Nem! Nekem él
nem kell! Rendben! Hibáztam. Bűnös va
gyok... de megbánom. Elmegyek innen és 
levezeklem. ...Vagy erőt gyűjtök és megfi
zetek! De pontosan kinek... vagy kiknek? 
Kinyírhatnám az egész kibaszott társadal
mat! Mindegy, el innen!, súgta az ösztöne.

A belváros határáig hajtott. Innen már 
csak gyalog folytathatta az útját, mert az 
út számos helyen le volt zárva barikádok
kal. A sarokról lövések zaja hallatszott. 
Ilyen kemény a helyzet?, gondolta. Örült, 
mert tudta, így könnyebb dolga lesz. A 
pályaudvar felé futott. A következő sar
kon egy kapualjban összeroncsolódott ar
cú hullát talált. Gyorsan megcserélte vele 
a ruháját és betette a zakó belső zsebébe 
a személyes iratait. Aztán futott tovább.

Az állomáson lézengtek az emberek. 
Nem tűnt fel rongyos ruhája, mert sok 
volt a hozzá hasonló. Felszállt a vonat
ra, amit már előzőleg kinézett magának. 
Mivel látta, hogy később gyanús lehet, 
egy kisebb állomáson átszállt egy teher
vagonba. Végül is a helyzethez képest 
elég könnyen jutott ki az országból.

10.
Az első hét kemény volt. A helyi olasz 

lapokban olvasta az újabb véres, valószí
nűsíthetően politikai gyilkosságról meg 
a felborult politikai helyzetről szóló hír
adást. Az első héten még sokszor eszé
be jutott Szonya. Gyötörte a lelkiisme- 
retfurdalás. Aztán berendezkedett újabb 
életébe. A gyilkosságokért meglehető
sen komoly összegeket kapott, így tudta, 
pár hónapig biztosan nem lesznek anya
gi gondjai.

A kis dél-olasz falu befogadta. Tudták, 
hogy a magyarok nem ok nélkül mene
kültek el hazájukból. Forradalmárnak 
hazudta magát. A mediterrán táj vakító 
fényeivel kárpótolta a határokon át veze
tő út szenvedéseit.

Ahogy telt az idő, kezdett halványod
ni a régi emlék: a házasság, a piszkos 
munka, a zavaros otthoni helyzet. Azt 
vette észre, hogy kezdi jól érezni magát. 
Mindene megvolt. Egyedül, de kényelme
sen élt. A szépirodalom vette ismét birto
kába. De a Bűn és bűnhó'dést nem vette 
elő többé. Szenvedélyesen olvasni kez
dett, s hamarosan megszületett benne az 
írás vágya is.

Úgy érezte, hogy megrázó erővel képes 
megrajzolni komoly lélektani tablókat, az 
ember kiszolgáltatottságát a világnak. 
Rövid idő elteltével az is megfogant a fe
jében, hogy mi lenne, ha megírná a saját 
történetét? Mindent. Az intézeti szenve
déseket, a katonaság alatti kiképzést, a 
profi gyilkossá avatást, majd a megrázó 
erejű felismerést. Igen, egy fél év múlva, 
már csak ennyi maradt a Szonyával le
zajlott kalandból. Egy irodalmilag megfo
galmazható történet. El is kezdte írni.

Egy év múlva, mikor már a szökésé
nél tartott a történet megformálásában, 
egy csomagot talált a postaládájában. 
Kinyitotta, s egy kísérőlevél nélküli cédé 
volt benne. Rögtön betette a gépébe, mire 
az automatikusan megjelentette a tartal
mát. Egy médiafájl volt. Mi a fene lehet 
ez?, kérdezte az ürességtől.

Ahogy belemerült a film nézésébe, kez
dett ráismerni ismerős arcokra, majd ha
marosan lecsapott benne a felismerés: sa
ját temetésének képeit látja, amit Pesten 
rendeztek. Ekkor már tudta, veszélyben 
van. Tudta, hogy hamarosan érte jönnek.
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SZŐCS ISTVÁN

Investigate
Bodoriana

Sine fine folyt a per 
(Ajánlom K. J.-nek)

Amikor egy esemény legendává 
magasztosul, nehéz már visszahelyez
ni keletkezésének valóságos összefüg
géseibe. Egy életen át bajmolódtam 
Bodor Péter életrajzával, találmá
nyainak, és egyáltalán munkásságá
nak felderítésével. A zenéld kút ma
rosvásárhelyi építését (majd a későbbi 
Margit-szigeti másolatát), pénzhami
sítási pereit, és „híres magától me
nő szekerét”) úgy hiszem, sikerült ki
emelnem a legendák szövőszékének 
tarka nyújtó- és felvető szálainak ösz- 
szegubancolódása közül, de azt, hogy 
az 1848-as szabadságharchoz milyen 
köze volt, én is elnagyoltam*. Ennek 
az volt az oka, hogy a Csíki hadila- 
pokról, illetve mellékletéről, a Csíki 
Gyutacsról sohasem kaptam sem má
solatot, sem hiteles, elsőkézbeli kivo
natot, csak amolyan híreszteléseket, 
így hát tisztáztam a vád alól, hogy 
1848 őszén részt vett volna Szászrégen 
kifosztásában; és előadtam, hogy egy 
alkalommal egy mezőségi faluban 
nem ágyúkat öntött, hanem orgona
sípokat (íme, milyen stílusos békehar
cos!), de ahhoz az adathoz, miszerint 
lett volna tüzérségi gyutacsgyára, 
és Bem serege számára zünderekét, 
azaz „kapszli”-kat gyártott és kése
delmesen szállított volna, érdemben 
nem tudtam hozzászólni, s olyan mó
don nyeltem le, mintha hihető volna, 
részletezés nélkül is.

Kaptam azonban később egy leve
let Komán János költőtől és tanár
tól, amelyben figyelmeztet: álljon 
meg a menet, mert az a Bodor, a lő- 
szeres, egy másik Bodor, méghozzá 
nem is Péter, hanem Ferenc. Mivel a 
Rovarcsapdának, az egyszerűbb ol
vasók között nagy sikere volt -  any- 
nyira elfogyott, hogy nekem magam
nak sincs egy példányom sem belőle

mindig reméltem, újra „kiadatom”, 
s abban köszönetét mondva Komán 
Jánosnak, ezt az epizódot is tisztá
ba teszem. Azonban volt könyvki
adói kollegáim (Bukarest, Kolozsvár, 
Budapest működési körzetekben), a 
legironikusabban viszonyultak az új
rakiadás ötletéhez. A tavaly, immár 
újabb adatok birtokában a Bodor 
Péter szak- és kortársának, Rajka 
Péternek nevét viselő kolozsvári tá r
saságnak ajánlottam fel, hogy tartok 
e kérdésről egy kötetlen előadást, mi
vel hosszabb írásműhöz már gyengék 
a képességeim. Érdeklődést azonban 
így sem tudtam kiváltani, emiatt itt

közlöm Komán János újabb, 2006. ok
tóber 27-én kelt levelét ez ügyben, ki
sebb rövidítésekkel:

„Ipari műemlékünk, a bodvaji öntö
de ez évi” (2006-os) „összeomlása ismét 
eszembe juttatta Bodor Ferencnek, a 
csíkmadarasi lőporgyár mérnökének 
és Zakariás Antalnak, a csíkszépví- 
zi származású örmény tulajdonosnak 
a nevét, akik az 1848-49-es szabad
ságharc áldozatvállaló személyiségei 
voltak. Zakariás Antal, a bodvaji ön
töde és a csíkszentdomokosi (balánbá- 
nyai) rézbánya tulajdonosa, a szabad
ságharc idején, 1848 novemberében, 
Bodor Ferenc bányanagyot (mérnö
köt) küldte Bodvajra, hogy segítsen 
az első ágyúk és ágyúgolyók öntésé
nél, amint azt már részletesebben is 
megírtam -  többek között -  a Hargita 
Kalendárium 1998. évfolyamában. 
Épp harminc éve vitatkozom azok
kal, akik mellőzik Bodornak, a csík
madarasi „állami lőporgyár” igazga
tójának az ügyviteli jegyzőkönyvét, 
melyben azt állította, hogy Gábor 
Áron tőle tanulta meg a fúrás nélkü
li ágyúk öntését, ugyanis Gábor Áron 
a császári öntődében már a fúrás
sal készült ágyúk öntésénél bábásko
dott. A „testi-lelki jó barátok” egyiké
nek, Bodornak évszázados mellőzése 
-  szerintem -  a legendaépítő, popu
lista történetírás maradványa”... „Az 
általam felsorolt történelmi forráso
kat egy újabb dokumentum hitelesíti. 
Nemrég előkerült Gál Sándornak**, 
a székely nemzet 1848-49-es hadve
zérének Nápolyban, 1861-ben, olasz 
nyelven megjelentett, magyarra for
dított életrajza, melynek 25. oldalán 
a következő hitelesítő megállapítás ol
vasható: Gál Sándor elrendelte, hogy 
a hazaszeretetből hozzá csatlakozott

falvak által felajánlott harangokat 
emeljék le. Ezekből az önként átenge
dett harangokból néhány napon belül 
Bodor Ferenc segítségével Gábor Áron 
elkészítette az Ágyúkat.

A 45. oldalon a „kiváló Bodor” mada- 
rasi lőporgyárát említi meg. Remélem, 
hogy a csíkmadarasiak is buzgólkod- 
ni fognak annak érdekében, hogy vég
re kinyomtassák a Kolozsvári Állami 
Levéltárban található Bodor Ferenc- 
féle jegyzőkönyvet, és méltó helyen 
emlegessék nemzeti ünnepnapokon.”

„Nem kell búsulni azért, hogy a le
genda oda, hiszen Gábor Áron jelen
tőségét a kézdivásárhelyi ágyúgyár 
működtetésével, a Bodorét pedig „a 
két magyar haza legnagyobb lőpor
gyárának” üzemeltetésével kell érté
kelnünk.”

Valóban: nem deheroizálás, ha szá
mon tartjuk Gábor Áron egyenrangú 
munkatársait, segítőit! Nem fakítja ki 
nimbuszának fényét. (Még a legenda 
sem veszít: a mesében is felvonulnak 
a hős segítői, Fanyűvő, Kőmorzsoló...)

Plugor Sándor örökösen tervezgette, 
hogy megfesti a kökösi csatát, amely
ben Gábor Áron elesett. „Nagy, iliászi 
koncepciójú kép lesz”, mondogatta, kö
zépsíkban maga az ütközet, a magas
ban a hősök védőszellemei és a kor
szak géniuszai, s égi háború; egészen 
lent, az előtérben egy történelmi lép
tékű disznótor, az utódok, pecsenyéjü
ket sütögetvén...

Igen, egy modern homéroszi re
gény ez, de végül is nem festette meg, 
ahogy Bözödi György sem írta meg, 
pedig évtizedeken át készülődött egy 
nagy, igazi Gábor Áron-regényre, rop
pant anyagot gyűjtött össze hőse kor
társairól***; például a fentebb em
lített Gál Sándor vezértársának, 
Berzenczey Lászlónak is lemásolta az 
emlékiratait, s olykor fel-felolvasott 
belőle, emlékszem kaliforniai, kínai, 
indiai utazásainak néhány epizódjá
ra, s első, kokain okozta delíriumá- 
ra. (Majd miután hazatért, vasutak 
építkezéseit szervezte, s a hűvösvölgyi 
szanatóriumban érte a halál.)

Mikor egyszer s másszor érdeklőd
tem, hogy halad az igazi regénnyel, 
Bözödi savanykás nevetgetéssel hüm- 
mögött:

-  Tudod, a történelmi igazsággal az 
a baj, hogy mindig túlmutat saját ma
gán... máskor meg ki sem tölti a saját 
valóságának kereteit...

*lásd: Szó'cs István: Rovarcsapda, Ifjúsági 
Könyvkiadó, Bukarest, 1969; valamint Nemes 
Anna Borbála: Látogatóban Szó'cs Istvánnál, 
Wellmann Kiadó, Budapest 2004, 27-33. o.

**Gál Sándor életrajza... Pallas- Akadé
mia, Csíkszereda, 2006.

***Marosvásárhelyról úgy hallottam, hogy 
Bözödi György kéziratos hagyatékát Gálfalvi 
György vette gondjaiba; ennek utánajárni 
nem volt merszem, remélem, így is van.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A k in trek ed tek
Falun
Anna a faluját jelző tábla előtt újra 

lelassít, lehúz az útról. -  „Figyelj, va
lamit el kell mondanom, tudnod kell, 
hogy a mama beteg.” „Mi a baja?” 
„Depressziós, öt éve, mióta az apám 
autóbalesetben meghalt, nem a régi... 
Különben is nagyon zárkózott, egysze
rűen képtelen feloldódni, addig is elég 
visszahúzódva élt, azóta teljesen begu- 
bózott. Tudnod kell még azt is, hogy ő 
felvidéki, kassai. Nyolc esztendős volt 
szegénykém, amikor kitelepítették a 
családot, Magyarországra. Húsz, ami
kor megismerkedett édesapámmal, 
aki akkor járt életében először turista
ként a szép Búpesten, ahogy tréfásan 
mindég mondotta. Derűs, vidám em
ber volt szegény, sajnálom, hogy nem 
ismerhetted... Különben első látás
ra egymásba szerettek, néhány napig 
kéz a kézben kóvályogtak, részegen a 
vágytól. A Citadella, a Halászbástya, 
a Margitsziget, Szentendre, Visegrád, 
Esztergom, mit tudom én! Aztán apám 
megkérte a kezét. A hivatalban még 
nagyapámnál is jobban megdöbbent 
a rigorózus tisztviselő. Hogyan? Nem 
az elvtárs jön hozzánk Erdélyből, ha
nem az elvtársnő megy? Hihetetlen!... 
Onnan még csak-csak jönnek, de hogy 
innen oda menjen valaki, ráadásul egy 
felvidéki születésű?... Hát erre, higy- 
gyék el az elvtársak, amióta én ebben 
a hivatalban dolgozom, még nem volt 
példa! Nem is hallottunk ilyesmiről, 
és én a magam részéről el se tudtam 
volna képzelni, s ha valakitől hallom, 
nem hiszem el... Jól meggondolták?... 
Igen! — válaszolták egyszerre a szüle
im. Két évbe telt, amíg az engedélyt 
megkapták. Lázasan leveleztek. Két 
esztendeig minden áldott nap írtak 
egymásnak!... Csodálatos, nem? Volt, 
amikor a keddi levél hamarabb jött 
meg, mint a vasárnapi. Volt, amelyi
ket meg se kapták, de apám minden
re számított, erre a leginkább, ezért 
megegyeztek, hogy indigóval írják le
veleiket, így azután időrendbe rakhat
ták a regényeiket, s kipirulva, dobo
gó szívvel olvashatták fel egymásnak, 
hosszú, kellemetlenül hideg éjszaká
kon, amikor dühösen csikorog a szél
kakas és úgy sír a szél, olyan keserve
sen, mint részeg kintornás a felesége 
temetésén. 1962 júniusában érkezett 
meg anyám, édesapám Váradon vár
ta, virággal, egy híján 40 évük volt, 
hogy olvasgathassák leveleiket, soha 
többé nem váltak el, a gyógyszertár
ban is együtt dolgoztak... Romantikus, 
mondhatná bárki, csakhogy ez nem

romantika volt, sőt több a szerelem
nél is. Egyszerűen kiegészítették egy
mást, képzelheted, hogyan hatott ma
mára apám halála. Ráadásul jelen is 
volt, siettek valahová, az öregem meg
gondolatlanul lelépett a járdáról és egy 
Dacia elgázolta. Egy negyven körü
li benzintyúk vezette, eszelősen hajto
gatta, hogy neki volt elsőbbsége s még 
át akart jutni a piroson, mintha nem 
lett volna mindegy...” „Hogy hívták 
édesapádat?” „Ferenc. Fábián Ferenc. 
Kimegyünk majd a sírjához estefe
lé.” „Mit szól a mama ahhoz, hogy én 
itt alszom?” „Nem érdeklik az ügyeim. 
Tudod, ő...” „Más fiúddal is voltál már 
itt?...” „Néhányszor Pistivel, tudod, akit 
megejtettek bácsikám atkái és fölvál
lalta a keresztháborút... Porszívó-ügy
nök lett Amerikában. Mikor a jó hírt 
közölte nagybátyámmal, felcsillant a 
szeme, én bíztam Istvánban, tudtam, 
hogy közülünk való! -  élénkült fel, de 
tudd meg, Annácska, nem lesz köny- 
nyű élete, mert a porpamacsok vissza
ütnek. Alattomos, bosszúálló fajta!... 
Persze, a porszívóé a jövő! Mondhatni 
a porszívó az utolsó esély, csak persze 
tökéletesíteni kell...” „Jár színházba a 
mama?” „Apámmal jártak, azóta nem 
mozdul ki innen. A bérletét se újítot
ta meg.” „Vajon ismer engem? Hallott 
rólam?!” „Majd kiderül.” „Tudja, hogy 
én is jövök?” „Nem beszéltem vele. 
Általában, ha tudok, hétvégén jövök 
haza. De most nem jeleztem az érke
zésem, szerettem volna, ha meglepe
tés lesz.” -  Sóhajt és indít. Nézegetem 
a földbe süppedő házacskákat, a kerte
ket. Kevés az új ház. Anna elérti a pil
lantásom, szomorúan vonja le a tanul
ságot -  „Mennek el, mindenki elmegy, 
aki teheti, ezt a helyet is megérintette 
a pusztulás előszele.” A templom előtt 
a kis téren az első világháborús emlék
mű körül kutyák köröznek. Távolabb, 
az egyik mellékutcában szénásszekér 
imbolyog. Karórájára pillantok: fél há
rom. Ez kissé megdöbbent. Eltöltöttük 
az időt az erdőben. Az út elkanyaro
dik, elhagyunk egy kocsmát, udvarán, 
az asztaloknál férfiak sörözgetnek, ér
deklődve figyelik a lépésben haladó fe
hér sportkocsit. Az árok szélén mezít
lábas cigánygyerekek hajkurásszák a 
libákat. Váratlanul a nap is kibukkan 
egy cápa alakú felhő mögül, mintha 
a fehér cápa szájából tűnne elő, és su
gárzó fénybe vonja a házat, amely előtt 
megállunk.

Anna kiszáll, bemegy a kapun, ki
nyitja a nagykaput, visszaül, s behajt 
az udvarra. Gondozott, zöld pázsiton 
fut a kocsi, a kert mellett áll meg. A

ház távolabb nyújtózik a fényben, előt
te virágoskert. Régi, egykor szebb na
pokat látott épület. A 19-ik század for
dulóján építettek ilyen házakat, talán 
egyik gyógyszerész elődjüké lehetett. 
L alakú épület, lépcsők vezetnek a 
szokatlanul tágas teraszra, futó rá
nézésre is lehet öt-hat szoba. Hátrább 
melléképületek, gyümölcsöskert...
Nagy, fekete német juhász szalad elé
jük, nyüszítve táncolja körül a kiszál
ló Annát. -  „Ő Vitéz -  mutatja be pu- 
kedlizve Anna. -  Jóbarát -  szól a 
kutyára, aki azonnal hozzám rohan s 
buzgón szimatol, jóindulata jeléül lel
kesen csóválva farkát. -  Jó kutya -  
magyarázza Anna -  S még mindig 
várja apámat.” Törékeny, ősz hajú, fe
kete ruhás asszony jelenik meg a te
raszon, s felemelt kézzel üdvözli őket.
-  „Nem szóltál, hogy jössz, kislányom
-  mondja szomorúan -, főztem volna 
csibeleveskét, de hát nem szóltál!...” 
„Hoztunk dinnyét, szőlőt -  öleli meg 
Anna, megcsókolva az arcát. -  O 
Attila, a... a... a barátom” -  jön egy 
pillanatra zavarba. „Szabó Attila” — 
hajolok meg. Kezet is akarnék csókol
ni, de az asszony elhúzza kezét, s pu
hán lábujjhegyre állva puszilja meg 
az arcom. „Özvegy Fábián Ferencné -  
mondja rekedten, s kék szeme meg
rebben. -  Érezze otthon magát ná
lunk, kérem!” -  és előreindul. Anna 
közben becsukja a kaput, kiveszi a 
csomagtartóból a dinnyét, a szőlőt. 
Én zavartan hol a távolodó asszonyt, 
hol Annát nézem, aztán kapcsolok, 
odamegyek és elveszem a csomago
kat. Felmegyünk a lépcsőkön a te
raszra. „Ülj le -  szól vissza Anna a 
válla fölül - , sört kérsz, vagy bort? 
Vagy kávét?” „Vizet” -  suttogom és le
ülök. A nádfonatú szék meghitten 
reccsen meg alattam. Anna eltűnik 
a házban. Vitéz feljön a lépcsőkön, új
ra figyelmesen szagolgat meg, majd 
leheveredik a lábam mellé. Kopog a 
farkával. A barátság megköttetett. 
Anna, maga elé engedve édesanyját, 
süteményeket hoz, poharakat s egy 
üveg ásványvizet tesz az asztalra. -  
„Kínáld meg körtepálinkával is a ba
rátodat -  ül le az asszony szemben ve
lem, és figyelmesen néz rám. -  Öt 
éves, még szegény jó uram főzte vil
moskörtéből.” Anna, meg sem várva a 
beleegyezésemet, visszamegy a ház
ba, tálcán hoz három zömök üvegpo
harat s egy hasas zöld üveget. Leül ő 
is, tölt a poharakba egy-egy ujjnyit. 
„Isten hozta!” -  érinti poharamhoz az 
övét az asszony, s tétován elmosolyo
dik. Annával is koccint, isznak. 
„Vilmoskörtéből van -  mondja elful
ladva Anna - , Vilmos huszárok lova
golnak benne körbe-körbe, ahogy egy 
erdélyi költő írta...” Nevetnek. Az asz- 
szony is elmosolyodik. -  „Mintha már 
láttam volna valahol magát?” „Színész
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vagyok” -  szólalok meg rekedten. Az 
erős pálinka marja a torkom, szédü
lök, s egyre valószerűtlenebb lesz az 
egész, tünékenyebb, álomszerűbb... 
„Akkor onnan — nyugszik meg az asz- 
szony. Egy pillanatra hátradől, le
hunyja a szemét, de azonnal felemel
kedik, mint akinek halaszthatatlan 
feladata van, indul meg befelé. -  
Készítek valami ebédet!” -  szól vissza 
az ajtóból. „Na, ez az atyai ház. Még 
ükapám építette. O is gyógyszerész 
volt, a patika apáról fiúra szállt. A vá
rosban laktak, ide csak hétvégén jöt
tek, ahogyan a családi legendárium
ban megmaradt... nyaralni, ejtőzni!...” 
„Jó a pálinka.” „Kérsz még?” „Egy po
hárral, ha lehet.” „Tölts nyugodtan, 
Ata. Erezd itthon, és szolgáld ki ma
gad -  gyújt rá Anna. -  Mindjárt 
eszünk s teszek fel kávét is. Rosszul 
vagy -  néz a szemembe aggódva -, 
olyan sápadtnak látszol”. Később be
megyünk, ülünk a hatalmas, bizton
ságot sugárzó ebédlőasztal körül. 
Hideg gyümölcsleves, hatalmas hi
degtál: sonka, kolbász, túró, szalon

na, paradicsom, paprika, kis tálak
ban körözött, vaj, barack- és 
ribizkedzsem. „Maga is el akar menni 
innen? -  kérdezi váratlanul az asz- 
szony, mintha egy régi meg-megsza- 
kadó beszélgetést folytatna. -  Maga is 
át akar telepedni?” „De mama -  szól 
közbe türelmetlenül Anna. -  Ezt most 
hagyjuk.” „Én nem is tudom -  tűnő
döm el. -  Eddig nem voltak ilyen ter
veim, persze, mit tagadnám, vonza
nak a pesti színházak. Más hangok, 
más szobák...” „De a maga nézői még
iscsak itt vannak, Attila!” „A nézők 
mindenütt ott vannak, kedves...” 
„Mária” -  segít ki az asszony, „...ked
ves Mária néni. Én mindég elképze
lem a sárga ruhás kövér nőt, akit 
mindenki csúnyának és visszataszító

nak talál, ő tudja is, hogy lenézik és 
utálják, ezért is rosszkedvű. Ót sze
retném felvidítani. Ha ez sikerül, biz
tosan fölvidulnak a többiek is, s nyert 
ügyem van.” „Ez szépen hangzik — tű
nődik az asszony —, csakhogy ez líra, 
fiatal barátom, az élet egészen más, 
én tudom, hogy milyenek, éltem ott...” 
„Az ötvenes években -  vág közbe ide
gesen Anna. -  A legnagyobb sötétség 
közepette, a diktatúrában, amikor...” 
„Mindegy az — legyint türelmesen az 
asszony. -  A világ könnyebben válto
zik, mint az emberek. Ott mindég 
éreztették velem, hogy jövevény va
gyok. Itt, ebben a kis székely faluban 
soha. Itt az első pillanattól kezdve ott
hon éreztem magam. Én, a kassai 
patríciuslány, a székelyek között!...” 
„De mama, még egyelőre itt vagyunk.” 
„Még -  mondja fáradtan az asszony, 
és felém fordul. -  A lányom szereti 
magát — s legyint, amikor Anna tilta
kozni kezd, arra utalva, hogy édes
anyja félreérti a helyzetet. -  Úgy lá
tom, magának sem közömbös ő. 
Gondolják meg... Itt van ez a ház is...”

„Nincs mit meggondolni, mama -  kez
di a kelleténél ingerültebben Anna. -  
S azon kívül december ötödikén a 
népszavazás után megkapjuk a kettős 
állampolgárságot, és mindegy lesz, 
hogy hol élünk, nem lesz ekkora jelen
tősége!...” „Soha -  emeli fel a hangját 
az asszony. -  AZOK NEM SZERET
NEK MINKET, most üt vissza az agy
mosás, a történelmi ismeretek és a 
szolidaritás hiánya! Nemmel fognak 
szavazni, nagy részük legalábbis, egy
részt mert oláhnak, tótnak, rácnak 
tartanak bennünket, másrészt féltik 
a viszonylagos jólétüket! De félreve
zetni csak azt lehet, aki maga is akar
ja. -  Az asszony feláll. -  Jó étvágyat!” 
-  mondja és elsuhan a félhomályban, 
hamarosan zongoraszó hallatszik.

„Schumann -  állapítom meg reflex- 
szerűen -  Az erdei képek” „A Wald- 
szenen, igen, ez a m am a egyik ked
vence, és persze a Gyermekjátékok, a 
Karnevál, az a Moll zongoraverseny. 
De Chopint is nagyon szereti. 
Brahmsot, Lisztet, Mendelssohnt... 
Hogy-hogy egyből felismerted?!” „Én 
is szeretem Schum annt.” Eszünk. 
U tána vörösbort iszunk, m etszettkris- 
tály-poharakból. „Ne mondj ellent 
édesanyádnak — kérem, Annához ha
jolva s beszívva hajának  jázm inilla
tát. -  Sok mindenben igaza van, sok 
mindenben nincs, de amúgy sem lehet 
meggyőzni.” „Nehéz gyermek- és ifjú
kora volt. Áttelepültek, nyomorúságos 
körülmények között lak tak  az elején... 
Ö tvenhatban tizenhat éves volt, na
pokra eltűnt, önkéntes ápolónőként 
segített, ahol tudott, aztán  az egye
tem... Színjeles volt, nyilván ezért vet
ték fel... 1962-ben jö tt ide, azóta nem 
já r t  Magyarországon, s tudod, hogy 
van, szám ára az idő akkor meg is 
állt...” Kiiszom a poharam , elképze
lem az asszonyt: kislány a senki föld
jén batyujukat vonszoló szülei mellett, 
a ködben, és összerázkódom. 
„Sétáljunk egyet -  áll fel A nna is. -  
Nincs kedved?” „Kedvem kizárólag té 
ged ölelni lenne — vigyorgok. -  
Egyszerűen nem tudok betelni veled, 
legszívesebben örökre benned m arad
nék, végre valahol én is otthon érzem 
magam. -  A nna elpirul. -  Hogy írta  a 
költőnő, az általad  idézett gyönyörű 
versben, „Ha már szeretsz, csak a sze
relemért / Szeress és semmi másért...” 
„Mondjam meg neki, hogy lepihenünk 
-  kérdezi Anna, de én ezt most még 
tú l korainak találom. -  Inkább sétál
junk  egyet. Menjünk ki az édesapád 
sírjához.” „Megyek, szedek virágot” -  
siet ki Anna. Én, já rásában  gyönyör
ködve, követem. Közben beborult, sö
tétedő felhők tak arják  a napot, 
feltámad megint a szél is. „Szépen já t
szott -  fordulok az ajtóban megjelenő 
szomorú asszony felé. -  Én is nagyon 
szeretem az Erdei képeket, főként a 
Jósmadár című részt.” „Maga ennyire 
ismeri Schum annt?” A nna egy csokor 
virággal érkezik. -  „Kimegyünk apa 
sírjához -  m agyarázza anyja felé for
dulva. -  Kijössz? Elkísérsz bennün
ket?” „Most nem -  suttogja az asszony 
és elfordul. -  Inkább lepihenek, én 
nem is tudom, ma olyan furán  érzem 
magam. Szédülök, a fejem is szaggat, 
hányingerem  van...” „A vérnyomá
sod?” „Az normális. Ne aggódj, k islá
nyom, tudod, hogy frontérzékeny va
gyok s m egint változik az idő, jön a 
vihar, az eső. Béla hogy van?” „Áz a t
káival harcol. Minden reggel elmond
ja  diadalittasan, hogy ez a harc lesz a 
végsó'! De estére csüggedten kényte
len beismerni, hogy mégsem, hogy
» > »  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
nem bír azokkal az átkozott atkák
kal, kitanult, ravasz dögök, legyőzhe- 
tetlenek...” „Szegény -  az asszony szo
morúan csóválja meg a fejét. -  Pedig 
micsoda szikrázó elme volt és milyen 
kitűnő diagnoszta.” -  Legyint és be
vonul a házba. Mi pedig kézenfogva 
sétálunk végig az udvaron és kilé
pünk az utcára. Vitéz lelkesen rohan
gál körülöttünk, s mint aki kötelessé
gét teljesíti, levizeli a kapu sarkát s 
néhány helyen a kerítést is, bejelölve 
területe határait. „Kézit csókolom, 
drága tanító néni -  állítja meg egy tö
pörödött cigány asszony Annát. -  Nem 
veszi meg a málnát, keserűgombám is 
van, és róka!...” „Drága Kalányos né
ni, én most...” „Éhezünk, drága tanító 
néni!...” „Mennyi lenne az egész?” — 
kérdezem kíváncsian. „Hát én aztot 
meg nem tudom mondani, lelkem úr- 
fi” -  jön zavarba az öregasszony. 
„Ötvenezer a málna, ötven a gomba” -  
számolok le a ráncos öreg kézbe két 
ötvenezrest. „Az isten fizesse meg, 
drága doktor úr -  kezdi az öregasz- 
szony. -  Forduljon meg a gyászkocsi a 
kapuja előtt s álljon meg az ellensége 
kapujában!...” „És ezzel most mit csi
nálunk?” -  kérdezi félig bosszúsan, fé
lig mosolyogva Anna. „Egyelőre levi
szed a pincébe. Este megsütjük a 
keserűt, holnap megkészítjük a rókát, 
s a málna is elfogy, légy nyugodt!... 
Anyukád majd készít málnahabot... 
Évek óta nem ettem.” Anna engedel
mesen tasakba rakja a több kilónyi 
gombát, egy másikba a málnát, és visz- 
szafordul. -  „Nem hoztunk tejszínha
bot.” Vitéz nem tudja eldönteni, mi a 
teendő. Egy darabig mellette szalad
gál, majd visszarohan hozzám, aki si
kertelenül próbálom elkapni a kezem, 
az öregasszony úgy is megcsókolja. - ” 
„...Ha még egy szivarja is lenne, drá
ga doktor úr, soha nem felejteném el, 
hálám elkísérné a sírig.” Megkínálom 
egy Winchesterrel, a táskámban van 
a két decis, „úti” vodkám is, indulás 
előtt töltöttem fel, kis tétovázás után 
ezt is átadom Kalányosnénak, aki 
azonnal, mohón beleiszik, és amíg 
Anna megjön, értesülök a családi tra
gédiákról is... „Józsika Codleán há
rom esztendőt kapott lopásért, Danika 
a kórházban (mert valami fasiszták 
megszúrták...), Rózsika megint álla
potos, a férjinek nincsen munkája, a 
purdék éheznek. Nehéz világ ez, drá
ga doktor úr, csak élünk, mint az ég 
madarai s mink se tudjuk, hogy mi
ből!” „Segélyt nem kapnak?” „Kapunk, 
kapunk -  kóstolja meg a vodkát 
megint az öregasszony, s egy pillanat
ra feltűnik feketén sötétlő ínye is. 
Foga már nincs. — De hát mi az a se
gély? Mennyire elég az? Rózsi s az a 
mihaszna ura pedig csak vedelnek, 
mint a gödények, nem is gondolnak a
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holnapra.” „Mit csinált a gombával?” 
-  jelenik meg, mintha csak a földből 
nőne ki, egy alacsony, fehér inges fér
fi. „Mit, mit, hát eladtam!” -  csillog az 
öregasszony bogárszeme. -  „Hol a 
pénz?” -  lesz fenyegető a férfi hangja. 
„Jó helyen van, ne aggódjál mán...” 
„Ide vele!” -  ragadja mellen a férfi az 
öregasszonyt, aki sivalkodva védeke
zik. -  „Hogy eligyátok eztet is 
Rózsival, nem adom!...” „Kiverem én 
magából, vén banya.” Anna ebben a 
pillanatban érkezik. -  „Mi történik 
itt?” -  kérdezi döbbenten. A férfi této
ván rántja meg a vállát, de azért elen
gedi az öregasszonyt. -  „Mi köze van 
ehhez a tanító néninek. Foglalkozzék 
a saját dolgával.” „Tűnés!” -  szólalok 
meg váratlanul. „Hogy mit mond?” -  
tartja kezét gúnyosan a füléhez a fér
fi, mintha tölcsért formálna. „Érted 
te azt nagyon jól. Tűnés, amíg finom 
vagyok és nőies!” „De nagy fiúk va
gyunk, de nagy fiúk!” -  liheg a férfi s 
öklét fenyegetően rázva a toporgó, 
ijedt öregasszony felé, hátrálni kezd. 
Én átölelem a megdöbbent Annát, 
Rittyentek Vitéznek, még adok a há
lálkodó Kalányos néninek két szál ci
garettát, s elindulunk az utcán lefele, 
a templom irányába. „Kár volt bele
avatkozni -  szólal meg hosszan tű
nődve Anna. -  Még a végén ránk tá
madnak. Amellett ha most nem, 
később úgyis elszedik a pénzt a néni
től. Ez volt a veje, iszik, lop, üzletel, 
hol börtönben van, hol kórházban. S 
ilyenek mind. Ha Kalányos néni nem 
lenne -  aki mégiscsak dug nekik va
lamit, hiszen az unokái éhen is hal
nának. Rózsi, az öregasszony leánya 
se különb. Zsák a foltját...” Elhaladunk 
a kocsmakert előtt, az alacsony férfi 
ott ágál a pultnál, s amikor meglát, 
minket felénk mutogat. „Meg fognak 
támadni -  borzong Anna. -  Ne fordul
junk vissza?” -  „Nem eszik olyan for
rón a kását! — nevetek, és Annát 
átölelve betérünk a kocsmakertbe. 
Egy üres asztalhoz ülünk le, mellet
tük egy idősebb atyafi épp végez a sö
rével. Kézfejével törli bajszáról a ha
bot, s meglátva Annát, ölelésre tárja 
szét a karjait, olybá tűnik, mint aki 
fel akar repülni. -  „Isten hozta, drága 
tanító néni.” Közben én felállók, oda
sétálok a pulthoz és rendelek két üveg 
sört. A férfi mogorván húzódik el, de 
azért mutatva, hogy haragja nem vég
leges, próbálkozik. -  „És a szomjúho- 
zó szegény romák mit isznak?” „A ve
delő gazdag romák vizeletét”

„Maga csúfolkodik velem” -  lesz 
gyanakvó a férfi sebhelyes arca. 
„Égy deci egyeneset kettőbe -  for
dulok közvetlenül az öreg csaposhoz. 
„Sziruppal?” „Nekem igen.” „Nekem 
is” -  vidul fel a férfi. „No, ide figyelj.” 
„Anti. Dima Anti...” „Tónikám. Ha el
szeded az anyósod pénzét...” „Na, mi

lesz akkor, mi lesz?” „Ne tudd meg so
ha!” -  súgom a fülébe, s szemem ösz- 
szevillan a csapos szemével. „De hát 
ki mondta, hogy el akarom venni?”
-  issza ki pálinkáját Tóni. „Te ma
gad” -  nevetek, s kézbe véve a két sö
rösüveget, visszamegyek az asztal
hoz. „Legmélyebb tiszteletem, drága 
művész úr, Jenő vagyok, Nagy Jenő
-  áll fel a magas, kopaszodó férfi, és 
int a csaposnak. -  Még egy üveg sört, 
Mózsi. -  Visszafordul hozzám, és csip
pent a szemével. -  Osztán vigyázgas- 
son a tanító nénivel. Nagyon rátarti. 
Amilyen kedves, olyan szigorú.” „Nem 
értem” -  tolom az egyik üveg „pince- 
hideg” sört a mosolygó Anna felé. „Mit 
nem ért?” „Hát azt, hogy rá vigyáz
zak vagy...” „...rá is, de vele is” -  ne
vet a férfi. -  Határozott valaki, nem 
lehet kukoricázni vele, s ha fel is ülte
ti a ringlispílre, nem örvendezhet ma
radéktalanul, mert nem lehet tudni, 
hogy mi lesz, ha leszáll?! Mert örökké 
változik a hangulata... Olyan, mint az 
édesanyja -  simít végig a férfi Anna 
haján - , az is amilyen törékeny és 
csendeske, éppen olyan határozott fe
hérnép. Meghúzza a vonalat: eddig 
és ne tovább. Szegény megboldogult 
Ferit is úgy irányította, hogy a bará
tom azt hitte, mindég az van, amit ő 
akar. Persze, mindég fordítva volt!” A 
kövér csapos odatotyog az asztalunk
hoz, leteszi a sört a férfi elé, és oda
súgja nekem, hogy „.. .vigyázzon ezzel 
a Dimával, nagy bicskás...!” „Jó, majd 
vigyázni fogok.” Kiisszuk a sörünket 
és búcsút veszünk a „szomszédtól” 
(kiderül, állatorvos, csak szereti gó- 
bésra venni a figurát) és elindulunk a 
temető felé. -  „Este majd átjövök!” -  
kiált utánuk a lódoktor (ahogy magát 
tréfásan bemutatta), s szálas alak
ja felmagaslik. „Várunk, Jenő bácsi -  
int vissza Anna s füttyent az elbók
lászó Vitéznek. -  Megkérné mamát, 
szívesen. Ő is özvegy, de hiába erőlkö
dik, semmi esélye!” A templomnál fel
kanyarodunk. Két idősebb asszony is 
megállítja Annát, szíves szóval hogy- 
léte, egészsége felől érdeklődnek, s 
szemérmesen kérdezik csalódottságu
kat alig leplezve, hiszen sejthetik elő
re a választ, hogy mikor fog már visz- 
szatérni hozzájuk a drága tanító néni, 
a gyermekek szüntelenül várják. „Hát 
ki mesél nekik Csaba királyfiról, 
Világszép Nádszál Kisasszonyról, 
Midas királyról és Antigonéról, ha 
nem a tanárnő!...” A temetőkapuban 
az öreg féllábú harangozó levett ka
lappal köszönti a kicsi tanító nénit, a 
nap közben végképp a rohanó felhők 
közé vész, egyre erősödik a szél, és 
amíg Anna bemegy a parókiára (túl 
a dombon van, a templom mögött), az 
öregember, közelebb sétálva hozzám, 
előadja történetét.

(folytatjuk)
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Egy vakmerő dilettáns esete 
az irodalommal
Az utóbbi időben egyre nagyobb tisztelet

tel szemlélem a valóságos és virtuális világ 
azon szereplőit, akik roppant tájékozottság
ról, széles látókörről és kiváló asszociációs 
érzékről tesznek tanúságot. Magyarán szól
va az utóbbi időben több könyvajánlót, iro
dalmi kritikát olvastam, mint korábban 
-  bocsánattal legyen mondva: egyszerű
en kíváncsiságból. Az esetek többségében 
megtudjuk, hogy a tárgyalt szerző mikor 
született, milyen végzettséggel rendelke
zik, életpályája hogyan alakult, milyen díja
kat mondhat magáénak, hány könyve jelent 
meg, fordították-e és ha igen, hány nyelvre, 
kik azok a világirodalmi illetve hazai jelen
tőségű szerzők, akik írásművészetére jelen
tős befolyást gyakoroltak, a létező irodal
mi áramlatok közül melyikbe sorolható, ha 
egyáltalán, említett műve remekmű-e, vagy 
ennek kijelentésétől a cikk szerzője komo
lyan ódzkodna, stílusa a műfaj férfias vagy 
nőies vonulatához áll-e közel, és így tovább. 
Mindezen dolgokat mély tisztelettel olva
som, tájékozódom belőlük, és unom. Lehet, 
hogy ez ilyen formában mélységesen felhá
borító, főként ha az akadémiai igényű tudo
mányos elme szemszögéből közelítjük meg 
a dolgot, de akkor sem sokat változtatha
tok azon, hogy a történet így igaz, és mind
ezek után egyáltalán nem szégyellem, hogy 
van képem valami teljesen más beállítottsá
gú szöveget amolyan elemista papírrepülő 
módjára útjára bocsátani.

Nem is tudom, hogyan élem túl ezt a vál
lalkozást -  majd kiderül. Úgy vagyunk ve
le, mint a pár éve a világhálón népszerű
sített, később nyomtatásban is megjelent 
rémregénnyel — direkt nem írom ide a címét 
-, melynek olvasója akarva-akaratlanul a 
halállal dacol. Nos, itt nem a halállal daco
lunk, hanem azzal, hogy Ljudmila Ulickaja 
szerzőről vajmi kevés konkrétumot tudunk 
majd meg, azt leszámítva, hogy egy, a non
figuratív művészet iránt elkötelezett férfi
val él, aki nehezen dolgozta ugyan fel fele
sége hirtelen kerekedett világhírét, de aki 
mellett a világ bizonyos helyein Ulickaja 
nem mint jó tollú orosz író, hanem mint 
az ünnepelt művész felesége jelenhet meg. 
Hogy is hívják ezt a férfit? Vajon. Nem fog
juk továbbá kideríteni, hogy Ulickaja Médea 
és gyermekei regénye mikor jelent meg és 
V. Gilbert Edit, illetve Goretity József mi
kor fordították magyarra, mint ahogyan 
azt sem hozzák tudomásunkra, hogy a re
gényről magyar nyelven megjelent méltatá
sok szerzői meddig mentek el a mű remek 
vagy kevésbé remek mivoltának taglalásá
ban. Nem beszélünk Tolsztojról, Solohovról, 
Jerofejevről, pontosabban annyit elárulha
tok, hogy mindig kicsit kényelmetlenül érez
tem magam, ha Tolsztoj szóba került, mert 
amellett, hogy nem olvastam a Háború és 
béke című alapművet, rajongtam a novellá
kért, kisregényekért, de a Feltámadás elol
vasása után valami, amit én esetleg teljesen 
téves alapon erkölcsi prédikációként értel
meztem, valahogy megfeküdte a gyomrom.

Azóta Tolsztojjal óvatosan bánok, de mivel 
Ulickajával kapcsolatban szinte mindenki 
őt emlegeti, megjegyezném, hogy a kortárs 
író tálalta olvasmány bumfordi lelkem szá
mára egészségesebb tápláléknak bizonyult.

Küldöm pedig elemista agyamból nagy
ra becsült olvasóim felé e papírrepülőt azért, 
mert haló porából feltámadt a családregény, 
és majdnem olyan bámulatos elemeket tar
talmaz, mint korunk némely szappanoperá
ja, ám a boszorkányos ügyességgel szöveg
gé horgolt sorsfonalak szövete hála istennek 
cseppet sem átlátszó. 0 , és természetesen 
azt is szeretném megünnepelni, hogy vég
re valaki ily mesterien nyugodt természe
tességgel tud írni a női „idegbaj” rejtett ru
góiról, illetve arról, hogy miközben háborúk 
zúgnak és milliók esnek el, miközben dúl a 
szovjet receptre gyártott rémuralom, e sötét 
tömböket teljesen elhomályosítja egy földből 
előkerülő piros köves ezüstgyűrű és a hozzá 
fűződő lelki földindulás, egy matrac alá be
szorult női kendő és a rojtjain himbálózó kö
zeli öngyilkosság, a Krími földben pusztuló 
sóskaborbolya és a könnyű tavaszi virágo
kat gyökereivel megfojtó cikória problémája. 
Zászlót bontok továbbá és pezsgővel koccin
tok bárkivel, aki erre kapható, mert Médea 
görög és gyermektelen asszony, aki testvé
reinek gyerekein és unokáin végzi „csön
des, tudománytalan megfigyeléseit.” Ennél 
a mondatnál kezdtem teljes bizonysággal 
ráébredni arra, hogy isten kegyelméből én 
is ilyen csöndes, tudománytalan megfigyelé
seket szeretnék megejteni, ám ennek gyöke
rénél nem nemi hovatartozás, hanem lelki 
beállítottság húzódik. Mi tagadás, dilettan
tizmusom minden ifjonti hevével ellenzem, 
hogy a könnyebb utat választva kihasznál
juk XY szerző kromoszómaszerkezetéből 
adódó, rosszul értelmezett előnyünket, és 
előrukkoljunk a klasszikus problémafelve
téssel: milyen érzés nőként verset, regényt 
stb. írni vagy bármiféle alkotói munkát vé
gezni, és utána az illető kromoszómaáldást 
megpróbáljuk XY szövegén bölcsen kimu
tatni. Érdekes. Miért nem olvassuk, halljuk, 
látjuk sehol azt, ahogyan XY szerzőtől meg
kérdik, milyen érzés férfiként verset, re
gényt stb. írni? Vajon.

Az elhatározás, hogy csak azért is vala
mi elképesztően elszállt szöveget fogok er
ről az egész Ulickaja-történetről írni, az el
múlt esztendő decemberében született meg 
bennem, amikor a konyhában ülve kinyi
tottam a Médeát, és alighogy kinyitottam, 
a fejem fölött zümmögő tévében megjelent 
Ulickaja. És mi volt a fess, intellektuálisan 
pápaszemes, pannon riporter úriember el
ső Ulickajához intézett kérdése? Bizony, AZ 
volt a kérdés, az a szellemtől duzzadó, min
dig új, mélymagyar irodalmi kérdés, hogy 
milyen érzés nőként irodalmat írni (és nem 
naplót, kompótreceptet, vásárlási cédulát) 
— úgy tűnik, némely gondolkodók még min
dig nem bírnak túllépni azon a merényle
ten, hogy egyes női személyek szellemileg
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alkotni mernek -  vagy túl fáradtak ahhoz, 
hogy az elhangzott banális és kézenfekvő 
kérdésen túl egyebet is kiötöljenek. Ezzel 
a kérdéssel amúgy is biztosra megy az em
ber, mert ha valamennyire is értelmes a 
megkérdezett, azonnal több perces beszé
det szerkeszt arról, hogy a kérdés miért nem 
helyénvaló, és a többi. A helyzet Ulickaja 
esetében is pontosan ez volt. Olyan szépen 
mondta el, hogy ha nem vettük volna eddig 
észre, akkor ideje felfigyelni rá: mindnyájan 
emberek vagyunk, a „férfi” vagy „nő” bá
gyadt szorzó csupán, így nem a férfi, nem a 
nő, hanem az ember ír -  de olyan szépen, 
hogy a könnyeim potyogtak tőle. A könnye
im egyébként a regénytől is potyogtak, örö
mömben, hogy végre egy normális ember 
normális írása normális emberi helyzetek
ről, melyek, ugye, valahogyan mindig rend
kívüliek -  ám ha mindezt a már említett 
Tolsztoj írta volna meg, akkor a mű nem há
romszáz, de háromezer háromszáz oldalas 
lett volna. És nem azért, mert Tolsztoj fér
fi. Ám a könyv valóban női szemmel láttat. 
Ettől is potyognak a könnyek, mert hányfé
le női szempont van, de hány, és ezek egy
másnak milyen gyökeresen ellentmondóak, 
és milyen bájosan tolulnak női életünkben a 
fura kis véletlenek fél évszázados késéssel, 
hogy mindent a feje tetejére állíthassanak, 
ráébresztve bennünket arra, hogy ez a tótá
gast állt világ a rend.

A rend, ami szép csöndesen beáll, mi
után kisírtuk, dühöngtük, dilettánskod- 
tuk magunkat, és még mindig bízunk 
benne, hogy nem hagyott cserben minden 
olvasónk. Bízunk benne, hogy voltak né- 
hányan, akiknek nyitott ablakán beúszott 
a Médea és gyermekei feliratú papírrepü
lő, mert alapjában véve azt szerettük vol
na csupán, ha e magyarul remekül tolmá
csolt regényt minél többen fellapozzák. 
Hogy közben még egyebek is kiszaladtak 
a kezünk alól? Az, kérem szépen, mese. 
Irodalom.

Ljudmilla Ulickaja: Médea és gyermekei, 
Magvető Kiadó, Budapest, 2003.
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Eletanyag
A pszichológus gyermekrajzok kiál

lítását nézi, az alkotók négytől tizen
négy éves korig. A rajzok egymás fölött 
több sorban befedik az egész falfelületet. 
Színes, mozgalmas mesevilág, képzelt lé
nyek, fantasztikus helyzetek, a vizuális 
fantázia játékai. A pszichológusnak fel
tűnik, hogy egy ponton mintha elvágták 
volna a rajzok sorát, szürke ceruzarajzok 
következnek, kalapács, harapófogó, poha
rak -  határozott váltás. A pszichológus er
re a rajzokhoz lépve az életkorokból meg
érti: — a gyermek akkor megy iskolába. A 
személy fejlődésében ebben az életkorban, 
illetve az iskolai oktatás kezdetével törté
nik meg, kezdődik a racionalizálódás, az 
emberéletben az elsó' nagy fordulat. A vi
zuális nyelvben ez a fejló'dési fokozatváltás 
pontosan követhető'.

Lászlóffy Csaba Hiányzol-e magadnak? 
című kötete ennek a fordulatnak a leírá
sával indul. Hogyan lehet megírni egy 
emberélet nagy fordulatait, urambocsá': 
korszakait? A próza évezredek óta ennek 
a keresése, újabb és újabb válaszok sora. 
Lászlóffy Csaba regénye a 21. század ele
jén olyan szövegvilág, amely egyszerre öt
vöz prózát, verset, drámai és esszészöve
gezést.

„Olvasunk”, „szöveget olvasunk, hallga
tunk” — a mondatnak, a szavak sorának 
karaktere van, ha nem ismerjük is az il
lető művet, több-kevesebb bizonyossággal 
elsőre meg tudjuk állapítani, hogy az il
lető mondat versszövegből való, prózából, 
esszéből, tanulmányból, színműből, köz
napi beszélgetésből. Először is Lászlóffy 
Csaba mondatainak a sajátos karakterét 
figyeljük. A mondatok karaktere az igék
hez illeszkedik, illetve a karaktert az igék 
adják, ahol a történetben, a helyzetek és 
elmozdulások rendjében-sorában értéke
lő jellegűek. Az előrehaladást biztosító fe
szültséget jelzik, a motivációt. A mondat
karakterek váltogatásából következik 
aztán maguknak a műfajoknak a váltása, 
ötvözése. Most akkor -  mondta a kritikus. 
Most akkor a kötetről szólva írni kelle
ne egy, illetve néhány szövegnyi szöveget 
-  relatív, na -  miről is? Hogy ez a szöveg 
műfaji meghatározása szerint regény, és 
úgy regény, hogy próza, vers, bennük em
lékezés. És ezzel együtt, párhuzamosan, 
de tulajdonképpen abba beleszőve egy má
sik szöveget arról, hogy mi a szerző törté
netmondásának a sajátosságait keressük. 
És mindezek köré egy harmadikat arról, 
hogy az elmélet vizsgálódása szerint a re
gény azért mond el egy történetet, plusz 
korrajz, hogy abból metaforát teremtsen, 
de ez a regény nem azért mond el egy tör
ténetet -  egyet? -, hanem a végsőkig fo
kozott önvizsgálat. De sorjában mondom 
el, mert hát ilyen a nyelv -  írja Borges az 
Alefről.

Lászlóffy Csaba történetmondásának 
egyik legfőbb vagy inkább első legfőbb sa
játossága az, hogy mondata teljes megis- 
merésmodell. „Teljes”... Megvan „benne” 
-  első, előzetes réteg -  a leírt esemény, 
amelyet a szereplő a maga évtizedeiben 
megél. „Majd”, „aztán”, „fölötte” az érzelmi 
lenyomat, ezt fogalmazza mondatokba az 
író. A 20. század fogalmazta meg, hogy így 
él, így működik a zene, a világ érzelmeket 
kelt az emberben, és ezeket az érzelmeket 
mutatja meg aztán a zene. Ezért kettős 
absztrakció. Lászlóffy Csaba mondata a 
fölöttes, ellenőrző, értékelő ráció felől mu
tatja meg azt a külső eseményt, amelynek 
belső leképezéséről beszél. És akkor ben
ne van ebben a megismerésfolyamatban 
a külső események sora, harminc év tör
ténelme, egy lezárult, most értékelt kor
szak történelme, és lesz a megszövegezés 
innen, itt, idáig olvasva történetírás, em
lékezés. És akkor benne van egy gyermek 
racionalizálódásának a története, ez már 
próza, és benne van az emberi eszmélés 
története, az epika műfajainak az eszkö
zeivel leírva.

A töredékekben az én, az ének története 
az énkeresés minden poézisével, drámájá
val egy értékelő, összegező, fölöttes én fe
lől. Az én mint labirintus. Valamely... kol
lektív én? Vagy inkább egy grammatikai 
én? Hogyne, olvastunk Wittgensteint is, 
nyelvem korlátái világom korlátái, mond
ta a filozófus, soha nem szerettem ezt az 
5.6-os paragrafust, ha ismerem és untig 
használom a dolog nevét, egyáltalán nem 
biztos, hogy ismerem magát a dolgot is, a 
nyelvi tapasztalás előtt, körül, azon túl és 
túl még egy kozmosznyi világ vár, a meg
nevezéssel induló, talán elinduló megisme
résfolyamat előtt és után. Lászlóffy Csaba 
prózája ennek a megismerő énnek, ezek
nek az éneknek az útját követi, útjuk az 
emlékek tere. Utak, útszakaszok, amelyek 
sokszor esetlegesen sorjáznak. Aztán az 
elméletírás vizsgálódva... perspektívákat 
keres ebben a szövegvilágban. Ebben a la
birintusban. Ahogy különböző történet
töredékek, narratív struktúrák tevődnek 
egymásra. És úgy, hogy nem illeszkednek 
folyamatosan.

Végül csak az űr -  csapda a szellemnek, 
így az értékelés. Gondolatgazdag prózát 
ír Lászlóffy Csaba, szövegében, akárcsak 
korábbi munkáiban, gyakoriak a maxi- 
ma-értékű gondolatok, megfogalmazások. 
Kellene, hát csak erről az egy gondolatról 
kellene elméleti szöveg, távolról sem len
ne köze „kritikához”, effélékhez, hát nem 
a kritika területe ez. Tulajdonképpen év
ezredek óta tárgyalják, kutatják, szövege- 
zik, rajzolják, parafrazálják ezt a gondo
latot filozófusok, írók, költők, teológusok, 
művészek, alkotók és tolvajok. A megis
meréstől a felismerésig -  mondta a Költő. 
Hát miért felismerés ez a „csak a sem
mi”, „végül csak a semmi”, „csapda” gondo
lat, évtizedek eszmélése, munkája, kere
sése után miért ez az utólagos felismerés? 
Ez a versszerű mondat egyszerre drámai

befejezés is, de már bölcselet is, irodalom 
és szellemtudományok határain. Szóval... 
külön csak erről a gondolatról. Évezredek 
sodró változásai után erről a... miért még
is ugyanarról?

Gyermekkori emlékek szilánkjai -  na
gyobb barátjával kihallgatták a szelle
meket -, évtizedek ideológiai bezártsága, 
az eszmélés környezettől-környezetektől 
független-függetlenedő drámája. Egy em
berélet története súlypontokban, az illető 
életkorra, életszakaszokra jellemző hely
zetekben elbeszélve. Töredezettség tehát, 
a lineáris történet hiánya, az én mint la
birintus, narrátori perspektívák váltoga
tása, műfajok, műnemek oldódása. A nagy 
történet lebomlott kis történetekre -  írta 
Lyotard. Azok pedig nem illeszkednek tör
vényszerűen, „die veriorene Mitte”, „az el
veszett közép” -  írta Habermas. Mindezek 
a posztmodern próza sajátosságai. Nem 
szeretem a posztmodernt, sőt utálom -  
mondja gyakran Lászlóffy Csaba -, mégis 
posztmodern írónak neveznek. — És mind
ezek után születik... születik?, végül is 
születhetne egy szöveg a szövegek szöve
géről, kritika?, jó na, több szempontból il
lene rá a kritika név. Érdemes lesz megír
ni, meg is fogják írni, többen is, lesz, aki a 
történetírás-jellegre koncentrál, lesz, aki 
struktúrát, sőt mélystruktúrát keres el
méleti szerzők sora között keresve saját 
helyét és így tovább. Mind-mind fontos fo
lyosó a szöveg felé, a szövegben. Kritika? 
A legtöbb vonatkozásban nem, Lászlóffy 
Csabának ez az újabb kötete olyan gon
dolatokat tárgyal, amelyek határozottan 
másként vetik fel ezt a kérdést, hiszen te
rületük a megismerés megismerése és kő
kemény ontológia. Meg pszichológia és 
erkölcs, erkölcsi tartás kérdése. Szóval 
mennyiben része az alkotó saját korának? 
Hiányzik-e abból? Örök kérdés. Az író ezt 
az önvizsgálatot fokozza tovább, a végső
kig. Hiányzol-e magadnak? Keressük ott 
a választ, hogy Lászlóffy Csabát posztmo
dern írónak nevezik.

Hát legfőképpen azért lesz érde
mes megírni azokat a szövegeket, mert 
Lászlóffy Csaba Hiányzol-e magadnak? cí
mű kötete a kortárs magyar irodalom ala
kulásában Esterházy-, Nádas-, Garaczi-, 
Krasznahorkai-, Márton László-szövegek 
közé illesztve tárgyalandó. Évtizedek élet- 
tapasztalatát sűríti, a Modern deszcen- 
dens szakaszában, a 21. század első év
tizedében bizony posztmodern szintézis, 
mint Hofstatter „GEB”-je, és az emberi 
szellem évezredeinek történetében kell ke
resnünk gondolatainak a helyét.

Lászlóffy Csaba: Hiányzol-e magad
nak? Napkút Kiadó Kft, 2007.
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M ózes hegye
A Magyar Hírlap május 5-i száma adott hírt arról a meg

döbbentő' és felháborító cselről, hogy ismeretlen tettesek 
meggyalázták a budapesti Duna-korzón 2000-ben felállított 
örmény emlékkeresztet, s ezzel a ténynyel az 1915-ös népir
tás emléknapján, április 24-én koszorúzni szándékozó em- 
lékezőknek kellett először szembesülniük. Ezért is hiszem 
azt, hogy az örmény népnek erre a tragédiájára az emléknap 
múltán is emlékezni kell. Az örmény genocídiumra, amely az 
első modern népirtásként vonult be a történelembe.

Az Oszmán Birodalom egyik legnagyobb kisebbségeként 
az első' világháború kirobbanásakor több mint kétmillió ke
resztény örmény élt Anatólia keleti részén, valamint a biro
dalom más részein, így Konstantinápolyban és vidékén is. 
A mészárlások már a 19. század végén elkezdődtek: már ak
kor több százezer örmény esett áldozatul a pogromoknak, 
amelyek a század első évtizedében is folytatódtak.

Az Oszmán Birodalom 1934-ben a központi hatalmak ol
dalán kapcsolódott be a világháborúba. Amikor a törökök 
az orosz csapatoktól vereséget szenvedtek, a felelősségát
hárítás jól ismert mechanizmusa jegyében az örményeket 
okolták a kudarcért. Megindultak az előkészületek az örmé
nyek kitelepítésére: 1915. április 24-én Konstantinápolyban 
(a mai Isztambulban) több száz örmény vezetőt, értelmisé
git tartóztattak le, s később ki is végezték őket (Ezért lett ez 
a nap világszerte az örmény népirtás emléknapja). A követ
kező hónapokban megszülettek azok a „törvények”, amelyek 
lehetővé tették az örmények deportálását, vagyontárgyaik 
konfiskálását. A török hatóságok koncentrációs táborokat 
hoztak létre, tömegesen gyilkolták meg bennük foglyaikat. 
Az áldozatok pontos számára vonatkozó becslések félmillió
tól másfél millióig terjednek.

Az örmény genocídium -  amelyet ma egyre többen az eu
rópai zsidóság második világháborúbeli tragédiájával együtt 
emlegetnek -  világszerte fólháborodást váltott ki, de aztán 
lassan feledésbe merült. Közismert, hogy a Lengyelország 
lerohanására — s a lengyelek tömeges meggyilkolására — 
parancsot adó Adolf Hitler azzal érvelt: ugyan, ki emlékszik 
az örmények két évtizeddel korábbi elpusztítására, a német 
„élettérért” végrehajtott újabb genocídiumot is szó nélkül 
tudomásul veszi majd a világ. Hitler tévedett.

Franz Werfel prágai születésű német író 75 évvel ez
előtt, Hitler hatalomra jutásának idején fejezte be s jelen
tette meg A Musza Dagh negyven napja című monumen
tális regényét. A Musza Bagh-hegység (magyarul: Mózes 
hegye) Ciprussal szemben, a tengerparton fekszik. Ide me
nekült a hegy lábánál fekvő örmény falvak több ezer lakója, 
s negyven napig nagy veszteségek árán visszaverték a törö
kök támadását, majd francia hadihajók jelentek meg, s fe
délzetükre vették a túlélőket. Ennek a negyven napnak a 
történetét beszéli el a regény.

Szerb Antal a mű megjelenése után két évvel joggal hasz
nálhatta az eposzi jelzőt „az egész emberiség sorsára kiha
tó cselekmény” kapcsán, hiszen „az örmény falvak sorsában 
minden kisebbségi nép végzete benne reszket”. A vészkor
szakban elpusztított Szerb Antal gondolatai az irodalom
tudós Halász Előd évtizedekkel később az újabb népirtás 
ismeretében már azzal egészíthette ki, hogy „ebben a törté
netben Werfel látnoki ihlettel előlegezi saját népének sorsát, 
amelynek néhány évvel később a hitleri Németországban 
kellett átélnie ugyanazt a tragédiát”.

Sok-sok évi hallgatás után az utóbbi évtizedekben kez
dett tudomást venni a világ az örmény nép tragédiájáról. A 
nyolcvanas években nemzetközi szervezetek (így az ENSZ), 
az utóbbi években pedig Franciaország és az Egyesült 
Államok is elítélte az örmény genocídiumot. Werfel 75 évvel 
ezelőtt megjelent regénye, Mózes hegyének története mind
máig nem vesztett üzenetének fontosságából.

SZALAY LÁSZLÓ: M agyar H írlap, 2008. m ájus 10.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL

Beethoven csendje
Gondoljuk csak el, a ter

mészet bezár egy Beethoven 
horderjű alkotót a süketség 
csendjébe. Rettenetes dolog, ke
gyetlen a sors -  szoktuk mon
dogatni. De igazából nem is 
gondolunk bele, hogy mit is je
lentett ez a kényszercsend 
Beethoven számára. Először is 
izolálta a külvilág valóságos fi
zikai és irreális szellemi világá
tól. Bezárta saját lelkiségébe, 
szellemi belső világába azt az 
alkotót, akire olyan feladatokat 
„bízott”, mint a beethoveni élet
mű remeklései, egy új kor zenei 
világának megteremtéseként. 
Egyedülálló jelenség Beethoven, 
semmihez sem hasonlítható és 
valószínűleg megismételhetet
len. De Beethoven csendje va
lóban csend volt-e? Zenéje nem 
vall belső csendre, sokkal in
kább viharok dúlta küzdelmek 
„hangzó” világa. A zeneszer
ző belső csendje igencsak zajos 
világ. Keresztül-kasul járják a 
fantáziateremtette hangzások 
villámai. A felmerülő hangzás
jelenségek, zajelemek valósá
gos elektromos kisüléseket te
remtenek, amolyan elektromos 
viharokat. Ebből a hangzás
tengerből mintegy kiszűri a ze
neszerző azt, amit végül is kot
tapapírra rögzít. Hihetetlenül 
kevés az, amit meg tud ragad
ni a belső lármából, és még ke
vesebb az, amit ebből a nehéz
kes hangjegyírással láthatóvá 
tud tenni. A belső világ zajában 
rendet teremteni a legnehezebb 
dolog a világon. A zenemű csak 
kísérlet a rendteremtésre. Ezért 
is fordul sok alkotó a racioná
lis rendszerek alkalmazásához, 
mert a matematikai rend talán 
segíthet kiutat találni, a bel
ső lármából „vési” ki a zenemű 
szoboralakját, fantasztikus ne
hézségekkel küzd meg. Sokan 
úgy képzelik, hogy előre hallja 
a művet, éppen csak le kell ír
nia. Ez nagyon naiv hiten ala
pul. S ha véletlenül tényleg elő
re megszólalna a mű folyamata 
(tehát szerkezeti kibontása), ak
kor sem lehetne azt lejegyezni a 
heteken, hónapokon vagy talán 
éveken át húzódó kompozíciós 
munka végtelenül lassú, apró
lékos munkája folyamán. Ha a 
mű folyamatosan is jelentkezik, 
akkor az a pillanat tört része 
alatt el is tűnik a semmiben. A 
memória sem segít ilyenkor.

Az egész zenei látomásból 
legtöbb, ami megmarad, az a 
leendő mű ősképe, egy pará
nyi szellemi atommag, egy ze
nei hullámrezgés. Hatalmas zaj

veszi körül, hiszen vele együtt 
még sok más kifejlésre váró ős
mag kívánkozik virággá bomla
ni. Sok mindentől függ az, hogy 
az alkotó melyiket választja 
a milliárdnyi lehetőség közül, 
melyikből alkot művet. Nem tu
datos (racionális) tevékenység 
eredménye a mű, a tudatalat
tinak döntő szerepe van. A mű 
születése megmagyarázhatat
lan: miért éppen az a mű, és ak
kor jön létre? A mű élőlény: szü
letése és halála éppoly rejtélyes, 
mint minden más élőlényé. A 
belső világ zajából a külső vi
lág csendjébe lép, hogy egyszer 
majd alászálljon abba a világba, 
ahonnan jött.

Tanítványaim kérdezgetnek, 
hogy annyi évtized után hogyan 
hallgatom a zenét? Éppen az 
ilyen és hasonló kérdések nyo
mán tudatosult bennem, hogy 
már elég régóta inkább a parti
túrákat olvasva hallgatok zenét. 
Észrevétlenül megritkultak szá
momra a közvetlen, fizikai ze
nehallgatások, legyen szó hang
versenyről vagy valamilyen gépi 
zenevisszaadásról. Úgy tapasz
talom, sokkal inkább érvénye
sülnek az általam ismert zene
darabok a belső szellemi-lelki 
világban, ha a partitúrát folya
matosan olvasva hallgatom újra 
a műveket, élem át azokat bel
ső világomban. íme, így mehet 
vissza a világra született zenei 
élőlény a csenden túli fantázia 
világába. Saját magam interpre
tálom a művet, előadóművészi 
KÖZBEAVATKOZÁS nélkül. És 
persze zenetudományos elemzés 
nélkül. Ha magam maradok a 
művel, és az a belső világomban 
kel életre, a hangjegyek nyo
mán szinte minden zavaró té
nyező eltűnik. Ez lenne a művel 
való találkozás legigazibb mód
ja, de sajnos nem mindenkinek 
adatik meg. Főleg akkor nem, 
ha új, még nem hallott mű par
titúráját forgatjuk kezünkben. 
Brahmsról jegyezte fel a króni
ka, hogy Verdi sok vitát kava
ró Requiemjét a kiadónál parti
túrából elolvasva remekműnek 
nyilvánította. Zeneszerző ta
nárként gyakran állt előttem 
vadonatúj partitúra hangzó 
anyag nélkül, néha zongorán 
sem megszólaltatható modern 
lejegyzésben. Ilyenkor volt nagy 
segítség számomra az, amit én 
partitúrát hallgató muzsikálás
nak nevezek. Tanítványaimat 
is erre szoktattam: a partitúra 
csendjének felolvasására.

TERÉNYI EDE
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A u g u sz tu s i év ford u lók
1 — 110 éve halt meg Arany László

190 éve született Emily Bronté angol írónő'
2 -  100 éve született Kardos Tibor irodalomtörténész

270 éve halt meg Kedzsina Onicura japán költő 
80 éve született Szőcs István

3 — 80 éve született Fehér Ferenc délvidéki magyar költő
35 éve halt meg Iliász Venezisz görög író

4 — 430 éve halt meg Francisco de Áldana spanyol költő'
40 éve halt meg Császár Károly irodalomtörténész 
100 éve született Sidonia Drágu§anu román írónő

5 -  230 éve született Vavrinec Caplovic szlovák filológus
6 -  140 éve született Paul Claudel francia költő

370 éve született Nicolas Malebranche francia filozófus
7 — 410 éve született Georg Stiernhielm svéd költó'
8 — 85 éve halt meg Kabos Ede író
9 -  180 éve születet Conrad von Bolanden német író

70 éve halt meg Leo Frobenius német tudós 
160 éve halt meg Frederick M arryat angol író 
290 éve született Orczy Lőrinc költő

10 — 130 éve született Alfréd Döblin német író
11 — 120 éve született Ernőd Tamás költő

40 éve halt meg Krenner Miklós publicista
12 -  510 éve született Giambattista Gelli olasz író
13 -  80 éve született Dávid Gyula irodalomtörténész

285 éve született Weszprémi István irodalomtörténész 
14— 30 éve halt meg Féja Géza író

80 éve halt meg Klabund német költő

15 -185 éve született Gaston Boissier francia filológus
100 éve született Constantin Miu-Lerca román költő 
240 éve született Christoph von Schmid német író

16 -  80 éve született Juhász Ferenc 
1 7 -110  éve született Kardos László kritikus

170 éve halt meg Lorenzo da Ponte olasz író
19 -  610 éve született Inigo López de Mendoza spanyol költő
20 -  185 éve halt meg Friedrich Arnold Brockhaus

német kiadó
35 éve halt meg Szőcs Kálmán romániai magyar költő 

21—285 éve halt meg Dimitrie Cantemir román tudós 
170 éve halt meg Adelbert von Chamisso német író 
210 éve született Jules Michelet francia történész

22 -  50 éve halt meg Roger M artin du Gard francia író
23 -  140 éve született Dézsi Lajos irodalomtörténész

150 éve halt meg Reguly Antal nyelvész
24 -  170 éve halt meg Kölcsey Ferenc
25 -  150 éve született Haraszti Gyula irodalomtörténész

70 éve halt meg Alekszandr Ivanovics Kuprin 
orosz író

26 -  230 éve született Vitkovics Mihály író
27 — 60 éve halt meg Markovits Rodion romániai magyar író

80 éve született Mircea Zaciu román kritikus 
29 -  70 éve halt meg Karinthy Frigyes

35 éve halt meg Lám Béla romániai magyar író 
100 éve született Robert Merle francia író

3 0 -  30 éve halt meg Debreczy Sándor pedagógus
31— 320 éve halt meg John Bunyan angol író

100 éve született William Saroyan amerikai író

D öntés
VÍZSZINTES
1. Yogi Berra, amerikai sportoló 

tanácsának első része. 14. A Maros 
„testvére”. 15. Költői napszak. 16. 
Madaraknak, az ablakpárkány
ra morzsát tevő. 17. Vésett ékkő. 20. 
Zenei kulcs! 22. Hangnemfajta. 23. 
Kerület, röviden. 25. A nátriumkar
bonát és hidrogénkarbonát kettős só
ja. 26. Vérfaktor. 28. A Biblia egyik 
része. 31. Dugi ..., horvát sziget. 
32. Kenyeret készít. 34. Mosott ru
hát száradni aggat. 36. Utcarészlet! 
37. Zacskószerű tartó a ruhám. 39. 
Rendszerbe iktat. 41. Vagy, angolul.
42. Taszít. 44. ... River, folyó az USA- 
ban. 46. ... ovo: a tojástól kezdve. 48. 
... a bokor, mert (Petőfi verse). 52. 
Nagy megrázkódtatás. 54. Körtebor 
tartalmazza! 56. ízléses külsejű. 58. 
Meggyőződés. 59. Éjjel látjuk! 61. 
Levelet datáló. 63. A pincébe. 64. 
Álba ..., Székesfehérvár latin neve. 
66. Magyar botanikus (Rezső). 67. 
Holland városka. 69. Baranya me
gyei községből való. 71. Tévémárka. 
73. Ajtót kulcsra fordító. 75. Mar a 
rozsda. 76. Éra.

FÜGGŐLEDES
1. Téli csapadék. 2. Alkalmazás, 

röviden. 3. Ki nem állhat. 4. 
Származás. 5. Ráskai ..., kódexmá
soló apáca. 6. A fa „karja”. 7. Csak 
félig! 8. Hátraszív! 9. Jelzi, hogy ál
mos. 10. Hintő. 11. Pedig, annak el
lenére. 12. Dél-amerikai folyó. 13. 
Bizonyos övezet jellemző sajátsá
ga. 18. Mely ideig. 19. Bárányjelző.
21. Yogi Berra tanácsának második, 
befejező része. 23. Viperafajta. 24. 
Verdei operája. 27. Árnyas. 29. A ne
on és a bór vegyjele. 30. Habos ital 
tréfás neve. 33. Vietnámi holdújév. 
35. Halotti lakoma. 38. A hegy le
ve. 41. Titkon figyel. 43. Lengyel sci- 
fi író (Stanislaw). 45. Pinceszag. 47. 
A kútba tud nézni. 49. Három csu
ka! 50. Piráta. 51. Lábujj, angolul. 
53. Hajótoké. 55. Amerikai filmszí
nész (Humphrey). 57. Matematikai 
műveletet végző. 60. Mihály egyik 
becézése. 62. Nagyon régi. 65. Ama. 
68. Hosszú ideig. 70. Izmos részlet! 
71. Kelet-német! 72. Olimpiai csúcs
szerv. 74. Morei egynemű hangzói. 
75. Intő szócska. 77. A rubidium 
vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 13.
számában közölt 
Ostobaság című rejt
vény megfejtése: Az 
eszesség még nem 
véd meg az ostoba
ságtól.
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