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Európé nyaral, 
most is nyaral
Fagylaltok olvadoznak, szobrok repednek 

agusztusi hőben, mint Leonardo szobra Milá-
nóban, néhányszáz évvel ezelőtt, mint a viasz-
szobor a régi filmben, ami ott játszódik, Eu-
rópában, valahol. Pedig Európa, ami „úgyis 
csak játékra jó”, amit jobb pillanataiban pi-
pacsok szőnek át, egyszóval Európa, e lassan 
korosodó eurázsiai „földnyelv”, nem tesz egye-
bet, csak újra és újra, hány évezrede már, Eu-
rópé alakját öltve magára, felül egy gépre, egy 
vehiculumra, mitológiai értelemben – egy bi-
kára, tehát egy kellő energiákkal és lendüle-
tekkel felvértezett szállítóeszközre, ami átvi-
szi „a túlsó partra”.

Európé tulajdonképpen nyaralni indul. 
Adott egy, a labirintusokból vagy azok környé-
kéről éppen kiszabadult lény, aki megmenti/el-

rabolja, mindenesetre: szembesíti egy másfajta 
dimenzióval, amit utazásnak szokás nevezni. 
A gép, a vehiculum, a bika, akit egy másik di-
menzióban csak Zeusznak, főistennek illik ti-
tulálni, átviszi, ám tulajdonképpen visszaviszi 
igazi(bb) önmagához, ahol élete, léte újfajta ér-
telmet nyer.

Adott tehát a tenger, fölötte a földközi azúr, 
és Európé, aki épp csak hogy helyrejött egy ki-
adós házibuli-sorozat után – valami egészen 
újfajta élményre, koncertre vágyik, mely kon-
cert hangerejének elvárt szintjét a habokat 
szelő bika messzemenően teljesíti.

Európé azóta is utazik Európa felé. Csak-
hogy, a mitológiai leírások szerint Föníciából 
indul és Krétáig jut el – tehát nem a labirin-
tust tudja háta mögött, épp ellenkezőleg, nyá-
ri kalandja okán jön létre a majdani labirintus.

Európa egy „kontinens”, Európé a névadója, 
ám nyaralása mindkettőnek csak idézőjelek és 
adott határok között értelmezhető, mindkettő 
az átadásra, a továbbadásra figyel(t), az érté-
kek, de legalább önmaga továbbvitelére.

A kérdés csak az: miként tudhat nyaralni 
úgy, hogy közben (végre már) ne áltassa to-
vább önmagát?

Zsibó (Jibou) 
Lapszámunk 4., 6., 7., 10., 11., 13., 14. és 17. oldalát Anca Bodea képeivel illusztráltuk.



HELIKON2

– Ahogy vannak dallamtapadások, úgy 
vannak nekem ilyen mondattapadásaim is, 
mondatok versekből, filmekből, emberektől, 
amelyek a legváratlanabb pillanatokban 
előpattannak a tudatomba, ott ugrándoz-
nak egy darabig, és teszik ezt rendszeresen. 
Neked melyek ezek?

– Igen, ez velem is pont így van. És na-
gyon sok mindent elmondanak rólam ezek 
a sorok, mondatok. Az egyik ilyen szöveg-
részlet egyébként Markó Béla Hátrahagyott 
ars poetica című verséből van, ami éppen 
valami ilyesmire utal: „Annyi vers megseb-
zett engem,/ annyi vers átfújt rajtam ta-
vasszal,/ annyi vers zuhant rám ősszel vá-
ratlanul,/ mint súlyos kő az érett, csonthéjú 
dióra,/ hogy a szétszóródott betűkből/ talán 
megtudhatjátok, ki voltam”. De Julio Cor-
tázar Sántaiskola című regényének szám-
talan részlete is rendszeresen eszembe jut 
(„Csak jártunk-keltünk, nem kerestük egy-
mást, de tudtuk, hogy azért járunk-kelünk, 
hogy találkozzunk”), sokszor pedig képeket, 
jeleneteket nem tudok kiverni a fejemből: 
ilyen a Werckmeister harmóniák nyitójele-
nete, vagy egy részlet az Egy fantasztikus 
nő című chilei filmből. Ebben a főszereplő, 
egy transznemű énekesnő, Marina elvesz-
ti húsz évvel idősebb szerelmét, akit rende-
sen meg sem tud gyászolni, mert a férfi fia 
és volt felesége még azt sem engedik, hogy 
elmenjen a temetésre, és később is szám-
talan módon megalázzák. Van egy nagyon 
erős jelenet benne, amikor Marina teljesen 
összetörve elmegy az énektanárához gya-
korolni, aki a következőket mondja neki: 
„Mert Szent Ferenc nem mondta: Adj ne-
kem szeretetet, adj nekem békét, adj nekem 
fényt, adj nekem ezt, adj nekem azt. Szent 

Ferenc azt mondta: hadd legyek a szeretet 
eszköze, hadd legyek a béke közvetítője.” 
De mind közül talán a legfontosabb ben-
nem keringő mondat az, hogy „Én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.”

– Líranyelvedre jellemzőek az expresszív 
képek, hasonlatok, illetve a minthaság poé-
tikája és a vizualitás. Miért ilyen fontos szá-
modra a hasonlat? És mi kell egy jó hason-
lathoz?

– Szerintem egy jó hasonlathoz, költői 
képhez elsősorban figyelem szükséges, hogy 
fel tudjuk fedezni és meg tudjuk mutatni a 
kapcsolatot a sokszor távolinak tűnő dol-
gok, jelenségek között. Ez egyfajta rámuta-
tás, mert ezek a kapcsolatok egyébként lé-
teznek, így szerintem sosem kitalálni kell 
őket, sokkal inkább meglátni. És persze bá-
torság is szükséges mindehhez: a versírás-
nak olyannak kell lennie, mint a kisgyerek 
első mozdulatainak, aki még ugyanolyan 
lelkesen nyújtogatja bölcsőjéből a kezeit a 
csörgője vagy éppen a Nap felé, mert még 
nem ismeri a távolságokat, fogalma sincs, 
hogy ezt az utóbbit sosem érheti el.

– Legutóbbi köteted nem szépeleg: a  ki-
szolgáltatottság, megalázottság történeteit 
mutatod be a verseidben. Az olvasótól is ki-
mért figyelmet és érzelmi munkát vársz el. 
Ilyen erős érzelmi rétegeket megmozgató szö-
vegek világához alkotóként hogyan lehet vi-
szonyulni? Hogyan lehet kellően eltávolíta-
ni magad, hogy ne égj ki és ne vessz bele 
ezekbe a történetekbe? Ezeket konkrét doku-
mentáció mentén tárod fel vagy pedig az ál-
talad ismert tapasztalatok fiktív (de egyál-
talán nem valószerűtlen) keresztmetszetei?

– Mindkét eset elő szokott fordulni. Sok-
szor van olyan, hogy beszélgetések, inter-
júk alapján jut eszembe valami, néha csak 
egy kép vagy ötlet, amiből később vers lesz, 
de nagyon gyakran egy általam átélt trau-
mán keresztül tudok kapcsolódni valaki-
hez, aki egészen más élethelyzetben van, 
de a sérülése hasonló. És persze a sebek 
fájdalmasak, vagy akár szégyenkezhetünk 
is miattuk, de sokszor ezeken keresztül tu-
dunk kapcsolódni, ezért nem nagyon éri 
meg letagadni vagy elrejteni őket.

A  tragédiákkal nyilván nehéz szembe-
nézni, és elfogadni, hogy nem mindig van-
nak konkrét válaszok. Ez azért sem köny-
nyű, mert általában szeretek mindent 
kézben tartani, nagyon nehéz teljesen rá-
bíznom magam valami olyasmire, ami tel-
jes mértékben kívül áll rajtam, amit nem 
irányíthatok. Pedig talán ehhez próbál hoz-
zásegíteni minket, hogy mindannyian egy 
olyan tapasztalattal születünk, aminek so-
rán azért ez valamennyire működött: hi-
szen kilenc hónapot töltünk el egy másik 
lény testében, amit aligha tudtunk irá-
nyítani.

Ezek a dolgok viszont teljesen függetle-
nek a versírástól, akkor is nyomasztottak, 
amikor az írásaimban pont nem ilyen té-
mákkal foglalkoztam, viszont pár évig egy 
hivatalban dolgoztam. Egyszer volt egy 
ügyem egy fiatal hajléktalan halála kap-
csán. Amikor megpróbálták kideríteni a 
személyazonosságát, megtalálták az any-
ját, aki azt sem tudta, hogy hívják a fiát. 
Én a mai napig emlékszem a nevére. Va-
lami ilyesmit próbálok megtenni a versek-
ben is: menteni valamit, ami fontos. És ez 
persze nem túl sok, de talán több, mint a 
semmi.

– Tudni lehet rólad, hogy a válság idején 
sokat foglalkoztál a menekültekkel, rendsze-
resen önkénteskedtél is, és ezalatt sokukkal 
beszélgettél is. Mi az, amit tanultál tőlük és 
ami a mai napig kihat az életedre?

– Rengeteg dolgot tanultam tőlük ma-
gamról, a  traumákhoz való viszonyom-
ról, hogy miért álmodom gyerekkorom óta 
rendszeresen a háborúról. A legmaradan-
dóbb mégis talán az, hogy fontos megta-
nulni, hogyan lehet jól segíteni a másiknak, 
hogy azt adjuk meg neki, ami tényleg jó ne-
ki, nem pedig azt, amit én fontosnak vagy 
elengedhetetlennek gondolok. Ebben pe-
dig talán az a legnehezebb, hogy le kell fej-
tenünk és el kell távolítanunk magunktól 
minden elsődleges okot, ami miatt segíteni 
akartunk, a megváltókomplexust és min-
dent, hogy a végére tényleg ne maradjon 
belőlünk semmi. Mint Győrffy Ákos Hava-
zás Amiens-ben című Szent Márton-apok-
rifjében: „Olyan ürességet éreztem, mint-
ha nem lenne testem./… / Mintha eltűntem 
volna magamból. Mint ez az üres/ mosdó-
kancsó mellettem, az asztalon, ahogy üveg-
falán/ ragyog a fény. És mintha valaki ide-
gen hangját hallanám,/ úgy hallottam 
saját szavaimat, ahogy az ablakpárkányra/ 
dőlve suttogom: Nem az enyém volt, amit 
adtam, Uram./ Nem vagyok a magamé.”

– A verseid kimozdítják az olvasót a kom-
fortzónájából, viszont inkább kérdéseket ló-
gatnak a levegőbe, mintsem hogy konkrét 
válaszokat adnának. Milyen a jó kérdés? 
Hogyan lehet kérdezni tanulni? És  téged 

IZSÓ ZITA

1986-ban született Budapesten. Költő, műfordító, drámaíró, a FISZ-Kalligram Horizontok 
Világirodalmi Sorozat, az 1749.hu világirodalmi portál és az Üveghegy gyerekirodalmi ol-
dal egyik szerkesztője. Angol, német, francia és spanyol nyelvből fordít, többek között Ale-
jandra Pizarnik argentin és Rosario Castellanos mexikói költő verseit. Első, testvérével 
írt drámájával megnyerte a Magyar Rádió színdarabíró versenyét. Függés című darabját 
2010-ben mutatta be a debreceni Színláz Társulat. Első verseskötetével (Tengerlakó, FISZ) 
2012-ben elnyerte a Gérecz Attila-díjat. Második kötete 2014 őszén jelent meg Színről szín-
re címmel a PRAE-Palimpszeszt kiadó gondozásában. 2015 nyarától vezeti Bach Mátéval 
közösen a Pesti nő blogot, amelynek anyagából 2017 tavaszán megjelent egy közös interjú-
kötetük az Athenaeum Kiadónál. Verseit eddig angol, arab, német, lengyel, cseh, szerb, ro-
mán, bolgár, szlovák és török nyelvre fordították le. Harmadik verseskötete 2018 őszén je-
lent meg Éjszakai földet érés címmel a Scolar Kiadó gondozásában.

Menteni valamit, 
ami fontos

Interjú Izsó Zita 
költővel,  
műfordítóval

Fotó: Veres Laura
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milyen kérdések foglalkoztatnak mostaná-
ban a legtöbbet?

– Szerintem jól kérdezni csak úgy lehet – 
újságíróként is –, ha készek vagyunk lega-
lább annyira, vagy akár még jobban is ki-
tárulkozni általa, mint az, akit kérdezünk. 
És ez csak teljes önátadással, félelem nél-
kül lehetséges. Engem most főleg olyan 
kérdések foglalkoztatnak, amelyekre nin-
csenek konkrét válaszok. De ezeket a kér-
déseket is fel kell tenni, mert kicsit olya-
nok, mint a szakadékba vezető utak: olyan 
helyekre mutatnak, amikkel úgysem tu-
dunk mit kezdeni, nem tudjuk felfogni, át-
lebegni felette, nem tudunk biztonsággal 
leereszkedni. De akkor is lényeges meglát-
ni, hogy ezeknek a kérdéseknek van irá-
nyuk, és ezáltal egy csomó érdekes dolgot 
megtudhatunk magunkról. Az én életem-
ben ilyenek a halálfélelemből eredő kérdé-
sek. Időnként rettenetesen ijesztő, nagyon 
reálisnak tűnő halálfélelem tör rám. Egy 
ideig azt hittem, ez abból indul ki, hogy na-
gyon nehéz volt a születésem, újraélesztet-
tek. Rögtön utána hosszú időre inkubátor-
ba kerültem, az édesanyám sem érhetett 
hozzám egy hónapig. Nem olyan rég azon-
ban rájöttem, hogy amikor a haláltól félek, 
akkor nem az a pár pillanat jut eszembe, 
amikor tényleg halott voltam, hiszen arról 
semmilyen emlékem nincs. A halálról alko-
tott elképzeléseim sokkal inkább hasonlí-
tanak arra, amilyen az újjáélesztésem után 
az inkubátorban töltött idő lehetett: telje-
sen egyedül vagyok, elzárva az emberektől. 
Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy 
amitől félek, az nem a halál, hanem az élet 
valamilyen nagyon rossz formája. És ez va-
lahogy megnyugtató, még akkor is, ha nyil-
ván nem konkrét válasz arra, hogy mi lesz 
velünk, ha meghalunk.

– Ha már a kérdezés művészete: az inter-
júkészítés terén is látványos tapasztalatod 
van. Ki az a már nem élő személy, akivel na-
gyon szeretnél interjút készíteni, miért ő, és 
mi az, amit mindenképp megkérdeznél tőle?

– Elsőre nyilván eszembe jut egy csomó 
érdekes ember, elsősorban, de nem kizáró-
lag művészek, akikkel egy-egy interjú ürü-
gyén szívesen lógnék egy kicsit – a konkrét 
kérdések ebben az esetben tényleg másod-
lagosak lennének  –, például Radics Bé-
la, Szabó Gábor, Andrej Rubljov, Bódy Gá-
bor, Tarkovszkij, Kurt Cobain, Frida Kahlo. 
De azt hiszem, nagyon szívesen beszélget-
nék Teréz anyával is. Az  ő utólag napvi-
lágra került levelezéséből ugyanis kiderült, 
hogy neki egész életében visszatérően vol-
tak szinte ateista időszakai, amikor telje-
sen elveszítette hitét. Megkérdezném tő-
le, hogy ezekben a pillanatokban hogy volt 
ereje egyáltalán felkelni (nemhogy folytat-
ni, amit elkezdett). Persze az biztos, hogy 
ez az élmény elvezethet az önátadásnak egy 
még nagyobb fokához, amikor már nincs 
ott a hit mankója sem, és az embernek úgy 
kell odaadnia mindent, hogy tényleg nem 
remélhet semmit cserébe. És ez fontos ta-
pasztalat, mert ha úgy vesszük, hogy Isten 
talán létezik, akkor sokszor nyilvánvalóan 
arra tanít minket is, hogy tudjunk élni nél-
küle is.

– Hosszú ideje aktívan foglalkozol mű-
fordítással is. Te mit tanultál a műfordí-

tástól? Az általad beszélt nyelvekhez való 
viszonyod változott miatta? Hatott a vers-
nyelvedre?

– Nem annyira a versnyelvemre hatnak, 
inkább másfajta inspirációt jelentenek: ki-
csit olyan, mint amikor az egyik gyertya 
átadja a másiknak a fényt, vagy valamifaj-
ta lobbanást, ami nálam nyilván egészen 
másfajta dolgokat fog megvilágítani, mint 
az eredeti szerzőnél.

Mostanában gyakran van ilyen élmé-
nyem, mert egy nagyon izgalmas közös pro-
jektbe kezdtünk egy másik műfordítóval, 
Kiss Marcell-lel, aki kínai, koreai, japán 
és angol nyelvből dolgozik. Kortárs ázsiai 
költőket kezdtünk fordítani, és nagyon iz-
galmas együtt feltérképezni ezt a szcénát, 
kiválasztani a nekünk leginkább tetsző 
szerzőket és szövegeket. Így találtunk rá 
az egyik legjelentősebb koreai költőre, Kim 
Hyesoonra is, akitől szeretnénk egy egész 
kötetet lefordítani. De közös felfedezettünk 
a kínai Yu Xiuhua is, cerebrális parézis-
ben szenvedő, mélyszegénységben élő  pa-
rasztasszony, aki igazi őstehetség: a versei 
a kínai közösségi platformon, a WeChaten 
kezdtek terjedni, aztán szakmai körökbe is 
eljutott a híre, és kiadták a könyvét, ami 
egy nap alatt tizenötezer példányban kelt 
el. A  kritikusok Emily Dickinsonhoz ha-
sonlítják,  pedig még a középiskolát sem 
végezte el, és saját bevallása szerint csak 
ritkán olvas irodalmat.

Nagyon izgalmas és inspiráló versvilá-
gok ezek, emellett nagyon megtisztelő és 
egyben megnyugtató is egy ilyen jó műfor-
dítóval együtt dolgozni – kicsit olyan, mint 
biztosító kötéllel hegyet mászni: ha bizony-
talan vagyok valamiben, nyugodtan ráha-
gyatkozhatok.

– A nemrég indult 1749.hu online világ-
irodalmi folyóirat szerkesztője vagy. Tudnál 
mesélni arról, hogy mit szeretnétek elérni a 
folyóirattal (azon túl, hogy a világirodalom 
népszerűsítése és elérhetővé tétele magyar 
nyelven)?

– A Lettre és a Nagyvilág megszűnése 
után sokáig nem volt kifejezetten világiro-
dalommal foglalkozó lap magyar nyelvte-
rületen. Emiatt elsődleges céljaink közé 
tartozik a hiánypótlás, ami elsősorban azt 
jelenti, hogy a minőség tekintetében min-
denképp szeretnénk hasonlítani elődeink-
hez (tágabb szerkesztőbizottságunk tagjai 
között pedig szerepel a Nagyvilág több ko-
rábbi szerkesztője és a Lettre korábbi fő-
szerkesztője, Karádi Éva is), ugyanakkor 
alkalmazkodunk a megváltozott kultúra-
fogyasztási szokásokhoz is, és a szépiro-
dalmi alkotások fordítása mellett célunk 
bemutatni a legfrissebb külföldi irodalmi 
történéseket is, és mivel online felületen je-
lenünk meg, naprakészek tudunk lenni, így 
a vers-, novella- és esszéfordítások, kriti-
kák, interjúk mellett magazinosabb tartal-
makat, cikkeket is közlünk. Céljaink közé 
tartozik az is, hogy az olvasók megismerjék 
azokat a külföldi szerzőket, akiknek köny-
veik jelennek meg magyarul, akár kísé-
rőanyagokon, interjúkon keresztül. Emel-
lett lesz egy könyvsorozatunk is a Jelenkor 
Kiadóval közösen, aminek első kiadványa 
egy spanyol kortárs költészeti antológia 
lesz, amit Zelei Dáviddal közösen szerkesz-
tettünk.

– A 061.hu-nak mesélted el, hogy jogász 
hallgatóként tudatosult benned: bármit is 
érnél el, nem tudsz eléggé örülni a szakmai 
sikernek. Azóta változott ez? És a mosta-
ni irodalmi eredményeid arra inspirálnak, 
hogy még jobb legyél vagy inkább meg-
bénítanak és teljesítménykényszerbe haj-
szolnak?

– Szakmai téren az utóbbi időben nagyon 
szerencsésnek mondhatom magam: szinte 
kizárólag csak olyan feladatokkal találtak 
meg, amiket nagyon szívesen vállaltam 
és tényleg örömmel csinálok, így nem me-
rült fel annak a lehetősége, hogy valami-
re csak a teljesítménykényszer miatt mond-
jak igent. És ilyenkor az ember mást érez 
sikernek: nem feltétlenül a külső dolgokat, 
hanem hogy sikerült valamit megcsinál-
nia, amivel elégedett. A teljesítménykény-
szer kapcsán egyébként elég nagy forduló-
pontot jelentett, amikor rájöttem, hogy ha 
nem vagyok megengedőbb magammal, ak-
kor tulajdonképp azok mellé állok magam-
mal szemben, akik elhitették velem, hogy 
ha nem teljesítek, akkor nem vagyok elég 
értékes, sőt, még az is lehet, hogy nem is lé-
tezem. Persze néha még működnek a rossz 
reflexek, mindenesetre most már legalább 
könnyebb felismerni, ha nem vagyok ezen 
a téren önazonos.

– Régebben Karádi Márton álnéven is kö-
zöltél verseket. Miért volt fontos ez számod-
ra? Érdekelt, hogyan reagálnak a verseid-
re anélkül, hogy személyedhez kötnék őket?

– Igen, ez is érdekelt, és talán nekem is 
segített abban, hogy jobban kilássak ma-
gamból. Eleinte játéknak indult az egész, 
de aztán annyira elszórakoztatott, hogy 
szinte függővé váltam, és évekig írtam a 
Karádi Márton-verseket. Közben folyama-
tosan publikáltam saját néven is, a  szer-
kesztők válaszai alapján pedig egészen ér-
dekes mintázatok rajzolódtak ki: úgy tűnt, 
vannak bizonyos témák, amik nőként leír-
va túl érzelmesnek, érzelgősnek hatottak, 
férfiként viszont érzékenységről árulkod-
tak, ami kifejezetten pozitív jelző. Ez döb-
benetes élmény volt, mert arról árulkodott, 
hogy még akkor is léteztek a női szerzők 
kapcsán bizonyos előítéletek. De  ez már 
majdnem tíz éve volt, azóta azt tapaszta-
lom, hogy ezen a téren jelentősen javult a 
helyzet.

– Kifejlesztenek egy appot, amivel sms-t 
küldhetsz a világon minden telefonra, ami 
a telefon birtokosának anyanyelvén jelenik 
meg. Vagyis küldhetsz egy üzenetet a világ 
összes emberének. Mi lenne az?

– Azt hiszem, semmi komoly nem len-
ne benne. Valószínűleg mindenkinek más 
üzenetet küldenék, körülbelül olyan tar-
talommal, mint amilyen üzenetek a kí-
nai szerencsesütikben vannak. Ezek olyan 
gondolatok, amik különösebben nem zavar-
ják az embereket, és még az is lehet, hogy 
valaki örül is nekik. Szóval mindenkinek 
küldenék egy ilyet, és közben nagyon re-
ménykednék abban, hogy egyszer majd 
mindenki megkapja valamilyen más módon 
a számára igazán fontos üzenetet, amikor 
eljön ennek az ideje.

ANDRÉ FERENC
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Úton

A régi gépkocsimban negyedszázadnyi idő és százhúsz
ezer kilométer vesztegelt, amikor leadtam ócskavasnak.
Új autóm volt már, amikor bevezették az úthasználati díjat.
Hébe-hóba megállították az embert az úton az egyenruhások.
Mindenki panaszkodott az utak állapota miatt. 
 Hanem a törvény törvény,
a szabály szabály, s akiket ellenőrnek alkalmaztak,
végezik a munkájukat… Egy alkalommal megállítottak, kiderült,
hogy elfelejtettem kifizetni a díjat, felírták hát az adataimat:
várhatom a bírságot. Hanem a régi, a hagyományos
reflexek még éltek bennem és bennük is, hát odahajoltam 
 diszkréten
az egyikhez, s megkérdeztem, hogy el lehetne-e intézni?
Délután a vasútállomáson találkozzunk, mondta.
A szolgálati ideje után ugyanis hazamegy a szomszédos megyébe.
Onnan ingázik. Amikor mentem, már ott ült civilben egy padon.
Leültem melléje és adtam neki egy ötvenest. Panaszkodott,
hogy fárasztó a munka, az utazás, és kevés a fizetése.
Végül is mindketten jól jártunk, ha belegondolunk.
Mulasztás után – megvesztegetés… De megfogadtam,
hogy erre többé nem kerül sor, mert ezután következetesen
kifizetem a díjat, hogy megóvjam magam a kellemetlenségektől…

Eltelt talán két-három év, amikor már az ellenőrző személyzet
helyett technikai-műszaki felszerelés érte tetten azokat, akik
mulasztottak. Az út szélén jól látható volt a felszerelés,
az ember észlelhette, hogy ellenőrzik a forgalmat…
Nem lepett meg, amikor egyszer borítékban, a postán
megérkezett a büntetés, amit ki is fizettem. Szerencsémre
eltettem a szelvényt, mert hónapok múlva újból jött
ugyanaz a büntetés Bukarestből. De tudtam igazolni, hogy
egyszer már kifizettem… Ez volt a második eset, de itt már
a megbízhatatlan emberi tényezőt kizárták a forgalomból…

Tökéletesedik tehát a világ a technikának köszönhetően,
de nem hiszem, hogy fejlődik az ember morálja…
Évente következetesen felújítottam az engedélyt,
de harmadszor is megfeledkeztem lefizetni a díjat.
Valaki felvilágosított, tájékoztatott, hogy már egy jó ideje
a városon kívül rejtett kamerát helyeztek el,
és már kizárva a véletlen, az esetlegesség…
Vagyis várhattam az újabb büntetést, amelyet
a tapasztalat szerint három hónap teltén kézbesít a posta.

Tíz év leforgása alatt három stációnál buktam el,
így sikerült megtapasztalni a fejlődést…
Háromszor bírságoltak meg az út jogtalan használata miatt,
de mindhárom esetben más volt a tettenérés
minősége, színvonala… Ha igaz, hogy kétszer ugyanazon
a folyón nem kelhetsz át, akkor az is igaz, hogy kétszer
ugyanazon az úton nem mehetsz végig…

Nem tudom, hogy meddig tart az út.
Ha tudnám, hogy mennyi időm van még hátra,
előre kifizetnék minden díjat, taxát és adót…

De vajon hol tartózkodik mostanában az Isten?
Ő be van-e kamerázva? Mert egyszer őt is
felelősségre vonja a hatóság a sok változás,
változtatás során. Valamiért, amit elkövetett,
valamiért, amit elmulasztott? Gyanítom,
nem úszhatja meg ő sem szárazon…

     2017. június 1.

E földi lét

 Egy Jékely-motívum megkísértése

E földi lét nem földi titka – nem tudod meg mi volt
mert elfelejti az ember a földi létet is amikor már megholt
a lélek elszáll belőle s már nem érdekli őt az anyag a törvény
a testből por és hamu lesz elkapja viszi sodorja azt az örvény
jól ismered tanultál fizikát kémiát bioszt amikor még ifjú voltál
itt marad kőbe róva könyvbe írva a tudás amit egykor megta-
nultál
a verse a dalt sem viszi át a túlvilágra a szél vagy az internet
e földi létből nézve illúzió csupán a földön túli lét csak képzelet
mert az ember amíg él benne a lélek kitalál sok színes mesét
a földi lét végén vénen észreveszed hogy a semmi már közelít

e földi lét nem földi titkát ha meghaltál nem tudod meg már
mert megérkezvén odaátra elfelejted azt is hogy addig ki voltál
még azt sem fogod fel hogy már por és hamu vagy az lettél
kiszállt belőled a lélek mint a víz a hamvasztó magas kéményén
elpárolog s marad a salak az urnában amit talán eltemetnek
vagy pedig szélbe szórnak mert életükben egyesek arra már be-
neveztek
hátrahagyták az utódoknak így akarnak ők örök nyugalmat
és a földi lét nem földi titkáról már tudni ők semmit sem akarnak
nem kíváncsiak semmire elég volt nekik amit eddig tapasztaltak
szálljon a lélek szabadon örüljön annak hogy a testtől megsza-
badult
amelyben mindig csak szorongott nyomorgott ebből már elege volt
és mit érdekelné a testet is hogy a lélek most merre kereng
nem kívánkozik vissza oda ahol volt mert nem is lehet
összerakni a porból és a hamuból többé ugyanazt a testet
miért is érdekelné őt e földi lét amit már megélt s tán megunt
egy újszülöttbe esetleg egy régi lélek talán még néha visszabújt
de öregbe semmi kedve nincsen visszatérni ezért kéri az Urat
ne küldjön utána soha és sehová semmilyen behívót

e földi lét nem földi titkát leginkább az orvosok és a papok tudják
és a tanácsnál a titkár aki kiállítja a halotti bizonyítványt
és a közjegyző aki lebonyolítja majd a hagyatéki tárgyalást
s aki meghalt nyugodjon bele abba hogy nem kell neki már
semmit sem tenni-venni sem földi sem égi ügyeket intézgetni

     2020. április 20.

Szanatórium (Sanatoriu)
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Tui Hoo
Miközben egy apró és feszes, szarvasbőr 

virsli ritmikusan járkált a világospirosra 
lakkozott kézkörmökön, Ludowico vizenyős 
halszeme elé csúszott a kalendárium lap-
ja: április 25. – Április 25.? Ludowico aszt-
másan felsóhajtott, majd ismét leejtette a 
vállát: április 25.? Fogalma sincs. A szar-
vasbőr virsli kissé felhevülve, de elképzel-
hetetlen tompultsággal polírozta a lapát-
szerű kézkörmöket, ahol már mindenféle 
szenny összegyűlt. A virsli sem tudott sem-
mit április 25-éről.

A  mozdulat közben hirtelen megállt, 
mintha az órára figyelne, amelyben liheg-
ve kuncogni kezdett valami. Nem volt tel-
jesen mozdulatlan, mivel Ludowico nagy, 
gyenge keze még kissé remegett a políro-
zás fáradalmaitól. Na igen, hatvanhét éve-
sen nincs már meg benne a fiatalság ere-
je, még ha különben – és a saroktükörből 
visszabólintott – igen tűrhetően néz is ki. 
A  főszakácskodás a nagy luxusgőzösök 
tengerentúli járatain szellemi és művészi 
foglalatosság volt, és nem gyarapította a 
karizmokat. Tanoncként, amikor óriási ka-
nalakkal kalamolt az óriási kondérokban, 
szépen dagadt a felsőkarja, de hát, édes Is-
tenem, ennek már fél évszázada. Most de-
réktájt dagadozott, de közben úgy kifino-
mult a szagló- és ízlelőszerve, hogy egyfajta 
művészi dicsőségre tett szert.

A bőrvirsli addig lebegett a bal keze fö-
lött, míg a kagylókkal díszített óra kilenc 
köhögésszerű ütés után megnyugodott. Az-
tán Ludowico pontyajka még egyszer gyön-
géden rálehelt a túlságosan is hosszú hü-
velykujjkörömre, és a szarvasbőr az utolsó 
tompa árnyalatot is rózsaszín tükörfénnyé 
csiszolta. Két vékony kar és két vékony láb 
nyomta ki a métermázsanehéz kerekded-
séget a fonott székből, a bőrvirsli, a csiszo-
lókő és a körömreszelő bebukfenceztek egy 
dobozba, és Ludowico a tükör felé indult, 
hogy frizurája rövid ellenőrzése után elége-
detten bólintson: Megvagyunk, Ludowico! 
Mielőtt egy olasz gróf alkoholos jókedvében 
át nem kiabált az étkezőtermen: – Hollá, te 
öreg zsírgombóc, még két font kaviárt! Lu-
dowico – Ludowico! Még két font kaviárt, 
nem hallod? – egészen eddig Ludowicót ne-
mes egyszerűséggel Ludwig Maruschénak 
hívták, Hamburg-Altonában született, és 
kisujjával alkalmanként majdnem elérte 
az orrlyukait. Időközben Ludowico befúr-
ta magát egy bolyhos kabátba, előkelő ke-
ménykalapot tolt a fejére, és máris lent állt 
az ajtóban. Bár az ember hatvanhét évesen 
nem volt már elbizakodottan fiatal, de még 
egészen formában érezte magát, hiszen csi-
nos összegecskét főzött össze az óceánokon. 
Most csöndes és jól öltözött séfként dolgo-

zott egy hatalmas éjszakai bárban, ebédig 
aludt, esténként látott munkának, könnye-
dén odaköszönt a törzsvendégeknek, a na-
gyon tisztességes lányoknak pedig oda-
súgott néhány kevésbé tisztességes bókot. 
Ez még elég jól ment hatvanhét évesen, ki-
váltképp, hogy a Vörös Krisztina névre 
hallgató aranybánya Lotti és Irma édes és 
dolgos kezeinek birtokában volt, akiket ki 
tudja, hol szedett fel, és most úgy csüngtek 
rajta, mintha a saját lányai lettek volna.

A hold, ez az öreg, sápadt citrom csönde-
sen és kéjesen vitorlázott a Szent Katalin 
vékony teste mellett, melynek zöldesen fe-
szülő haja elhalkuló sirálykiáltásként bo-
rult rá a sötétvörös tetők mozaikszőnyegé-
re. A köd foltos alsónadrágban kísértett a 
kikötőből nyíló üres utcákon, mígnem lus-
tán fennakadt az egyik utcalámpán. Né-
ha felvernyogott egy macska – vagy egy nő. 
Néha léptek is hallatszottak, valahonnan 
felerősödtek, valamerre elhaltak. Mintha 
túl nagy lenne a csönd – gondolta Ludowi-
co, majd hasredőiből gyorsan kiugrasztotta 
a lábát, mintha egy őrjöngő kutya hátulról 
a nadrágja után akarna kapni. Vékonyan 
és félősen verték vissza lépteinek ütemét a 
végtelen házfalak, ahol hébe-hóba egy zöld 
vagy vörös lámpaernyő szakította meg az 
egyhangúságot.

Morgás hallatszott. Lent a kikötőben. 
Morgott és mennydörgött, kiabált és üvöl-
tött, fütyült és rikácsolt. És a zaj egyre kö-
zelebbről jött. Egyre közelebbről és egyre 
hangosabban. Ludowico megtorpant, és 
úgy állt, mint egy emlékmű. Mozdulatla-
nul, gondolatok nélkül, lélegzetvétel nélkül. 
Csak a füle nőtt meg, belenőtt a szörnyű-
ségbe, óriási tölcsérré vált, és egy pissze-
nés sem kerülhette el a figyelmét. És ek-
kor hirtelen ismerősnek tűnt számára ez 
a zene. Keze felkúszott a torkára, de már 
nem tudott kiáltani, mert Tui Hoo elsöpört 
a sarkon, hangosan rácsapott a szájára, és 
újra belé fojtotta ijedt sikolyát.

Tui Hoo nem tisztelte az emlékműve-
ket. Nem azért, mert kövérek voltak, és 
vörösre lakkozták a körmüket – nem, Tui 
Hoo nem volt nyárspolgár, akit idegesített 
volna, ha a szomszédja furcsa kalapot vi-
sel. Gyakran érintkezett cigarettázó höl-
gyekkel, akik olyan rekedtek voltak, mint 
a repedt fazék, vagy fülbevalós férfiakkal, 
akiknek a nadrágszára szélesebb volt a női 
ruháknál. Nem, Tui Hoo nem volt kicsi-
nyes. De  azokat az emlékműveket, ame-
lyeknek megáll a szívverése, annyira be-
rezeltek, azokat a gyáva emlékműveket, 
amelyek csak azért lettek hatvanhét éve-
sek, mert másoknak tizenöt évesen hinni-
ük kellett bennük – az ilyen emlékműveket 
utálta Tui Hoo, és dühösen fújtatva rájuk 
ugrott, mint egy túlingerelt, kiéheztetett 
vadmacska, mint – igen, mint egy szabály-
szerűen lázadó viharos szél, ami jó és ször-
nyű volt, mint az anyja, a tenger, és ami 
jog szerint a heringhalász-csónakok és te-

herbárkák között volt otthon, és a csúcsár-
bóc és orrfa között szűkszavú matrózok-
kal társalgott. De néha a folyó mentén a 
kikötővárosba tévedt, majd ott zörgött és 
dörömbölt a jólőrzöttek szívén és ablakain, 
mintha velük is éreztetni akarná hatalmát. 
És ha Tui Hoo partra szállt, mindig szer-
zett magának egy régi jó barátot, akit el-
vesztett a tengeren, és aki a tengeren hit-
vány volt. Őket szerezte magának Tui Hoo, 
a zilált öreg, a zöld-kék gyermek, aki a ha-
lakkal játszott, Tui Hoo, a remek fuvolás, 
a hatalmas orgonaművész, az égi zenész. 
Tui Hoo, a világ lélegzete.

Ismered még őt, Ludwig Marusche? Hő, 
Marusche, már nem ismered Tui Hoót? Tui 
hoo hoo – emlékszel még, Ludwig, amikor 
húsz éve szakács voltál a Fekete Karinon? 
Teljesen elfelejtetted már, te, jámbor, idősö-
dő úr? Teljesen elfelejtetted?

Ferde nyakkal küzdötte át magát Ludo-
wico a csendes utcákon, ahol Tui Hoo kin-
tornázott. De Tui Hoo, a tengeri szél, nem 
volt unalmas, fogatlan verklis bácsi, hi-
szen aki a tengeren jár, tartson a szelek-
kel: hopp – váratlanul hátulról megragadta 
az öreget, eljátszott a félelemmel átitatott 
métermázsás labdával, ezernyi ujjal meg-
ragadta hullámos üstökét, amely egy pilla-
natig meredeken égnek állt, majd annyira 
összeborzolta a merev, pomádés hajtincse-
ket, hogy félelemében a hiú öreg gazfickó-
nak a szemébe csorgott a verejtéke.

Tui Hoo őrült tempóban hajszolta vé-
gig áldozatait az életveszélyesen görön-
gyös flaszteren, közben elfújta az amúgy 
is csak pislákoló utcalámpákat, majd pedig, 
mintha elfelejtette volna az öreget, hirtelen 
úgy kifogta a szufláját a vitorlából, hogy el-
szállt a mérhetetlen, alaktalan kipúposo-
dás Ludowico kabátjából, amely végül úgy 
fityegett rajta, mint egy darab krumplihéj. 
Tui Hoo egyszerűen ott hagyta a vaksötét 
éjszakában. De már meg is emelte karmes-
terpálcáját a remek koncert következő téte-
léhez. A halálosan kimerült Ludowicóra a 
következő sarkon tuit és hoót kiáltva elöl-
ről rontott rá, és az öregnek mázsája teljes 
súlyával kellett ellenállnia, hogy ki ne buk-
jon lakkcipőjéből.

Hoo hoo, Marusche, öreg cimbora, meg-
szabadítottam az agytekervényeidet a por-
tól és a félelemtől és a mésztől? Leszel szí-
ves emlékezni? Tudod még? Ó, tudod te ezt! 
Húsz évvel ezelőtt a Fekete Karinon, ahol a 
matrózok Tui Hoónak neveztek. Nem gon-
dolsz már április 25-e éjszakájára, öreg 
gyáva cimbora, hoo?

Igen, ez volt Tui Hoo, a bátrak barátja, 
a gyávák ellensége. Ez volt Tui Hoo, aki 
a lányok szoknyáját térdükhöz nyomta, és 
aki elűzte a legyeket a pólyás gyermekek 
bölcsőjétől. Ez volt Tui Hoo, aki fojtogat és 
rombol, s aki kísértetként, gyilkosként és 
öldöklőként eljött ellenségeihez. Ez volt Tui 
Hoo!!! És most végigköhögte és végigfújta 
a ronccsá tett, kicicomázott, elhízott bártu-
lajdonost ezen a magányos, csillagtalan éj-
szakán, egy irgalom nélküli éjszakán.

Ekkor a vízelvezető árokból papírfecnik 
emelkedtek föl – újságlapok, szendvicspa-
pírok, elszakított szerelmes levelek: végte-
len naptárlapok – április 25-e – április 25-
e – április 25-e. Tui Hoo ökölbe szorította 

>>>>> folytatás a 6. oldalon

Wolfgang Borchert (1921–1947) német író, drámaíró. Vers-, próza- és drámaszövege-
ivel a negyvenes években jelentkezett. A második világháborúban súlyos sérüléseket 
szerzett, és hazatérte után nem sokkal, 1947-ben – Az ajtón kívül című drámája bemu-
tatása előtt közvetlenül – meghalt. A háború utáni német prózaíró-nemzedék megha-
tározó alakja, a rövid történet műfajának kiemelkedő alkotója.
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>>>>> folytatás az 5. oldalról

a kezét, és elkerülhetetlen, elhibázhatatlan 
ütésre készült. És rákiáltott a Fekete Ka-
rin szakácsára: – Gondolj április 25-ére, te 
kutya! – És aztán lecsapott Tui Hoo teljes 
erejéből, mint amikor tetőket tép le, és há-
romárbócosokat röpít az égbe, és a Karin 
szakácsa, Ludowico Marusche úgy bucs-
kázott le éjszakai bárjának pincelépcsőjén, 
hogy a félelemtől lebénult búrája súlyosan 
az ajtónak csapódott.

A Vörös Krisztina komoly szomszéd volt 
– és ha hirtelen valami teljes erejével az aj-
tónak csapódott, akkor ez a Vörös Krisz-
tinában szenzáció lett! Eltartott néhány 
másodpercig, míg Irma felismerte a főnö-
két, az ő kedves jó pubiját a nyakig mocs-
kos öreg férfiban. A fülkékben és a bárszé-
keken ülők kíváncsi rémülettel özönlöttek 
ki a bárból a földön fekvőhöz, aki furcsán 
kificamodva kényelembe helyezte magát a 
saját ajtaja előtt. De ott kellett hagyniuk a 
pincelépcsőn, mert a legkisebb mozdulatra 
is vér ömlött az eltorzult szájából.

Tehetetlenül, riadtan és zavartan, pima-
szul vagy tárgyilagosan állták körül az éj-
szakai élet hősei a haldokló öreget. Irma, 
aki pompázatos és telt volt, mint egy Wag-
ner-énekesnő, felemelte a férfi furcsán ki-
csavarodott fejét a hideg lépcsőfokokról, és 
meleg, puha ölébe fektette. Mintha egy jó-
tékonykodásban kimerült istent ápolna, 
olyan áhítatos szeretettel tisztította és hű-
sítette a kékesfekete hajú Lotti a jó öreg 
nagyapja eltorzult arcát, de nem tudta letö-
rölni a ráncaiból a meztelen, őrült félelmet, 
habár zsebkendőjét pezsgőbe mártotta. 
A  gazellafinom Lotti az élettelen húsko-
losszus mellett térdelt, és széles aranyo-
zott karkötője alatt pulzusát kereste. És az 
ostoba, tompa holdvirágok, akik némán és 
sápadtan körülfogták a két kiszolgálólányt, 
nem tudták, hogy Lotti pillantása rémüle-
tet vagy örömöt sugárzott, mikor megérez-
te a gyenge szívdobogást – és nem tudták, 
vajon Irma apró, kövérkés keze együttér-
zésből vagy gyilkos szándékból motoz Lu-
dowico gallérjánál.

Tui Hoo, aki diadalittasan gubbasztott 
a pincelépcső legfelső fokán, várta a halált, 
és tudta, hogy már nem kell sokáig vár-
nia rá. Könnyedén felemelkedett, átsiklott 
az éjszaka hívein, hogy azok észrevétle-
nül dideregni kezdtek, és felhúzott térdek-
kel ráült Irma kerek, talán kissé telt fel-
sőcombjára, hogy minden erőlködés nélkül 
és a legnagyobb kényelemben még egy ap-
ró, egészen kicsi történetet súgjon Ludowi-
co fülébe.

– Nem, Ludwig Marusche, április 25-e 
történetének egyetlen szavát sem szabad 
elmulasztanod a Fekete Karinról és Tui 
Hoóról. Én, Tui Hoo, a világ tengereinek 
ősöreg fiatal szélistene itt gubbasztok egy 
hírhedt éjszakai bár széttaposott pincelép-
csőjén, hogy még egyszer egészen pontosan 
füledbe fújjam ezt a történetet, öreg cim-
bora, és ezzel jól felkészülj a pokolba veze-
tő hosszú-hosszú útra.

Ludwig Marusche felemelte domború, 
ráncos szemhéját. Pupillájában félelem pa-
rázslott, ami oly rémületes volt, hogy sem-
milyen kiáltás sem válthatta meg. – Tel-
jesen elfelejtetted, öreg cimbora? Ez még 
annak idején történt, amikor április 25-én 

késő este elkaptalak titeket a Kat tegatt-
szorosban, és néhány órácskáig magam ül-
döztelek benneteket – tuival és hoóval! Ku-
tyahideg volt, és vicces kedvem kerekedett, 
amikor megláttam a kis sajkátokat a ma-
mutnyi hullámok között. Az emberek fá-
radtak voltak, mint a legyek, és az öreg se 
éjjel, se nappal nem jött le a hídról. De eb-
ből természetesen semmit sem vettél ész-
re, mert a hajókonyhádban meleg volt, és 
olyan szélcsend, hogy érezni lehetett a hu-
zatot, amit a kávéskanna körül köröző csó-
tány okozott.

– Ekkor egy matróz röpült az ajtón át 
az edényeid elé. Az öreg egy üveg forró te-
át akart. De neked kellett volna kivinned, 
nehogy a tizenöt éves konyhainast lefújja 
a szél a fedélzetről. És én voltam a szél, 
Marusche, nem emlékszel? Micsoda gyá-
va nyúl voltál, te dagadt! Tíz lépést tettél 
meg a teáddal, s már nem bírtad hallgat-
ni csüngő plüssfüleddel a gyengéd da-
lom. Tarkód zsíros ráncaiba egészen szá-
nalmas, aljas félelem fészkelte be magát, 
majd váratlanul a gyomrodba csúszott, 
amikor lábaid között ugrándoztam. Ördög-
adta leveskirály, ily szenvedélyesen egyet-
len kikötői kurvát sem öleltél egy éjszaka 
sem, ahogy az árbócot április 25-e éjjelén, 
amely segítségedre siető angyalként ke-
resztezte utad. Egy pillanatig úgy himbá-
lóztál ott, mint üres öltöny a fán, de az-
tán megszállt egy tábornok bátorsága, és 

négy hatalmas ugrással újra a menedéket 
jelentő konyhádban teremtél. És hirtelen 
Heini Hagemann, a kis tanoncod kezébe 
nyomtad a teásüveget, és kiküldted a kö-
dös éjszakába az öreghez. A tea sohasem 
jutott el az öreghez. Heini sohasem érte el 
a hidat. A teásüveget másnap reggel va-
lahol megtalálták. Heini Hagemannt nem. 
Nem találtátok meg reggel. És este sem. 
És másnap sem. Mert egy felnőtt ember 
gyáva volt! Hálátlan disznó vagy, ha elfe-
lejtetted, hogy csak azért élhettél hatvan-
hét évet, mert a kis Heini Hagemann az 
ő tizenöt évével vállalta helyetted az utat. 
De  hagyjuk ezt, Marusche, néhány má-
sodperc múlva találkozni fogsz a tanon-
coddal. Ne mereszd a szemed, öreg. Heini 
Hagemann is összeszedte magát, amikor 
kizuhant a fedélzetről. Teljesen csöndben 
volt, a kis Heini.

Marusche úr tágra nyílt szemét tejes pá-
ra borította el. Talán mégis apró, aljas mo-
soly suhant át Lotti vérvörös szája körül. 
És aztán a férfi halszerű ajkát elhagyta az 
utolsó lélegzet: tui – – hoo – –

Tui Hoo féktelen jókedvében kirántott 
egy tincset a szőke Irma művészi frizurájá-
ból, és ide-oda lengette a homlokán. Aztán 
dalolva és fütyülve átlármázott az együtt-
érző bámészkodók falán – hoo tui hoo – 
a folyó mentén, a nagy vizek felé.

VINCZE FERENC fordítása

At home
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VARGA MELINDA

Fák

Vékony, hosszú ujjaikkal ábrákat rajzolnak a pazar kék égre,
arany fogaikkal megharapják a felhők húsos lábikráját,
rügyszemeikkel belenéznek a napba, és nem vakulnak meg,
csak nyújtóznak és nyújtóznak egyre magasabbra,
az űrig, a messzi csillagtestekig, a hideg, sűrű sötétig,
a súlytalan, örök lebegésig, a sárga végetlenig.
Beszélnek az Istennel naponta, megértik az égi jeleket,
vadvirág illat az ő nyelvük, emberi fülnek érthetetlen.

Angyal Bergamo felett

Bergamo felett márciusban
megjelent egy felhőangyal,
a helyiek az erkélyekről
fényképeket készítettek,
és feltették a világhálóra,
volt, aki térdre borult,
másoknak elakadt a szava.
A márciusi nap glóriát
vont a hatalmas angyal
homloka fölé,
kegyelmet hozott
vagy halált,
a kéklő egek
hieroglifáit.

Hit

Magam templomát építem,
égből, földből és levegőből,
élénk kék színű tavaszból,
madarak csicsergéséből,
zölden serkenő fűből,
száraz gallyakból, rügyekből,
kutyák ugatásából,
őzek lábdobogásából.
Ott kereslek, Uram, magamban,
mikor naponta sétálok a völgyben
a délutáni tájat csodálva,
fürkészem óvó tekinteted,
amikor esténként
összecsuklom a terhek alatt.
Mellkasomban erős szúrást érzek,
mintha malomkő ülne szívemen,
fekete, nehéz szavak,
szürke, gomolyfelhő-igék,
jégszínű jelzők.
Hozzád fohászkodom, Uram,
csitítsd haragom,
legyek olyan,
mint a levegő,
az ég,
a fű és
a fák,
a madarak,
a kutyák,
az őzek,
a nap és
az őt követő árnyék.

Keddéjszaka

Milyen sűrű ez a keddéjszaka,
a kutyák sem ugatnak,
bele kellene kiabálni
a gomolygó csendbe,
hogy hasadjon ketté, és
hulljon le az égről a hold.
Adj, Uram, reményt,
ne legyek vigasztalatlan.
Ne érintsen meg az éjszaka sötétje,
bírja el a vállam a végtelen estéket,
legyen erőm a fény felé nézni,
legyen erőm, sok erőm meglátni a jót.

Ne szoruljon

Anyám arcát látom magam előtt,
meggyötört, törékeny szomorú arc,
apró tenyerében a fejem,
hallom, ahogy dobog a szíve,
szomorúszemű, aprócsontú
gyermek vagyok,
akit csak az anyja illata
nyugtat meg.

Tanulom a megbocsátást,
ha az apám megjelenik álmaimban,
ne szoruljon ökölbe a kezem,
az egykori harag,
mi hegyeket mozgatott bennem,
egyik napról a másikra
szétmorzsolódik.
A szeretet hatalmas,
a szeretet mindentudó.

Blind spots
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LAKATOS ARTUR

Több mint 
bédekker
Nem véletlenül részesült Gaal György 

művészet- és művelődéstörténész ezúttal 
ismertetésre kerülő kétkötetes munkája 
2019-ben a Romániai Írók Szövetsége ko-
lozsvári fiókjának Kacsó Sándor-díjában. 
A két kötet a szerző huszonkilenc külföldi 
útjának leírását foglalja magába, a legko-
rábbi keltezése ezek közül 1994, a legutol-
sóé pedig 2018. Az írások legtöbbje másod-
közlés, eredetileg a kolozsvári Szabadság 
napilapban, illetve egy 1994-es franciaor-
szági út ismertetése az ugyancsak kolozs-
vári Helikon irodalmi folyóiratban jelent 
meg – a kötetbe bekerülő változatok több 
esetben is bővítésre kerültek, ezeket a szer-
ző vagy a gondos szerkesztő a szóban forgó 
egységek végén jegyzetben jelöli.

Gaal György nagy élettapasztalattal 
rendelkező tanár, közvetlen, pozitív egyé-
niség, és ezek a jellemvonások kiütköz-
nek írásaiban is, esetében teljes joggal fo-
galmazhatunk úgy, hogy a stílus maga az 
ember. Ennek megfelelően az írások olvas-
mányosak, mondanivalójuk könnyen meg-
érthető, ugyanakkor információban gazda-
gok, művelő, nevelő hatással is bírnak. Túl 
útibeszámoló-jellegükön, legtöbbjük egyfaj-
ta korrajzként is értelmezhető, és mivel a 
kötetekben is kronologikus sorrendben ke-
rültek rendezésre, a globalizált világ vál-
tozásaiba is betekintést nyújtanak. Gaal 
György ugyanis kiváló megfigyelő, nyitott 
elme és nemcsak átadni, hanem gyűjteni 
is szereti az információt. Ennek megfelelő-
en egyfajta kulturális beszámolóként is ér-
tékelhetjük a kötet fejezeteit, azzal együtt, 
hogy ezen utakra Gaal György nem hiva-
talos kiküldetésben, hanem magánember-
ként utazott, a legtöbb esetben nyaralás-
ra vagy újévet ünnepelni. Ennek tükrében 
(is) még inkább értékelendő az, hogy a szer-
ző a turizmus kulturális aspektusaira fek-
tette a hangsúlyt, és tanárként is oktatni 
próbál, információkat ad át – némely eset-
ben legendákat is, mint Karthágó esetében 
helyének felszántását, sóval történő behin-
tését.

A kötet minden egyes fejezete külön út-
leírás, a szerző kétszer ugyanazt az utat 
nem járja be; legalábbis nem e kötetek lap-
jain. Akad jó pár európai útleírás is – mint 
például az első kötetet indító, kimondot-
tan kolozsvári és magyar érdekeltségű, 
a Kuncz Aladár által ismertté tett fekete 
kolostornál tett látogatásról szóló esszé – 
ugyanakkor a legtöbb kimondottan egzo-
tikus tájakról szól. A későbbi utak gazdag 
fényképanyaggal vannak dokumentálva, 
melyek közül több bekerült a kötetekbe is.

A recenzens komoly dilemmával küszkö-
dik, mikor a rengeteg, jobbnál jobb útleírás 
közül válogatni kényszerül, hogy melyekről 
írjon bővebben. Ugyanis mindegyik meg-
érne külön-külön pár mondatot. Négy út-
leírást választottam ki végül pár monda-
tos ismertetés céljából: az első kötetből a 
Szomszédolás északon és délen címűt, mely 
a szerző ukrajnai, szerbiai és koszovói út-

jairól szól, valamint a Jordániát bemuta-
tó írást; a második kötetből pedig a kubai, 
illetve a Japánba tett utazásokat ismerte-
tő cikkeket.

Az északi és déli, Magyarországnál és 
Romániánál az európai integráció szem-
pontjából kevésbé szerencsés országok-
ban, Szerbiában és Ukrajnában 2004-ben 
járt a szerző, ez év szeptemberében közölt 
folytatásban cikksorozatot ezen útjairól 
a Szabadság című kolozsvári napilapban. 
Sajátságos időszakban történik mindez: 
a román EU-csatlakozás belátható közelsé-
gével az ország vízumkényszert, illetve szi-
gorításokat volt kénytelen bevezetni több, 
az EU-n kívüli országgal szemben, ahogy a 
szerző fogalmaz, „olyan államokkal szem-
ben, melyek polgárait a schengeni közös-
ség nemkívánatosnak tartja”. Ukrajnában 
már ekkor – vagy jobban mondva, már ek-
kor is, azzal együtt, hogy a helyzet békéje 
és stabilitása messze jobb volt, mint a mai 
háborús helyzetben – érzékelhető a relatív 
szegénység, melyről pár mondatban Gaal 
György a következőképpen fogalmaz:

„Mert Beregszász ma szomorú képet mu-
tat. Egy birodalomszéli kisváros, amelyről 
megfeledkezett a központi hatalom. Ta-
lán félszázad óta alig-alig mozdult itt vala-
mi. A járdákon régi aszfalt emléke köszönt 
vissza a kátyúk között. A legnagyobb épü-
letek még a Monarchia – az egykori megye-
székhely – emlékét idézik, de homlokzatuk-
ról már lehullott a vakolat, s a téglák közt 
kikandikáló vassínek jelzik a díszítőele-
mek helyét.” (225.) Természetesen sok ér-
tékes látnivaló akadt Ungváron, Beregszá-
szon, Munkácson, vagy akár Lembergben, 
melynek leírásából ízelítőként mindössze a 
következő pár sort idézem:

„Lemberg azonban minden várakozá-
sunkat, elképzelésünket felülmúlta. Nem 
hiába vált belvárosa 1998-ban a világörök-
ség részévé, nem hiába említik az útiköny-
vek keleti Firenzeként. 750 év stílusirány-
zata, a  Kelet és a Nyugat szellemisége 
nemcsak találkozik itt, hanem harmoni-
kusan kiegészítik egymást.” (234.) Hason-
lóan ír a délvidéki Szabadka városáról is. 
Ez az útleírás – és ez által egy letűnt átme-
neti korszakra való reflektálás is – a mon-
tenegrói határ átlépésével ér véget.

A  kötetben rögtön ezt követő írás egy 
Jordániában eltöltött szilveszteri kirándu-
lást mutat be, és 2006 februárjában jelent 
meg a Szabadságban. A kalandos utazást 
követően – illetve az odaút és a visszaút kö-
zötti időben, ez utóbbi minőségét a cikk zá-
rómondata jelzi: „a mesés keleti hangulat-
ból a bukaresti hóvihar ébreszt az itthoni 
valóságra.” A két időpont között ugyanak-
kor olyan egyedülálló turisztikai objektu-
mokat látogathatott meg a szerző, mint az 
ókori Gerasat óvárosa, Kerak lovagvára, 
Jordánia jelenlegi fővárosa, Amman, Aka-
ba kikötőváros és fürdőhely, Rum vádi ter-
mészetvédelmi terület, valamint az ókor 
nyolcadik csodája: Petra romvárosa. Sőt, 
bónuszként Damaszkusz és az egyedülál-
ló Ommajád-mecset is belefért a szilvesz-
teri kirándulásba, ugyanis a szerző, mint 
igazi kultúrember, szilveszteri vagy húsvé-
ti kirándulások alkalmából is előszeretet-
tel élvezi ki a különböző kulturális élmé-
nyeket. A szíriai kitérő – utazásszervezés 
szempontjából volt ebben az időben olcsóbb 

és jobb a szíriai kitérő Bukarestből Am-
manba, mint bármi más variáció – bete-
kintést enged a polgárháború előtti Szíria 
értékeibe is.

Míg napjaink Szíriája nem az, ami né-
hány évvel korábban még volt, a világ egy 
másik pontján, Kubában sokunknak az az 
érzése, hogy egy sajátos kapitalizmus-kom-
munizmus rendszerkeverékben megállt az 
idő, minden kedvezőtlen nemzetközi kon-
junktúra ellenére is. Éppen ezért olvastam 
érdeklődéssel a szerző kubai útjáról szó-
ló úti beszámolóját, mely a második kötet-
ben található, és amely A kétarcú köztár-
saság beszédes címet viseli. A hivatalosan 
a klasszikus értelemben vett kommuniz-
mus – vagy talán helyesebb marxista ala-
pokra épült államszocializmusnak ne-
vezni – egyik utolsó fellegvára, ahol az 
államszocializmus láthatóan működik, az-
zal együtt, hogy a világ legnagyobb hatal-
ma, az Amerikai Egyesült Államok ennek 
a fő ellenlábasa; a kubai rendszer és élet-
színvonal fenntartása azonban nem vol-
na lehetséges az ország fejlett turiszti-
kai ipara nélkül, amelyben a nagyvilág is 
partner. A szigetország bőven nyújt élveze-
ti és kulturális szolgáltatásokat vendégei-
nek, 2011-ben maga a szerző is Varadero 
turistaparadicsomában üdült, ugyanak-
kor a rendszer komoly erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy a hétköznapi éle-
tet élő állampolgárok és a külföldi vendé-
gek közötti kapcsolatok minél inkább kor-
látozva és ellenőrizve legyenek. Ahogy ez a 
leírásból is kitűnik, az üdülőközpontok ke-
rítéssel vannak körülvéve, ahova az azono-
sítást szolgáló színes karkötőt hordó turis-
ták és az őket kiszolgáló személyzet járhat 
be. Magánházaknál nem adnak a kubai 
hatóságok engedélyt külföldi vendégek el-
szállásolására, a turisták nem járkálhat-
nak akárhol és az idegenvezetők – ahogy 
Gaal György is fogalmaz – „kiadott” szö-
veget mondanak fel a látnivalóknál. Ezzel 
együtt a tárgyilagos szemlélődő kénytelen 
elismerni a megvalósításokat is, ahogy azt 
Gaal György is teszi: Kuba az egyetlen la-
tin-amerikai ország, ahol statisztikailag 
sikerült felszámolni az analfabetizmust, 
az egészségügyi rendszer pedig ingyenes 
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és magas színvonalú. Ténylegesen kétarcú 
ez az ország – és másképpen, mint a világ 
más országai.

A  keleti földtekén található szigetor-
szágban, Japánban 2017-ben járt a szerző: 
„Japánnak csak a tárgyi valóságából kap-
hattunk ízelítőt. Az itteni művelődési élet, 
szellemi kultúra nem mutatható be egy 
körút idején, ahhoz már szakirányú felké-
szülés kell… Itt minden szabályozott és a 
szabályokat be is tartják…”. Persze, az a 
pár nap is, ami a szerző rendelkezésére állt, 
sok élményt nyújtott és megtekinthette To-
kió, Kyoto, Osaka, Nara, Hirosima városa-
inak nevezetességeit. Valamit a Fudzsiija-
ma hegyét is. A leírás komplexitását talán 
ez már önmagában véve is jelzi.

Természetesen a négy kiemelt ízelítő-
nél is valószínűleg akad, amelyik az olvasó 
számára még sokkal érdekesebbnek is bi-

zonyulhat. A felsoroltakon kívül a szerző 
több ízben is járt Görögországban, Finnor-
szágban a finnugor kongresszuson Jyväs-
kyläben, Cipruson, Máltán, Kínában (Pe-
kingben és Hongkongban), Nesz Ammim 
keresztény kibucában, Tunéziában, Egyip-
tomban, Törökországban, Andorrában, 
Marokkóban, Indiában, az Egyesült Arab 
Emirátusokban, Brazíliában, Albániában, 
Portugáliában, a Dél-Afrikai Köztársaság-
ban, Thaiföldön, Szingapúrban és Bali szi-
getén is. Már ez a felsorolás is illusztrálja, 
hogy tartalmas könyvet vehet kezébe az ér-
deklődő olvasó, amelyben minden valószí-
nűség szerint sok olyan részt talál majd, 
ami érdeklődését lekötheti.

Gaal György könyve nem egyszerűen 
irodalmi mű, de nem is tankönyv, és a leg-
kevésbé sem klasszikus értelemben vett 
bedekker. Ugyanakkor mindhárom mű-

fajból bőven található benne. Ennek meg-
felelően tartalmas és képanyaggal bőkezű-
en illusztrált olvasmány mind a két kötete.

A kötet megjelenése óta a koronavírus 
jelentősen átalakította a világot, az embe-
rek lelkivilágát, gondolatait. Ennek tükré-
ben a közelmúlt felszabadult utazásai is 
elsüllyedt világnak tűnhetnek, legalábbis 
jó pár hónapig, sőt évig, amíg a kollektív 
halálfélelem el nem múlik, és amíg újra 
felszabadultan nem lehet utazni a nagy-
világban, e két kötet némiképp pótcselek-
vést is jelenthet, virtuális utak bejárása-
ként. Végtére is a huszonegyedik század 
társadalmában a virtuális néha a konk-
rétnál is valósabb.

Gaal György: Keresztül-kasul a 
nagyvilágban, 1-2. kötet. Polis Könyv-
kiadó, Kolozsvár, 2018.

BORSODI L. LÁSZLÓ

József Attila, ki…?
(in medias res)

Ki sürgeti, hogy nagy-nagy tüzet kéne rakni,
mert világ van a szegényember vállán?
És ki hallja, nem én kiáltok?
És ki tudná fölfogni, ha az Isten íródiák volna?
És kié a panasz, a vád: nincsen apám, se anyám?
És ki tartja elképzelhetőnek:
hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg?
És ki érti, hogy dolgaim elől rejtegetlek?
A vallomást, hogy Istenem, én nagyon szeretlek?
Az ígéretet, hogy kertész leszek, fát nevelek?
És ki látja meg a csodát, amikor
az uccán átment… és
galambok ültek a verebekhez?
És ki érteni téged főnévi igenevekben, hogy aszongya:
ezt a széket odább tolni, vonat elé leguggolni,
óvatosan hegyre mászni, hosszú késsel mind megölni,
fölgyújtani Budapestet, s úgy itt hagyni, sose lásson – – –?
És ki tud szembenézni azzal, hogy: Kínában lóg a mandarin,
s ki tud remélni, hogy kerül majd egyszer asszony is,
Márta, Luca és Márta is, Judit, Márta, Edit és Flóra is,
holott náddal ringat, holott csobogással?
Mert ha már hosszú az Úristen, s rövid a szalonna,
elefánt lennél, jámbor és szegény,
s bár porszem mászik gyenge harmaton,
hogy van az mégis, hogy
kékítőt old az ég vizében?
Ezek után miért a bizonyosság, bizonyosság-e,
hogy minden nedves, minden nehéz?
És miért az önbizalom,
honnan a megmondhatomén,
hogy a hetedikte?
Nem tudod, nem tudhatom,
csak sejted, csak sejthetem, az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér, és gyötör a kérlelhetetlen:
visz a vonat, megyek utánad.
Csak te tudhatod, csak én fájhatom:
hever egymáson a világ,
és
ami
van,
szét-
hull
da-
ra-
bok-
ra,
mert

ment a padlásra, ment,
mert tán ott kezdődött minden,
és a harminchat fokos lázban,
és akkor, amikor reám néztél, s én mindent…
de mit is,
inkább hol – a rakodópart alsó kövén,
kívül-belől leselkedő halál elől
egyedül alszom én is, te is.
Bár dehogy alszol, dehogy alszom,
virrasztasz, virrasztok, hogy
ne üljön lelkünkre szenvedés,
ne csípje testünket féreg
ez otthontalan, csupa-csősz világban,
hol mindegy, kiterítenek így is, úgy is,
mert akarjuk, nem akarjuk, kész a leltár,
kész a semmi – legyen, hogy ne legyen,
mondjuk Edit,
mondjuk Thomas Mann,
mondjuk József Attila.
S bár ős patkány terjeszt kórt,
régesrég rájöttem, kétéltű,
hogy egyetlen, mi maradt: költő vagyok,
ember, kit nem emel föl már se vágy, se nő, se Isten,
ki nem bukik föl az árból, nem jön lifttel, nem kopogtat be,
kopogtatás nélkül sem jön,
hát száradok, törődöm,
fekszem álmatlanul,
s nincs, nem lesz bocsánat,
igaz, bánat sincs,
hiszen bűn sem volt,
leszámítva ama eredetit, bár ki tudja.
Mégis, mégis, ki érti,
ki mondja, miért fenyegetőzik,
miért kell fogadkoznia, hogy
eltűnök hirtelen, s miért kell
a megőrülésig hallania, hallgatnia
immár több mint száz éve,
a száraz ágak hogy zörögnek,
tejfoggal kőbe, és miért nem éjszaka?

Irgalom, édesanyám,
irgalom, édesapám,
irgalom, Isten,
irgalom, penész,
irgalom, hideg,
irgalom, világos,
irgalom, nehéz!
Irgalom, semmi,
jaj, kész, jaj, nincs kész,
ez sincs kész.
Roskad a kormos hó,
csepereszget a bádogeresz már – – –

   Csíkszereda, 2020. február 9.
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BOKOR KRISZTIÁN

a törzs árnyéka
 Gergály Norbinak

Hogy mindennek legyen helye.
A szívnek, a vérnek, a fognak.
A test üregeit kitöltik az évek,
az elmeszesedett emlékek fáradtan
támasztják a járatok falait.
Amíg a várakozók ismerkednek
a számukra kijelölt tagadásokkal,
a későn érkezők a tükör széléről figyelik
a párhuzamos mozdulatokat.
A testrészek ívein megpihen a fény:
az égitest szülte és a szintetikus gázok vajúdta is.
A hidegfehér és a júliusi hajnal színű határon
egymásba folyik a két reggel, a szúrós növények
pedig a törzsüknél hosszabb árnyékot vetnek
az ablakpárkány lepattogott festékű felületére.
Mielőtt felemelkednek a szemhéjak betonredőnyei,
a kéz keresni kezdi a mellette fekvő test bizonyosságát.
A bőrfelületek találkozásánál csendesedik
az idegpályák adatforgalma
és pihekönnyűvé válik a félelem:
hogy lassan romlunk el, mint az idő.
Lágy köpenybe burkolja magát az ébredésig
egyenes vonallá rendeződött néhány másodperc.

kontraszt
 Zsófinak

Felülről világítalak meg, hogy a Napról vegyünk példát,
vagy valamiről, amitől megolvadsz, ha eszedbe jut.
Legyen köztünk űr, hogy megnyilvánulhasson valami valószerűtlen,
mint egy eltévedt csillagközi járat, amely lekéste saját indulását,
és a napvitorlái beszorultak két gondolat közé.
Vigyázz, hogy a lábad legalább egy kicsit kilógjon a háttérből,
így olyan spontánnak tűnik az egész.
Legyen nálad, mondjuk, egy majdnem törött kávéscsésze,
amit ősi szimbólumok díszítenek.
Az egyik legyen piros, mint egy rosszul sikerült holdkelte,
vagy mint egy vékonyodó neonfény.
Valaki fütyüljön a háttérben.
Legyen árapály, álljanak össze a körülmények,
mint egy tánckar, a gőz véletlenül takarja az emlékeidet,
és amikor megtalálják egymást a rendezetlenül pattogó atomok,
minden villogni kezd.

szintetikus
Egy teljesen ismeretlen lény fekszik a padlón,
négyzet alakú, textilruhát húzott magára,
amin merőlegesen metszik egymást a szabályos vonalak,
és alkalmanként elnyel dolgokat, amelyeket kék zománc borít.
Mély, öblös testüket ajkak érintik, ha már feljött a Nap,
hogy három, közel egyforma kortyban tüntessék el
a fogsor mögött a rövid felöntések hatására
kibontakozó tealevelek áztatványát,
ami a tapasztalóval egyesülve megfelelő
helyet keres magának az asztráltestben,
és aszerint módosítja az energiarendszerét,
hogy a tealeveleket mikor szedték:
gyerek érintette-e őket vagy agg csavarta spirállá,
vagy tetőkön égette-e őket a yünnani napsütés
messze a nagyvárosoktól,
ahol a füstköd tölti ki az objektumok közötti teret
és kivetítőkön nézhetik a fogyasztók a
szintetikus naplementét.

karbantartó
A vészvillogók patinás rendje az országút zsörtölődő 
 neonfényzajában.
A testedet nem látom, talán nincs is, csak a tér vajúdó változásai,
ahogy feszíted szét magad körül az étert, ahogy próbálod kitölte-
ni az űrt a szintén semmivel. Bolyongó hallgatás. Folytonos, mint 
egy tévedésből elhelyezettt objektumról visszaverődött analóg jel 
az ipari vevőberendezés bádogfélhodjain. Szünet nélküli, mint a 
repedés a tüdőn vagy a kirakatüvegen, ami fáradthatatlanul tük-
rözi a vészvillogó patinás rendjét a metropolisz zsörtölődő neon-
fényzajában.

111 – szerkeszti Horváth Benji

Internátus (Internat)
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CRISPIN BEST

történelemvers
(history poem)

kezdetben
ahogy már kitalálhattad
a magányos felhők
anyajegyet vetnek a földre

nemsokára tojás reped
és a bébi pterodaktilusz
világra küzdi magát

a hegyek fölött
hegyek

a víz ragyog
a tiszta ezüst víz
és a nedves csendes homok

az új világ endemikus lova
az erdei ló
az igazi ló

még több felhő
kevesebb felhő
bronz

ha időt adunk neki
még a madár is megnő
az uborka megavasodik
és felolvad a fagyott mező

feltalálják az ajtókat
amíg egyszercsak
egy rossz ember fejét harapdosó alpesi kecske
meglepődik mindkettő

a rossz ember visszatér a városba
még csak nem is rossz
a kecske nézi a füvet

a városban együtt töltjük életünket
mint nyugtalanító szőlőszemek
mindannyian

mogyorókrém jön és megy

az emberek árapálya végtelen
fantasztikusan néznek ki választott 
 városi buszaikon

egy katicabogár besötétül a rossz ember 
 vécétartályán
amikor odanéz
pókok halnak öregségben
városában mindenütt

még mindig az álmokban naponta 
 megkínzott városi galambok
most néha úgy is előkerülnek
hogy fejük helyén smaragd

ebben a városi otthonban
amíg ott van a lány
narancsillatot áraszt
mikor ébren van

a rossz ember belebetegedett
a körülötte forgó világba

nemsokára
besötétedik egy nyelven
amit nem értünk

napelemeink befagynak
és felolvadnak

szöcskék rajzanak 17 évente

phobos vége

a csillagok rendes mozgása

fehérbe váltanak a hullámok
ahogy megütik a partot

istenem
(my god)

fogalmad sincs
milyen messzire utaznék
csak hogy felbosszantsalak

még egy divatos cipőt is felvennék
istenem
nézd csak meg
és még egyet? kérdem
rajta mondod
és még egyet?
nem az már túl sok cipő

kiáltunk
erdődarabokkal dobáljuk meg az erdőt
sétálunk

az úgynevezett fák és ég között
az úgynevezett sárkány és egy felhő
istenem
az úgynevezett ég de előbb a fák

ha megfogod a kezem
megfogod a kezem
még az eső is eleredhet

séta a nedves levelek között

az úgynevezett cipőm lejön a sárban

istenem ezek a sárga zoknik

imádom őket

mit tudok én
(what do i know)

szeretem amikor halottak
a versek
és a fény
bekúszik az ajtó alá
és nem túl messze
most fog elgázolni
valami fontosat
az a gyönyörű teherkocsi

vagy amikor halottak a versek
és egy árnyékpenge
áthúzza magát az udvaron
ahol a csalán olyan furcsa
amilyennek akarod
amikor aggasztja a lábad
azt is szeretem

szinte semmi
nem az én dolgom
és bárcsak annyi se lenne

úgy mosom meg a fogaimat
mintha gyűlölném őket

végre
halottak a versek
de mit tudok én

annyit tudok hogy
egy gyermekre sem szabadna olyan
előkét ráadni ami azt állítja hogy
a világ legjobbja volna bármiben

annyit teszek hogy ujjal lövök
egy molylepkére
a sötétben
és mit mondhatnék
ezúttal legalább
teljesen feladtuk

szeretem amikor ez történik

HORVÁTH BENJI 
fordításai

Pray
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SOMOGYI TIBOR

A pók tojásai

A  frissen főtt kávé illata terítette be 
a negyvenes üzletasszony, Marton Dia 
konyháját, majd lassan tovaterjedt a többi 
helyiségbe is, hogy megpróbáljon beivódni 
a függönyökbe, de esélye sem volt a ciga-
rettafüst szagával szemben, amely már jó 
ideje befészkelte magát.

Dia kitöltötte barátnőinek, Amandának 
és Dzsenifernek a kávét a csészébe, ízesí-
tette ízlésük szerint, majd kekszet helye-
zett a kistányérokra.

Barátnői ötvenes éveiket taposták, de 
nem látszott rajtuk a kor, a házilag is al-
kalmazható botox- és szilikon-injekciók-
nak köszönhetően, a korukkal együtt az 
eredeti arcuk is rég eltűnt. Jelenleg alig 
várták, hogy Dia végre leüljön hozzájuk és 
meséljen.

– Szóval az egész ott kezdődött, hogy 
Mama betöltötte a hetvenet és tudjátok, 
mit mond a törvény… meg beszéltünk is 
sokat erről, mi lenne a helyes megoldás, 
ami mindenkinek jó. Főleg neki. Tudjá-
tok, hogy nekem mindig is az volt a leg-
fontosabb, hogy neki jó legyen. A munka 
volt mindene, de eljött az ideje, hogy egy 
dolgos élet után végre pihenjen. Persze, 
ő az elején akarta, hogy költözzünk ösz-
sze. Erősködött, meg minden. Hogy ő nem 
eszik olyan sokat, meg neki nem a luxus 
a fontos. Lehet, persze, udvariasságból 
mondta, de neki se lett volna jó. És nem 
is az anyagiak miatt, értitek. Mind a ket-
tőnknek kialakult egy életritmusa, stílu-
sa, saját szokásokkal, nem jó ezeket ösz-
szekavarni. Mindenki maradjon a saját 
helyén, úgy lehet a legboldogabb, hát nincs 
igazam? – egy kekszropogtatásnyi hatás-
szünet után folytatta. – Martinique-en is 
bejött az a fapók, értitek, kora reggel arra 
ébredtünk, hogy ott mászkál ez a böhöm, 
szőrös jószág.

– Te jó ég – sikkantotta Dzseni, majd a 
kávéscsésze után kapott, amely majdnem 
kicsúszott a kezéből.

– Na, szóval ott van az a pók. Szerinted 
boldog lett volna abban a luxusbungaló-
ban? A természet az ő közege, nem a nya-
ralótelep. Most anyám is így érezte volna 
magát nálam.

– Hozzáköltözhettél volna te is, nem? – 
vetette oda Amanda – Apám is odaköltö-
zött nagyapához, mikor az hetven lett…

– Ó, még csak az kellett volna! Olyan a 
háza, mint egy múzeum, és minden hónap-
ban tönkremegy valami, nem-nem, így volt 
a legjobb, és ezt végül ő is belátta. Szóval 
mikor júniusban betöltötte a korhatárt, 
a munkatársai szépen elbúcsúztatták és 
megkapta a végkielégítését, akkor már el 
volt intézve az összes papír – persze, ezt 
is nekem kellett intéznem, meg szaladgál-
nom utána –, aztán regisztráltunk a mi-
nisztérium Idősfigyelő honlapjára és meg-
kaptuk az időpontot, hogy mikor mehet a 
Biztos pontba. Szóval ez mind megvolt, és 
akkor elutaztunk Martinique-ra.

– De miért pont oda? – akadékoskodott 
Amanda.

– Miért ne? Egyébként Mama jól be-
szélt franciául és mindig is vonzotta a 
karibi térség.

– Nagyon egzotikus volt? – érdeklődött 
Dzseni, miközben a kávé aljára leülepe-
dett cukrot piszkálgatta kiskanalával.

– Annyira nem, de nagyon hangula-
tos. Fort de France zegzugos utcáit, meg 
történelmi emlékhelyeit, remek kis mú-
zeumait mindet végigjártuk, nagyon 
megérte.

– Anyukád is élvezte?
– Miazhogy! Figyelt mindenre, mint 

egy kis ráncos nyakú szurikáta, sze-
rintem nagyon élvezte azt a két hetet. 
A szállás is nagyon jó volt, a tenger mel-
lett. Éjjel a sirályok vijjogására alud-
tunk el, bár mama nagyon rossz alvó 
volt. Gyakran elalvás előtt felolvasott a 
Bibliából – a Bibliából! Félig nekem, fé-
lig magának, motyorászott félhangosan, 
amíg rá nem szóltam, a  sirályok meg 
csak egyre vijjogtak, és még ő motyorá-
szik, gondolhatjátok! Ő szerette a sirályo-
kat, szerintem ha elkap egyet, jól meg is 
gyömöszöli, simogatja. A  fapókot is saj-
nálta, amelyik bejött hozzánk, mert, per-
sze, agyoncsaptam a papucsommal. Sose 
felejtem el – szedegette Dia a kekszmor-
zsákat a terítőről –, azt mondja, „szegény, 
miért ütötted agyon, lehet, még le se rak-
ta az első tojásait.” Azt se tudtuk, hím-e 
vagy nőstény, meg hogy mit rak, és ez-
zel jön… Annyira jellemző rá. Ezzel jön. 
A pók tojásaival. Na, de a lényeg a lényeg, 
elröpült hamar az a két hét, jöttünk visz-
sza. Elmentünk a házába, lelkemre kötöt-
te, mit ne dobjak ki, pár könnycseppet is 
elmorzsolt, én láttam ám, aztán elmen-
tünk a Biztos pontba. Természetesen ve-
le mentem. Egy munkatársam ajánlotta, 
hogy ott nagyon kedves a személyzet, be-
leérzők meg minden. Vidám színek, nem 
olyan, mint valami kórház vagy intézet… 
Tudjátok, az a tipikus neonvilágítás meg 
fehér színek meg gyógyszerszag… na, hát 
itt ez nem volt. Vidám színek, szimpati-
kus, mosolygós arcok, kellemes gyógynö-
vény- és virágillat… Felismertem a men-
ta, a citromfű és a muskátli illatát. Meg 
képzeljétek, kérésre kiskutyákat meg 
macskákat is lehetett igényelni, mert 
ezek a helyes állatok tényleg jó hatással 
vannak jelenlétükkel az emberre, csök-
kentik a feszültséget, megnyugtatnak…

Hirtelen elakadt a szava.
– Szóval nagyon kedvesek voltak, míg 

a formaságokat intéztük, elbeszélgettek, 
megismerkedtek vele, egy csivava meg 
feszt nyalogatta a kezét, nagyon cuki volt. 
Megkérdezték, tegyenek-e be valamilyen 
zenét, milyen sütit kér. Nagyon udvaria-
sak voltak. Aztán, persze, beadták neki 
az injekciót. Fogtam végig a kezét, csak 
közben az a csivava nem hagyott békében, 
rágcsálta a nadrágom szárát, rá figyel-
tem, nem mamára, aztán meg, persze, 
már nem volt mire… Aztán megkérdez-
ték, megvárom-e vagy visszajövök ér-
te. Megvártam, csak nem fogok kétszer 
fordulni! Meg tök érdekes magazinjaik 
voltak. De igazán ügyesek voltak és ha-
mar elkészültek és aztán már hozták is 
a hamvakat.

A konyhaszekrény tetején lévő fadoboz-
ra siklott Dia tekintete.

Dzseni krákogott: – Remélem, én nem 
érem meg a hetvenedik évem.

– Hidd el, ez a demográfiai katasztró-
fa miatti törvény a legjobb, ami történhe-
tett. Öregen, rondán, betegen élni, mond-
játok, mire lenne jó?

Hallgattak.
– Persze, az volt az első, hogy hívtam a 

lomtalanítókat. A házat nem lehetett vol-
na eladni másképp.

Hallgattak.
Dia hirtelen fojtott hangon kitört.
– Nem mertem a szemébe nézni. A ku-

tyát néztem, mert nem akartam látni a 
szemében halálfélelmet, rémületet, fáj-
dalmat. Vádat.

Dia hamar összeszedte magát és elmo-
solyodott – De hát, nem is láthattam vol-
na, hiszen ő is tudta, hogy mindenkinek 
így a legjobb, nem igaz?

Hold úr az 
éjszakában
Fel sem kellett néznie az égre, anélkül 

is tudta, érezte, hogy telihold van. Nem 
vérfarkas volt, egyszerűen kényszerű lel-
ki rokonságot érzett néha ezzel az égi-
testtel. Képes volt ragyogni, de sohasem 
tolakodóan, és el tudott tűnni, beburko-
lózni saját univerzumába. Igyekezett tit-
kolni ezt a rokonságot, néha szenvedett 
is tőle, de nem tehetett mást, bele kellett 
törődnie, hogy talán Szeléné sokadik le-
származottja.

Barátai aznap este egy csendes kávé-
zóban gyűltek össze ultizni, sakkozni és 
ízesített fröccsöket kortyolgatni. Hold úr 
fél óra késéssel tervezett csatlakozni, de 
az égitestek kölcsönhatása közbeszólt.

A  kávézó előtt ugyanis egy ismerős, 
kedves női hang állította meg várat-
lanul.

– Ó, hát itt vagy! Annyira örülök. Ugye, 
csatlakozol a társaságunkhoz?

Ránézett a lányra, aki magas volt, sö-
tét hajú, telt, gödröcskés arccal, amely 
arc még annál is jobban ragyogott, mint 
ahogy emlékezett rá. Megszédült a felis-
meréstől, hogy a lány talán Luna kisasz-
szony, akit rég keresett. Hogy nem vet-
te észre eddig. Hányadik is? Végül is a 
Luna- 10 volt az első, aki hold körüli pá-
lyára állt.

Hold urat először meglepte a szíves fo-
gadtatás Luna részéről, hiszen régen ta-
lálkoztak, de nagyon örült is, hisz Luna 
mindig is tetszett neki. Luna kisasszony 
elszántan szívta le tüdejébe a halálpálci-
kája füstjét, amely füst intenzitása meg 
sem közelítette egy űrhajóét, és közben 
a két hold lassan, de biztosan együttál-
lásba lépett. Csillagászok valószínűleg iz-
gatottan dörzsölték volna a tenyerüket a 
ritka természeti jelenség láttán, de hát 
nem voltak a közelben csillagászok.

Hold úr beleszédült Luna két szemé-
be, és úgy érezte, ritkán látott ilyen szép 
csillagokat eddig a Földön. Belecsobbant 
és szinte úszott ezekben a szemekben. 
Luna mosolya mentőövként tartotta a fel-
színen. Hirtelen a férfi testét jóleső forró-
ság járta át, egészen az ujjbegyéig.
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Hold úr nem szeretett mosolyogni, 
mert úgy érezte, arca ilyenkor eltorzul, 
és ez megfosztja minden tiszteletreméltó 
komolyságától, de most rémülten észlel-
te, hogy valószínűleg most ő is mosolyog, 
mert érezte, Luna kisasszony most az ő 
mosolyába kapaszkodik, sőt felhúzódzko-
dik rá, odatelepszik és onnan lóbálja lá-
bát fesztelen.

Nem tudtak egymástól szabadulni és 
nem is akartak. Odamentek Hold úr ba-
rátaihoz, majd Luna kisasszony társa-
ságához csapódtak, valahonnan mentek 
valahová, majd onnan is tovább, de iga-
zából csak a másik számított. Kapkodó, 
elharapott, de mégis megértett szavak, 
amelyek közben tekintetük újra és újra 
egybefolyt. Véletlen érintések, újabb és 
újabb felesek, talán a holdpor jótékony 
csökkentésére.

Kölcsönös bókok – Hold úrnak először 
mondták életében, hogy gyönyörű a mo-
solya –, aztán egyszercsak Luna kisasz-
szony puha keze az ő kezében volt, miköz-
ben úgy érezték, nagyon mély és fontos 
dolgok hangzottak el, és a hold csak sü-
tött felettük. A két arc lassan egymás fe-
lé mozdult, de aztán mintha csak vélet-
len fejmozdulat lett volna, elnéztek balra.

Hold úr úgy érezte, még nem jött el a 
lunáris idő, még kihasználás lenne, de a 
szép ívű száj fokozatosan szüntette meg 
benne ezt az érzést…

– Menjünk be – javasolta ekkor Luna.

Hold úr felnézett és látta, hogy az 
Apolló söröző előtt vannak.

Hirtelen úgy érezte, elmulasztott ki-
mondani egy fontos mondatot, és elcsat-
tintani egy megismételhetetlen csókot.

Úgy érezte, valami lehúzza. Talán a 
kötött keringés. Lunát szem elől tévesz-
tette, de van ebben tudatosság. Ha két 
égitest túlságosan összekapcsolódik, an-
nak végzetes következményei is lehetnek.

A  lányra gondolt és élvezte, ahogy a 
torkában dobog a szíve a jóleső izgalomtól.

Ivott még egyet. A holdszondák egyre 
magasabb értéket mutattak volna.

Lunát hamar megtalálta, egy ma-
gas, sötét hajú férfi pályájára állt, aki-
ből áradt az energia. Tipikus Nap. Luna 
most az ő energiájából táplálkozott. Nap 
úrfinak bezzeg nincsenek kétségei, nem 
hagy időt, nem érdekli, ha meg is éget va-
lamit vagy valakit…

A  hold biztonságos fényét ismét elta-
karta a nap izzó önzése.

Hold úrnak csak ekkor tűnt fel, meny-
nyi sok ember van odabent. Ahogy ült, kí-
vülről látta, hogy nyüzsögnek, mozognak, 
hajtanak, harcolnak, isznak, szeretnek. 
Két idős férfi ölelgette egymást, egy lány 
fülsértően nevetett, egy kigyúrt fazon a 
pultossal vitatkozott, egy pár vadul csó-
kolózott, páran a zenegépet nyúzták. Hir-
telen megint azt érezte, mint oly sokszor: 
kívülálló a Föld felett, saját életébe zárva.

Eszébe villant a beszélgetés egy barát-
jával, amikortól először tekintett magára 
Hold úrként.

– Az a baj veled, hogy nem veszed ész-
re, hogy te csak egy Hold vagy, és ha fel-
jön a Nap, úgyis keresztülnéznek rajtad, 
mert hiába vagy szórakoztató, ahogy vál-
togatod a fázisaid, meg hogy vannak iz-
galmas, felfedezetlen krátereid, és hiába 
világítasz, minden nő a Napra vágyik. Ezt 
el kell fogadnod.

– Nem, nem fogadom el.
– Örülj, hogy nem Plútó vagy. Az vég-

képp nem érdekel senkit. Amíg nem jön el 
a hajnal, addig te lehetsz a legfontosabb.

Próbált már közbeavatkozni, napfo-
gyatkozást előidézni, de csak átmeneti 
volt a sikere. Ha még nem elég erős a von-
zás a két hold között, tudta, tehetetlen. 
A fizika törvényeit csak a csoda írhatja 
felül – gondolta. Hitt a csodában, hogy 
Luna elszakad a Naptól, mielőtt megér-
zi a napfény ízét vagy az megperzseli fel-
színét.

Nem bírta tovább, megkereste Lunát. 
Felszíni égési sebeket vett rajta észre és 
érezte, hogy homloka felhősödni kezd.

– Menjünk haza, Luna.
– Ne vigasztalj! Te ezt nem értheted.
Hold úr tényleg nem értette. Talán 

nem is akarta érteni.
Nap úrfi visszatért, és Hold úr fizi-

kailag is érezte, ahogy remegett a fénye, 
kezdtek elveszni a kontúrjai, kezdett el-
maszatolódni, eltűnni. Csak egy árnyék.

Érezte, akaratlanul a sötét oldalára 
fordult, de azért megpróbált nem produ-
kálni egy holdkitörést. Elképzelte, amint 
belerohan ebbe az izzó gázgömbbe és el-
zárja benne a gázt, hogy örökre kialud-
jon ez az óriási, illegális fényreklám, ami 
megtéveszti a naivakat.

Aztán elátkozta az időt, amely ide-
láncolta a Földre, és arra gondolt, talán 
tényleg le kéne vetnie magát a Föld pá-
lyájáról, pontosan egy fekete lyukba.

Mindig ugyanaz. Elege volt.
Míg Hold úr lelke a Nyugalom és a Ve-

szélyek tengere között hányódott, Nap úr-
fi, elnyelve Lunát, tovább folytatta útját 
az égbolton, alkonyatban hagyva az Apol-
ló vendégeit, akik valószínűleg a dagály 
miatt kiömlött sörök között gázoltak, míg 
a pultos morogva hozzá nem látott a fel-
takarításhoz.

Hold úr szívében egy újabb, jókora krá-
ter keletkezett, amely lassan telítődött 
holdporral, amelyet a tudósok csak rego-
litnak neveznek és semmi haszna nincs 
azonkívül, hogy elfedi az ürességet. Fel-
hős, sarlóvá fogyott arccal húzta le az-
napi utolsó sörét, majd valószínűleg el-
indult lenyugodni az éjszakában, de ezt 
már nem látta senki.

Bokor Krisztián 1988-ban született Budapesten. Jelenleg 
Dél-Pesten él és alkot, kedveli a vizuális művészeteket, és hatá-
rozottan kerüli az öndefiniálást. Korábban rendszeresen fellé-
pett slam poetry rendezvényeken, ma inkább versek formájában 
műveli a szövegalkotást. Ébren töltött óráinak jelentős részét 
fényképezőjével a kezében tölti.

Crispin Best 1983-ban született, Londonban él. Az elmúlt év-
tized angol költészetének egyik legeredetibb és legfurább hang-

jaként tartják számon. Első verseskötete Hello címmel 2019-ben 
jelent meg a Partus Press kiadónál.

Somogyi Tibor a Debreceni Egyetemen végzett, jelenleg ma-
gyar- és drámatanárként dolgozik. Novelláit többek között a 
Várad, a Spanyolnátha, a Szkholion, az Amúgy és a Félonline 
közölte. Drámákat és slameket is ír. Szereti a macskákat és a 
szójátékokat.

Suspended ceremony
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SZŐCS MARGIT

Gyakran ébredsz arra,

hogy zuhansz a mennyezet felé,
rémülten kapaszkodsz
a hátadon levő ágyba,
hinni szeretnéd, hogy ejtőernyő,
s kinyílik a kellő pillanatban;
későn kezded a visszaszámolást,
tenyered füledre tapasztod,
nem akarod hallani
becsapódásod szörnyű robaját;
aztán kiderül, megúsztad,
újból magához rántott
mentőangyalod, a gravitáció;
fellélegzel, csendes üzemmódra
állítod remegésed,
szemüveged még nem teszed fel,
spórolsz a tisztánlátással.

Hasonmásaim

Felélik életem,
belepik a szobám,
engedélyem nélkül
viselik a ruhám,
pácolják a múltam,
párolják a jövőm,
pótcselekvésekkel
töltik ki az időm,
percenként bírálnak,
sosem járnak jóban,
meztelen testemmel
labdáznak a hóban,
bárhová ha megyek,
hiányzom egy percre,
angyalirtót szórnak
a szobámba szerte,
helyettem alkusznak,
álmodják az álmom,
nagy üvegkorsókban
erjesztik halálom.

A hídon még nem keltem át,

pedig tíz éve lakom alatta,
minek fáradtam volna,
úgysem hiszek a túlsó partban;
szomszédaim a vízbefultak,
láttam, amint aláhulltak,
lendület nélkül, szabadesésben,
mint háztetőről a cserepek;
mire partra vonszoltam őket,
puffadtak voltak, akár a párnák,
retinájukra tapadt arcom,
amint szaltójukat néztem,
egyetlen igazolvány-képem;
karóráikat féltve hordom,
a mutatók konokul állnak
haláluk pontos idején:
huszonkettő tizenhárom, 
tizenkilenc harminchét…
sírjaikon a locsolástól
kizöldültek a kopjafák,
leveleik megcsontosodtak,
száguldó ritmust zörögnek,
miközben falánk sirálycsőrök
cafattá tépik az éjszakát.

A mai nap egy aktív vulkán,

krátere vakon lövelli
tegnapom izzó törmelékeit;
titkaim füstté válnak,
nem tudom megtartani,
átjárák pórusaim,
illannak ajkam repedésein;
lávapatakon égő papírhajó –
feléd küldöm,
tudom, már csak
zuhanásnyira lehetsz tőlem;
vajon téged is ellep a hamu,
ha felém nyúlsz,
hogy szétfeszítsd mellkasom,
s felhúzd szívem,
mint egy régi ingaórát?

Kísérlet

Tizenkét éves vagyok,
már sok mindennel kísérleteztem.
Például azzal is, hogy milyen felnőttnek lenni.
Biztos receptet szereztem be hozzá,
két hét garanciát vállaltak érte.
Azzal kezdődött, hogy meg kell komolyodni,
nem lehet csak úgy, lárifári, elmenni a dolgok mellett,
egy felnőttnek fe-le-lős-ség-tel-je-sen illik viselkedni,
mert különben fe-le-lős-ség-re vonható.
Nehezen jegyeztem meg e szavakat,
még mindig nem tudom a pontos értelmüket,
de szerencsére találékony vagyok.
(Szeretnék egyszer bepillantani
a felelősségteljesség gyerekszobájába,
ha ugyan volt neki olyan.
Képzelem, mi lehet ott,
minimum egy kiborult bili…)
Szóval, megtettem minden tőlem telhetőt:
nem szamárfüleztem álszent rémségeknek,
nem piszkáltam az orrom mások előtt,
nem festettem asztalra, falra
paradicsomszósszal, spenótfőzelékkel,
nem vertem földhöz magam,
ha nem teljesült azonnal a kívánságom…
Úgy ment minden, mint a karikacsapás,
a megtévesztésig felnőtt voltam már,
csak hamar belefáradtam, eluntam.
Szerencsére lejárt
a garancia-idő.

Első osztály (Clasa întâi)
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Koestler, az író és az ember
Koestler (Köstler) Artúrt életemben két-

szer láttam, de közben elég sokat olvastam. 
Kétségtelenül a huszadik század érdekesebb 
írói közé tartozik. Először 1956 decemberé-
ben találkoztunk, talán éppen karácsony 
előtt, amikor Koestler meglátogatott ben-
nünket, fiatal magyar menekülteket Ox-
fordban. Erre alighanem az indította, hogy 
hallotta Szabó Zoltántól: ezek a magyar fi-
atalok politikai kiáltványt tettek közzé az 
Oxford Mail című napilapban. Fölhívta te-
hát a kollégium Wardenjét, vagy talán ox-
fordi patrónusunkat, Max Haywardot, hogy 
szivesen beszélgetne velünk. Max erre kivá-
logatott közülünk 3-4 diákot, köztük engem, 
aki már beszéltem angolul (bár Koestler tu-
dott magyarul, hiszen a budapesti Szív ut-
cában született) és leültünk a Sötétség dél-
ben szerzőjével egy hosszú eszmecserére a St 
Antony’s kollégiumban.

Rajtam kívül a főleg magyarul folytatott 
beszélgetésben biztosan részt vett bölcsész 
barátom, a „párizsi” Márton László, a közü-
lünk legokosabb Zádor István vagy Krassó 
Miklós. Már nem emlékszem pontosan, mi-
ket kérdezett tőlünk Koestler, csak azt tu-
dom, hogy a közel egy órás kérdezősködés 
után így nyilatkozott Haywardnak: „okosak 
ezek a fiúk, nem hittem volna, hogy ennyi-
re nem fogott rajtuk a marxista indoktriná-
ció”. Nem tudom, vezetett-e naplót Koestler 
ebben az időben – ha igen, biztosan maradt 
egy feljegyzés erről a találkozásról.

Koestler nevét már Budapesten ismer-
tem, de csak Oxfordban kezdtem őt olvas-
ni: bár a Sötétség délben (Darkness at  Noon) 
című nagysikerű műve csak 1981-ben je-
lent meg magyarul egy emigráns kiadónál, 
a könyv angol kiadása természetesen meg-
volt a St Antony’s College kitűnő könyvtá-
rában. Rubasov története azért is érdekelt, 

mert ekkorra már tudtam számos „hit-
hű” kommunista emberi tragédiájáról: ar-
ról, hogy a Párt érdekében magukra vállal-
tak el nem követett bűnöket, amivel ugyan 
nem nagyon segítettek a Párton, de teljesen 
lerontottták saját hitelüket. Tudtam arról, 
hogy Rajk László, a volt kommunista bel-
ügyminiszter például nem annyira a fizikai 
kínzás miatt, mint a „pártos” (kádárjánosi!) 
rábeszélésre vállalta el az ellene felhozott 
abszurd vádakat, más szóval meggyőződése 
vette rá az önfeladásra. (Más lapra tartozik, 
hogy „radeki” ajánlatot is kapott: színleg el-
ítélik és álnéven életben marad – állítólag 
azt kiabálta az akasztófa alatt: – becsapta-
tok, nem ezt ígértétek!) Más szóval Koest-
ler Rubasovja emblematikus alakja maradt 
a csalódott, de hitéhez végsőkig hű kommu-
nistának – Orwell mellett őt is kellett ol-
vasnunk.

A Sötétség délben után félig-meddig kö-
telező olvasmányom lett a God that  Failed 
(A bukott isten) című gyűjtemény, amiben 
négy-öt hajdani kommunista mondta el ki-
ábrándulása és a Párttal való szakítása 
történetét. Ebben Koestler mellett szere-
pelt Ignazio Silone és André Gide is, tehát 
más baloldali írók, akik szintén végigjárták 
a hívők kínos kiábrándulási zarándokútját. 
Akkori jegyzeteimbe felírtam néhány mon-
datot, arról, amit Koestler a „hit” szerepé-
ről mondott a kommunista mozgalomban: 
„Csodálatos dolog a hit. Nem csak arra ké-
pes, hogy hegyeket mozdítson meg, de ar-
ra is, hogy elhidd: a hering nem más, mint 
egy versenyló”, és a szigorú ténymegálla-
pítás, amit aztán Hruscsov híres huszadik 
kongresszusi beszéde igazolt: „Soha, egyet-
len országban nem öltek meg vagy vetettek 
rabszolgaságba annyi forradalmárt, mint 
Szovjet- Oroszországban”.

Később tanulmányait és még egy nagyon 
érdekes regényét olvastam, és nagyrabe-
csültem Koestler Artúrt, az írót és gondol-
kodót. De már elég korán rájöttem Koest-
ler emberi gyengeségeire; különösen zavart 
a nőkkel szembeni viszonya, akiket szere-
tett, de kihasznált, gyakran pedig lenézett 
és megvetett. Erről először Vas Róbert, film-
rendező barátom mesélt nekem, aki Koest-
lerről akart portréfilmet készíteni, de végül 
(úgy tudom) ettől elállt. Meghívta őt ugyan-
is a sikeres író Alpbachba, ahol háza volt, 
s ahonnan Robi pár nap múlva elmenekült: 
egyszerűen nem bírta ki a hangnemet, amit 
Koestler a feleségével szemben használt. 
Ami pedig később, már Koestler öngyilkos-
sága után derült ki: egy alkalommal meg-
erőszakolta Michael Foot munkáspárti vezér 
feleségét. Ha pár évtizeddel tovább él, Ko-
estler börtönbe is kerülhetett volna erősza-
kos természete miatt.

Sokáig azt sem értettem, miért nem sze-
ret interjút adni. Egyszer aztán hallottam 
a rádióban: Koestler elképesztően rossz ki-
ejtéssel beszélt angolul, német, francia és 
magyar hangzók keveredtek szavaiban. 
Bármilyen okosan beszélt, ha meg is értet-
te az ember, mit mond, nem lehetett nem 
hüledezni angolságán. Nem sokkal később 
nemzetközi PEN-kongresszus volt Lon-
donban, amin én is részt vettem. Máig kí-
sért Koestler beszéde ezen a kongresszu-
son, ahol véletlenül éppen Boldizsár Iván 
magyar PEN-delegátus mellett ültem, akit 
még 1956 előttről jól ismertem. Koestler el-
kezdett beszélni – még szörnyűbb angol-
sággal, mint a rádióban. Odasúgtam Bol-
dizsárnak: „hallod, milyen kiejtéssel beszél 
ez az ember?” Mire az ugyancsak többnyel-
vű kultúrdiplomata és szerkesztő kicsit fel-
indultan így válaszolt: „De micsoda író!”– 
amiben, el kell ismernem, valószínűleg 
neki volt igaza.

GÖMÖRI GYÖRGY

KIM HYESOON

Fehérnél is fehérebb levélpapír
희디흰 편지지

Délután van, süt a nap
Hívnak
Odafordítom a fejem
A váratlan szélben
Kinyílik a romos ház ajtaja
Odabent esik
Apa meg csak az árkot ássa
Apa, az én testemből hull az eső
A sarokban gyülekeznek
Mellkasom fehér fái
Rázza a szél az ágaikat
Én vagyok az eső teste
Bennem a víz a sok gyerek
De hol van anya?
Hova ment, miután felrakta a rizst?
Hova ment? Így odaég az egész

Hagyd az agyagos földet, apa
Miért nem hallgatsz rám?
A gyerekek szárítkoznak,
Kilógatják mellkasom lyukain a hajukat
És egy ló vágtat ki belőlem
Fehérnél is fehérebb leveleimet
Ez a ló viszi
Nézd apa, jön valaki
Nagy táskát cipel
Csukd be most a verseskönyvet, menj ki az udvarra
Egy napsütötte fára teregeti nedves írásaink

Takla-Makán

Felkel a nap, a nő mossa a haját
Nincsenek combjai
A hajára önt egy vödör homokot
Belemeríti a fejét a homokba
Nincsenek lábai
Finoman kiöblíti a haját a homokfolyóban
Nincsenek mellei
És haja sem
Egy testnélküli nő mossa a haját
Nem mozdulunk. Te ott, én itt.
Száraz haját mindennap kibontja, felszáll az égbe, hullámozni és 
 suhogni kezd
A nő napfelkeltétől napnyugtáig
Mossa a haját, soha nem egyenesíti ki hiányzó derekát
Fésülve simítja az áramló homokfolyót.

IZSÓ ZITA és KISS MARCELL fordításai

Kim Hyesoon dél-koreai költőnő 1955-ben született. Számos vers- 
és esszékötetet is publikált. Több rangos dél-koreai és nemzetközi 
díj kitüntetettje. A kortárs dél-koreai költészet meghatározó alak-
ja, a szöüli Művészeti Intézet oktatója.
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Mindig a padlástéri szobába küldték föl, 

ha rokonok vagy barátok jöttek látogatóba. 
Balázs tudta, azért száműzik, mert félnek 
a szülei, hogy a panaszáradat, ami ömlik 
belőlük, meggyullad, fellobban, mint no-
vemberi ködben a mocsárgáz, s ő a baráta-
ival valamilyen őrültséget követ el. Az égő 
tűz lángjára nem vigyázott úgy az ősem-
ber, ahogy őt apja, anyja féltette, óvta. 
Köztudott volt, hogy a szeku normára dol-
gozik, lefaragnak egy részt a verőlegények 
fizetéséből, ha kéthetente legalább egy le-
tartóztatás nincs a megyében. Százalékot 
számított a központ, a házkutatások, a ki-
hallgatások, a besúgók beszervezésének 
százalékarányai jelezték a munkájuk mi-
nőségét.

Féltek az emberek. Nagyon féltek. Ba-
lázs nem haragudott a felnőttekre emiatt. 
Inkább sajnálta őket. Tanulták biológia-
órán, hogy a félelem és a fájdalom az élő-
lények önvédő reflexe, népes fajok pusztul-
tak volna ki, ha az állandó rettegés nem 
figyelmezteti őket a veszélyre.

Pedig benne meg lehetne bízni. Törvény 
előtt még kiskorú ugyan, tizenhat és fél 
éves, de koraérett, beszáguldozta a világ-
irodalmat, amikor csak teheti, falja a re-
gényt, a  verset, a  novellát, megtapasz-
talta, úgy érlel az irodalom, mint búzát 
a perzselő nap. Ott is érezte magát, sűrű 
búzavetésben, jó cimborája lett Gavroche, 
Nemecsek, Julien Sorel, Edmond Dantes, 
Szakállas Ábel, Raszkolnyikov. És  még 
hányan! Háborgók, konok igazságtevők! 
Gyújtóbomba valahány!

Elemista korában kezdte az olvasást, 
később, amikor már elkészült a kuckó, 
ide hordta fel kincseit a padlástéri szo-
bácskájába, velük kelt, velük feküdt. Két 
életet élt, felhevült lélekkel ment napon-
ta iskolába, de hideg zuhany volt számá-
ra ott a fojtás, szenvedett, mert dicsérni 
kellett azt, ami alpári, s hallgatni a ka-
rátokról. Állítani kellett, hogy szédületes 
iramban épül az ország, hogy a jólét fun-
damentumát rakjuk le, nincs messze már 
a Kánaán.

Látták a diákok, mekkora kín tanára-
ik számára a napi hazugság, jogegyenlő-
séget hirdetni, s lehajtott fejjel, lesütött 
szemmel demokráciának nevezni a kura-
fiak despotizmusát. A pedagógia halála a 
kényszerűségből vállalt képmutatás.

Balázs tudta, hogy a félelem nem azo-
nos a gyávasággal. Nagyszerű emberek 
a szülei, a tanárai. Az apja, Izsák Ernő, 
a líceum igazgatója úgy tartja egyensúly-
ban a nagy múltú intézményt, mint vihar-
vert hajót a kormányos hullámzó tenge-
ren. Ha végigmegy a főutcán, az emberek 
rajongással néznek föl rá, várják a vadga-
lambszínű kalap lebbenését, még a város 
koldusa előtt is megemeli, ő az egyetlen 
tisztségviselő, akit úrnak és nem elvtárs-
nak szólítanak. A város bolsevista urai el-
nézték a rendhagyó esetet, túl kockázatos 
lett volna szembehelyezkedni a közvéle-
ménnyel, de az is igaz, hogy valamennyi 

rájuk is ragadt az Izsák Ernő-kultuszból. 
Burzsoá csökevény, mondták róla, bódító 
illatú növény, titokban mégis irigyelték.

A félelem úgy terjedt a városban, mint 
a pestis. Létforma lett a trauma, a  szo-
rongás. Mindenki félt. Félelem-országban 
éltek. A  ború és a bizonytalanság vul-
kán-hamuja rakódott rájuk. Reszkettek a 
tanárok, a hivatalnokok, a munkások, ta-
lán csak a takarítónők nem kötöttek bogot 
a nyelvükre, ménkű nagy, túrós lófaszo-
kat kívántak az elvtársak seggébe. Nekik 
nem volt veszteni valójuk, a seprűt és a 
feltörlő rongyot senki sem akarta kiven-
ni a kezükből.

De azért Balázs elvárta az apjától, hogy 
ő másképpen féljen. Méltósággal. Vegyít-
sen büszkeséget a rettegésbe. Ússzon 
szembe a tunya masszával. Izsák Ernő 
fejjel volt magasabb az átlagnál, szép ívű 
sasorra tette karakteressé az arcát, ha-
lántékán enyhén őszült, pengevékony aj-
kainak szigorát derű enyhítette, az  ud-
varon vagy a folyosón megnyílt előtte a 
diákok tömege, akárcsak Mózes előtt a 
Vörös-tenger. Szerették, tisztelték, bíztak 
benne.

A padlásszobát tizenkettedik születés-
napjára kapta a szüleitől Balázs. Könnyű 
volt kiképezni, mert ők a negyedik emele-
ten laktak, kifúrták a mennyezetet, fölve-
zették a központi fűtést, a villanyt, és me-
sés zugolyt rendeztek be neki. Egy sezlon, 
egy kis íróasztal, szék, és körben, a pol-
cokon könyv, könyv és könyv. Megszállott 
olvasó volt Balázs, egzaltáltan, beteges 
szenvedéllyel olvasott, Észak-Amerika ti-
tánjait bújta, Latin-Amerika garabonciá-
sait falta mohón, az orosz klasszikusokért 
rajongott, és a francia romantikát tartotta 
a legnagyobb csúcsnak.

Azt remélték a szülei, hogy a rejtekhely 
megvédi fiukat, pelék, mókusok módjára 
húzódik meg az odúban, kiesik a pribékek 
látóköréből.

Balázs nekinyomta a homlokát a tetőté-
ri szoba ablakának, s nézte a főteret. Va-
lamikor piactér lehetett itt, baromvásá-
rokat tartottak, de a későbbi városatyák 
úgy határoztak, beültetik fával, így in-
kább park volt a városközpont, csak a 
tűzoltó zenekarnak építettek boldog béke-
időkben emelvényt, s  emlékművet a ’48-
as hősöknek. Ez az oroszlános emlékmű 
volt a legveszélyesebb hely a városban, azt 
úgy figyelte a szeku, mint a dögkeselyűk 
az áldozatot, irredenta bűnnek számított, 
ha valaki itt hosszasan időzött, ha rátet-
te a kezét az oroszlán sörényére. A gyer-
mekek is elkerülték, s a kertészet munká-
sai rettegve gyomlálták meg a környékét. 
Megtörtént, március idusára virágokat 
vitt valaki a talapzatra, másnap feldúlták 
emiatt a várost, az emberek arról suttog-
tak, a szeku provokációja volt, ők rakták 
le a csokrokat, hogy legyen ürügy a ház-
kutatásokra, a kihallgatásokra, a verésre.

Balázs árbóckosárban érezte magát, 
mint a szárazföldet fürkésző matróz. Egy-
gyé vált az Odúval, átélte a fészek-szind-
rómát, a  magasból, titkos rejtekhelyről 
tekintett le a háztetőkre, s gyermekfejjel 
felelősséget vállalt azokért az emberekért, 
akik ott, lent élik mindennapjaikat.

Fájt neki, hogy arctalanná tették a vá-
rost. Átkeresztelték az utcákat, törülték 

mindazt, ami történelmet, hagyományt 
idézett, s helyükbe jelentéktelen növény- 
és madárnevek kerültek: szulák, folyon-
dár, zab, kender, retek, szarka, holló, ci-
nege. S mint erdőben a gomba, úgy nőttek 
ki a földből az arctalan blokkházak. Ahol 
csak lehetett, eltüntették a régi korok stí-
lusnyomait.

Rendezetlenül, kaotikusan kavarogtak 
Balázs fejében a gondolatok, düh, bosszú-
vágy kínozta, s gyakran meredt szembe 
vele a kétarcú rém:

– Vajon mikor fizetünk nagyobb árat? 
Ha behúzott nyakkal várjuk a sorvadást, 
vagy ha vállaljuk a mártíromságot?

Úgy nyomta két tenyerével az ab-
lakpárkányt, hogy elfehéredtek az uj-
jai, s nézte fentről kedves városát, ahol 
nagyszerű emberek élnek, de most be-
gubóznak, elbújnak, mint üldözöttek ta-
tárjáráskor a nádasokba, mocsarakba, 
lápokba. Vak korlátok közé szorult az 
élet, parttalanná vált a szenvedés. Még 
a nyelvhasználatuk is változott, kétértel-
műségekkel, célzásokkal értekeznek, el-
szaporodtak a negatív szólások: „Ne szólj 
szám, nem fáj fejem.”, „Hallgatni arany.” 
„Mindenki seperjen a saját kapuja előtt.”, 
„Okosabb lettél volna, ha hallgattál vol-
na.” „Vigyázz, neked is megütheti a küszöb 
a seggedet!”

Akit már meghurcoltak, az kiváltotta a 
horgászengedélyét, s minden szabad per-
cét hegyi patakok mellett töltötte, a halak 
közt nincs besúgó.

Mindezt tudta Balázs, koraérett böl-
csességgel töprengett, vívódott, szenvedett 
a megoldás legcsekélyebb reménye nélkül.

Gyakran állt éjszaka is a hatalmas ab-
laküveg előtt, figyelte a csillagok járását, 
várt, amíg a Hold kiemelkedik a park fái 
mögül, s  fehér fényével megtölti a ked-
ves Odút. Úgy érezte, tisztaságfürdő ez, 
a kozmosz gondoskodik arról, hogy a föld 
mocskától, szennyétől megszabaduljon.

Ilyenkor az ablaküvegben földerengett 
az arcképmása.

Ő volt a legszebb fiú a líceumban. Leg-
alábbis ezt állították róla tanárai, diák-
társai. Nem hatódott meg ettől, inkább tu-
dományos elemzésbe kezdett.

– Apám termetét örököltem – gondol-
ta –, a széles homlok és a hosszú arc is tő-
le van, de a szám vonala, az ajkam s a sze-
mem az édesanyámé. Igen, édesanyámat, 
a nagytekintélyű igazgató feleségét, Szép 
Matildot – ez a beceneve – a város első asz-
szonyának nevezik, fény, kedély, illat su-
gárzik az arcáról, s a szarkaláb még is-
meretlen a szeme sarkában. Tekintetétől 
átlényegülnek az emberek, hangja édes 
muzsika. Rézvörös színű haját rendsze-
rint szélfútta boglya alakban magasra fé-
süli, máskor kacér kontyot csavarint be-
lőle, mohón utánozzák a város asszonyai, 
feltünedeznek az utcán a Matild-frizurák. 
Azért is nagyon szeretem édesanyám ar-
cát – elmélkedett Balázs –, mert örököl-
tem kacagásra futó száját, sőt még azt a 
néhány szeplőt is, amelyek tavasszal meg-
jelennek az orra két oldalán. Tiszta az ar-
ca, mégis rejtélyes, mint a tengerszem 
vize, amelybe óriásfák árnyékai esnek, 
s rejtélyeket ringatnak.

Ezek voltak Balázs boldog pillanatai. 
Amikor a leszármazás titkait boncolgatta. 
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Végtelenül büszke volt a szüleire. Örült 
annak, hogy szerencsés csillagzat alatt 
született, örült, hogy családjában minősé-
gi életet élhet, s az iskola, ami annyi tár-
sának nyűg, számára éltető médium.

Koraérett volt, közel állt a felnőttek vi-
lágához, úgy emelkedett ki kamasztársai 
közül, mint szép törzsű tölgy a gyertyá-
nosból. Kellemes beszédét szívesen hall-
gatták, a félénkek, a gyengék oltalmába 
húzódtak. Kultusz alakult ki körülötte, de 
nem azért, mert ő a nagytekintélyű igaz-
gató fia. Szerény maradt, szívélyes, kedves. 
Beavatást érzett az, aki szembenézett ez-
zel a tekintettel. Anyjától örökölt, zöld sze-
mében szelíd jóság és okos értelem lakott, 
de nem lett belőle tudálékos koravén. Tán-
colt az együttesben, énekelt, sportolt, nyá-
ron biciklizett, néha bandázott barátaival 
a környék erdős dombjain, lapályos rétjein.

Egy bánata volt: nem születhetett test-
vére. Tisztában volt az okával, elmondták 
neki pontosan, az anyja Rh-negatív vér-
csoport, az apja Rh-pozitív, nem szabad 
reszkírozni.

Az  unokatestvére, Gerzson oldotta a 
magányát. Ahogy teltek az évek, összefor-
rott a két fiú. Együtt ünnepelték a kará-
csonyt, a szilvesztert, a húsvétot, ruhát, 
cipőt cseréltek, mert azonos volt a mére-
tük, a pingpongasztal hol itt, hol ott csat-
togott, sakkoztak, botanizáltak, kirán-
dultak.

Gyors beszédű, lobbanékony suhanc 
volt Gerzson; csapongó, gátlástalan, vijjo-
gó albatrosz.

Szövetségük akkor lett teljes, amikor 
Gerzson apja, Bodó Barnabás, a nagybá-
csi, híres helytörténész vállalta a két fiú 
magánoktatását. Szombat délutánokon 
hívta meg őket magához, magyar törté-
nelmet tanított nekik, amit vadul üldözött 
a hatalom, s kiegészítette, feje tetejéről a 
lábára állította azt az irodalmat, amit az 
iskolában oktattak.

Veszélyes vállalkozás volt, három sze-
mély rendszeres találkozása már összees-

küvésnek számított. Damoklész kardja le-
begett a fejük felett.

Szigorú titoktartást követelt tőlük Bar-
nabás bácsi.

– Egyetlen elejtett szó, célzás már nya-
kunkra hozza a szekut, s  mindhárman 
börtönbe kerülünk – hangzott az intelem.

Nevet adtak a kis kabinetnek, ahol ta-
lálkoztak: Diogenész Hordója. Szóbeszéd 
szerint az ókori bölcs hordóban lakott, ott 
nyitogatta az athéni fiatalok szemét, el-
méjét, volt is baja emiatt, filozófus társai 
bolondnak tartották, a  város urai meg-
hurcolták, felesége, ha volt neki olyan, 
seprűnyéllel verte. Nem ok nélkül keres-
te fényes nappal, égő lámpával kezében – 
az embert.

Csendesen, mórikálva magyarázott a 
nagybácsi, bariton hangja elmét élezett, 
lelket tisztított, de ha belelendült, ha túl 
erős volt a fojtás az öncenzúra miatt, vö-
rös arcán lila foltok és tűzrózsák jelentek 
meg, önmagát győzte le, amikor rejtett be-
szédre, az allúziók jelrendszerére tanítot-
ta a két fiatalt.

– Szellemi elektronhéjat formálok köré-
tek – mondta –, ami megvéd titeket, ha 
majd megkezditek az önálló, felnőtt életet.

Úgy kalandoztak történelemben, világ-
irodalomban, mint boldog felfedezők a pré-
rin. Kimaradt ebből a szamizdat oktatás-
ból a képmutatás, a hazugság, Balázs és 
Gerzson boldogan élte át a szellem szabad-
ságát. A túlélés szivárványhídja derengett 
fel, és a remény énekes madara repdesett 
tekintetük előtt. Szokatlan volt. Mintha 
súlyos katonacsizmákat dobtak volna le a 
lábukról, s mezítláb aprítanának simára 
csiszolt, mezei ösvényeken.

Apuleius volt Barnabás bácsi kedvence. 
Az aranyszamár regényét tartotta a böl-
csesség foglalatának, abban fedezte föl azt 
az egyetlen életformát, amivel élni lehet a 
diktatúrában. Legyen Lucius minden em-
ber, mondta Barnabás, a szamárrá válto-
zott ifjú mindent hall, minden ért, amit a 
környező világ mond, de az titokban ma-
rad, és lerakódik, mint a korallsziget.

– Tudjátok, mekkora előny az, ha ti hall-
játok a kígyók sziszegését, de ők nem tud-
nak erről? – mondta. – Tudjátok, milyen su-
gárövezet véd titeket, ha azt hiszik rólatok 
a csikaszok, hogy szamarak vagytok, isme-
retlen számotokra az emberi beszéd? Szen-
vedéssel jár ez az inkognitó, de eljön a má-
sodik, az igazi átváltozás ideje. Ízisz istennő 
nemcsak mitológiai alak, vissza fog minket 
is változtatni szabad lelkű emberekké.

De addig?
– Addig vigyázzatok, drága gyermekeim 

– mondta Barnabás, a bölcs tudós. – Or-
das lapul minden bokorban. Sakálok ke-
zében a hatalom. Vigyázzatok, mert száz 
és ezer Gorgó vesz körül minket, tudnotok 
kell, hogy halálfia, aki ránéz. Kővé válto-
zik. Az ókori görögök nem hazudtak.

Hosszas alku után egyeztek bele Balázs 
szülei, hogy fiuk fölfedje Gerzson előtt a 
padlásszoba titkát. Engedély nélkül épí-
tették a búvóhelyet, nagy bűn ez, mert a 
hatalomnak ismernie kell minden négy-
zetméternyi területet.

***
Vasárnap volt, amikor Gerzson és Ba-

lázs először osont fel a lépcsőházban a 

padlásra. Úgy léptek be a kis szobácskába, 
mint az ókori, üldözött személyek az asyli-
umba. Védettséget, a magzatburok bizton-
ságát remélték.

Avatót tartottak, nevet adtak a szobács-
kának, legyen Opál Odú – mondta Ger-
zson –, amúgy is halványkék színű a fal.

A nagybácsi Diogenész Hordója és ez a 
titkos búvóhely, az Opál Odú lett az élet-
terük. Itt el tudtak tűnni a hóhérok látó-
köréből.

Legalábbis ezt remélték a szülők.
De  pontosan az ellenkezője történt. 

Ahogy kikerültek a gondos felügyelet alól, 
ahogy megérezték a szabadság ízét, lesö-
pörték a tanítást, megalázónak tartották 
a rejtőzködést.

Az  aranyszamár megszólalt. Időnap 
előtt változott vissza emberré.

A jövőt, saját jövőjüket vitatták.
Mi lesz velük, ha ez a félelem-Himalája, 

ez a recsegve rájuk hulló gleccserhalmaz 
betemeti őket?

Milyen lesz az életük, ha tulajdonsággá 
válik a szolgaság, a gyávaság?

Voltak ilyen jelek. Sokan, nagyon sokan 
jól érezték magukat a mocsárban. Nem za-
varta őket a beszűkülő horizont. A fagy-
halál előtti pusztulás édes szendergését 
élték át. Nem látták az örvénylő dögkese-
lyűk karéját maguk fölött.

Ezzel az amnéziával szálltak szembe a 
suhancok.

– Milyen lesz a jövőnk? – kérdezték.
Kilátástalanság, nélkülözés, negatív 

szelekció, éhbér, robot látástól vakulásig.
– Egyenes beszéd kell ide – mondta Ba-

lázs. – Legyen elég a meghunyászkodás-
ból! Szólaljon meg az aranyszamár! Vártá-
ra termettünk, szemükbe köpjük a keserű 
nyálat, ami felgyűlt a szánkban.

A  legrosszabb dolog jutott eszükbe. 
A legveszélyesebb fegyverhez nyúltak.

– Röpcédulákat fogunk nyomtatni, 
azokkal rázzuk fel az embereket a letar-
giából, az amnéziából – kiáltotta hevesen 
Gerzson.

– Ha kézzel írjuk azokat – szólt Ba-
lázs –, gyerekes, könnyelmű játéknak fog-
ják föl az emberek, s minket azonnal be-
dutyiznak, mert az írásvizsgálat nyomra 
vezeti a kopókat. Be kell avatni még va-
lakit, hozzá kell jutni a megyei napilap 
nyomdagépeihez.

Volt az osztályukban egy fura alak. 
Mákszem Pityu. Egyáltalán nem volt ala-
csony, csak a fura családneve miatt csúfol-
ták Hüvelyk Matyinak.

Válogatás nélkül falta az irodalmat, 
a fizikát, a kémiát, a matematikát, száz-
nál több verset tudott könyv nélkül, fúj-
ta a képleteket, bámulatos memóriája volt.

– Pityuval kell beszélni – mondta Ger-
zson. – Ugye, tudod, az  apja nyomdagé-
pész, s  ha lemásoltatjuk a kulcsait, ke-
zünkben az aranymadár.

Balázs akkor hívta meg Mákszem Pi-
tyut az Opál Odúba, amikor a szülei el-
utaztak vidéki rokonok látogatására.

Elmondtak neki mindent, beszéltek a 
jövőképről, a meghunyászkodás veszélyei-
ről, a kettős igáról:

Bolsevizmus és nemzeti fasizmus.

>>>>> folytatás a 18. oldalon

Fox not
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>>>>> folytatás a 17. oldalról

Mákszem Pityu okos fiú volt, arra kér-
te a barátait, adjanak neki legalább egy 
félórai gondolkodási időt, mert rendkívü-
li veszélybe sodródnak rossz döntésekkel.

Kínosan telt el a harminc perc. Bál-
ványokká merevedtek. Némán, szótlanul 
vártak. A szú percegését is hallani lehe-
tett a mennyezet fölötti szarufákban.

– Vállalom – mondta, amikor letelt a 
félóra. – Vállalom, mert tűrhetetlen, amit 
velünk, magyarokkal művelnek a román 
bolsevisták. Arra kérlek, elsősorban a mi 
sérelmeinket nyomtassuk rá a röpcédu-
lákra. Foglaljunk bele azokba mindent, 
a történelem gaz döntéseit, az alpári in-
dulatokkal elkövetett pusztításokat.

A lázadás angyala költözött beléjük.
Kitört a suhancok forradalma.
Kapkodva, egymással versenyezve rót-

ták a betűket, írták a súlyos sérelmeket, 
számukra a halált hozó igéket. Huszon-
hat követelést állítottak össze, s azokat – 
vitázva, heveskedve – szelektálták, rostál-
ták, végül maradt hét:
KANTONRENDSZERT KÖVETELÜNK! 
LEGYEN KELETI SVÁJC ERDÉLYBŐL! 
MAGÁNTULAJDONT AZOKNAK, AKIK 
DOLGOZNAK! ISKOLAREFORMOT! 
TÖBBPÁRTRENDSZERT! PÁRTDIKTA-
TÚRA HELYETT DEMOKRÁCIÁT! VISZ-
SZA A FÖLDEKET A GAZDÁK KEZÉBE!

Robbanógránát volt minden szó.
Balázs letisztázta az izgága mondato-

kat, szép, nyomtatott betűkkel leírta, amit 
heves indulattal, éretlen fejjel követeltek. 
Fejléce volt minden cédulának, amelyben 
társaságuk nevét meghatározták:

HÉT DARÁZS.
Mákszem Pityu édesapja, Károly bácsi, 

éjszakai műszak után, nappal aludt, a fia 
kilopta az előszobában lógó köpenye zse-
béből a kulcsokat, és azokról másolatokat 
készítettek a város géplakatos mesterénél. 
Azt hazudták, a tornaterem ajtóihoz kelle-
nek a duplumok a líceumban.

Pityu tudta kezelni a gépeket, s  egy 
hajnalon, amikor aludt a város, belopa-
kodtak.

A nyomtatógépek csattogása három for-
rófejű fiatal életét, jövőjét zúzta szét.

Január közepén zimankós reggelre éb-
redtek a város lakói. A közeli hegyekből 
hógörgetegeket zúdított a síkságra a szél, 
magasra tűrt gallérral indultak munká-
ba az emberek.

Ezen a zimankós reggelen jelentek meg 
a röpcédulák a negyvennyolcas emlékmű 
párkányán, a pártszékház, a kultúrpalo-
ta előtt, a vasútállomáson, a lépcsőházak-
ban, a liftekben.

Leírhatatlan rémületet váltottak ki.
A hatalom létezését vonták kétségbe a 

követelések. A bolsevisták világában ré-
misztőbb volt a HÉT DARÁZS, mint a 
népmesékben a sárkány. Normális, józan 
ésszel felfoghatatlan az, amit a kis, fehér 
cédulákon olvastak.

Iszonyatos hajtóvadászat indult.
Az első nap a milícia árasztotta el az 

utcákat, a tereket, a második napon a ka-
tonaság speciális alakulatait is kirendel-
ték. Konvojok vonultak, helikopter körö-
zött, megérkeztek a fővárosból a szeku 
különleges alakulatai.

Harmadik nap lakásokba törtek be, iro-
daházakat szálltak meg, parancsban kap-
ták, egyetlen röpcédula sem maradhat a 
lakosságnál.

Senki nem aludt. A letartóztatásokat 
éjszaka hajtotta végre a szeku, egy felsi-
koltó csengőhang a családfő elhurcolását 
jelentette.

A  lihegő bosszú fő célpontja a líceum 
volt. Sejtették a nyomozók, hogy csak in-
nen kerülhettek ki a tettesek, más, köz-
rendi embernek nem lett volna bátorsága 
ekkora vakmerőségre.

Először a besúgókat hallgatták ki. Min-
den osztályban volt kettő-három, s talán 
a tanári karból is sikerült néhányat be-
szervezni.

– Kiket tartanak gyanúsaknak? – kér-
dezték. – Hallottak-e elejtett szót szervez-
kedésről, lázongásról?

Színházi előadásokat zavartak meg. 
Moziteremből vonszoltak ki fiatalokat. 
A helyi szeku pincéje zsúfolásig telt. Sen-
ki nem tudta, hány embert tartóztattak le.

A  félelemkeltés a nyomozók legfőbb 
eszköze. Ha retteg egy város, az emberek 
megnyílnak. Menti mindenki a bőrét.

Jelentkeztek a följelentők, a besúgók.
A harmadik nap éjszakáján dörömböl-

tek Mákszem Károly nyomdászmester aj-
taján. Betuszkolták egy terepjáróba. A fi-
át, Pityut fekete Volgával vitték.

Semmilyen hír nem szivárgott ki a nyo-
mozás eredményéről. Dermedten várt 
mindenki. Voltak, akik az előszobában 
előkészítették a kis batyut. Pizsama, fog-
kefe, váltó fehérnemű. Legyen kéznél, ha 
jön a fekete autó.

Balázst és Gerzsont tanóráról hurcol-
ták el. Emlékezetes maradt ez a biológia-
óra. Az emberszabású majmok életmódjá-
ról magyarázott a tanár.

A város csak sejtette, hogy a nyomozás 
befejeződött. A katonaságot visszavonták, 
a helikopter nem körözött, a konvojokból 
alig maradt egy-két autó.

Három csomag érkezett a három csa-
ládhoz. A posta kézbesítette. Feladó a me-
gyei rendőrparancsnokság. Izsák Ernő 
igazgató, Bodó Barnabás és Mákszem Lin-
da írták alá, hogy átvették a küldeményt.

Ing, alsónadrág, koszos zsebkendő volt 
mind a három csomagban.

Az  ingek hátulján vérfoltok. Mintha 
skizofrén festőművész rajzolt volna azok-
ra mintázatokat.

A szadizmus úgy burjánzott a szekus 
kutyák agyában, mint a bálványfa, ami 
kipusztítja az őshonos növényeket.

Tiszta alsóneműt kértek a szülőktől a 
véres helyett.

Nem akarták elhinni, hogy csak három 
éretlen fiatal szállt szembe velük. A HÉT 
DARÁZS mögött összeesküvést, szervez-
kedést, nyugati ügynökök aknamunkáját 
sejtették.

A nem létező szövetségesek neveit akar-
ták kiverni belőlük.

Izsák Matild és Izsák Ernő ünneplőbe 
öltözött.

Sötét színű gyászruhába.
Úgy léptek ki az otthonuk ajtaján, mint-

ha fabábuk lettek volna. Nem beszéltek. 
Nem egyezkedtek. Tudták, mi az egyet-
len egy, amit cselekedni lehet. Ezt csinál-
ták az őskeresztények az arénában. Azok 

is önként dugták bele a fejüket az orosz-
lán szájába.

Jelentkeztek a Securitate kapusánál, és 
kihallgatást kértek a főnöktől.

A  félelmetes nagyúr busa szemöldö-
kű, torzonborz bajuszú, rejtélyes alak 
volt. Neve után germán származék, de az 
is lehet, szláv. Csak annyit tudtak a vá-
rosban, hogy az ország északkeleti csücs-
kéből származik, de az a hír is terjedt ró-
la, hogy Kisinyovban született. Ő adott ki 
legtöbb útlevelet az országban. Megbízá-
sa volt, szivárogtatni kell a magyarokat 
Nyugatra.

Civil ruhás tiszt kísérte föl a házaspárt 
az emeletre. Fabábu mozgásuk akkor sem 
oldódott, amikor beléptek a főszekus szo-
bájába.

Egyszerre vetették magukat térdre. 
A nagy tekintélyű gimnáziumi igazgató, 
és felesége, Szép Matild.

Torz, síró hangon kezdtek imádkozni. 
Hol egymásra hágtak a szavak, hol válta-
koztak a szólamok:

– Kegyelmezz a gyermekünknek, Fel-
séges Úr! – Könyörögve kérünk, tekints 
megbocsátó tekintettel ránk! – Minden 
bűnt magunkra vállalunk. – Ítélj min-
ket életfogytiglani börtönre, csak Balázst 
engedd szabadon. – Nézz ránk, Parancs-
nok Úr! – Őrültek lettünk a véres ingtől. – 
Korbácsolj minket halálra, folyjon a mi vé-
rünk, ne a fiunké!

Valami mozdult a bálvány arcon. Szok-
va volt a diktátor az emberek alázatá-
hoz, de a nagy tekintélyű igazgató pad-
lóig lehajtott feje megrázta. A város első 
embere térdepel itt, s a megye legszebb 
asszonya ragadta meg a kezét, csókolja 
fulladásig.

Félrelökte Szép Matild fejét, és kiro-
hant az irodából. Két hóhérsegédjét küld-
te be, azok kivezették az épületből Izsák 
Ernőt és Izsák Matildot.

Úgy dolgozott a szeku, hogy semmit 
se tudjanak meg az emberek a sötét hát-
térmunkából. A félrevezetés éppen olyan 
módszerük volt, mint a brutális verés, 
a kínzás.

De az ima megfogant. Két hónap után 
kiengedték a három gyermeket a megyei 
szeku börtönéből. Nem adták bíróságra az 
ügyet. Nem a kiskorúságuk miatt kegyel-
meztek. A mindenható parancsnok tollvo-
nása elegendő volt, hogy csak szankciók-
kal sújtsanak le rájuk.

Az ország összes iskolájából kicsapták 
őket. A helyi szerszámgyár műhelyében 
helyezkedtek el.

Az esztergapad örökös rabszolgái lettek.
A szeku kőműveseket rendelt a tömb-

ház padlásterébe, és leromboltatta az 
Opál Odút.

Izsák Ernőt tiltott építkezés miatt ha-
talmas pénzbírságra ítélték.

A város megnyugodott. Gépiesen indul-
tak az emberek munkába. A  vendéglők 
üresen kongtak. Volt, aki esküvőre, lako-
dalomra sem rendelt zenekart. A játszóte-
reken is ritkán hangzott fel gyermekka-
cagás.

A  bolsevizmus urai boldogan dőltek 
hátra.

Helyreállt a rend.
Fergeteges ütemben folyt tovább a kom-

munizmus építése.
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Gyásztól 
gyászig
Most, 2020 közepén, a világ halk, mor-

moló kórus gyanánt számolja a hullákat. 
Fenyőkoporsók sorakoznak jeltelen göd-
rök alján, kotrókanállal húznak friss föl-
det olyan arctalan embertársainkra, akik 
nagy része el sem búcsúzhatott jóformán az 
élettől, de valahol valakik bizonyára gyá-
szolják. Millió képernyőn és telefonkijelzőn 
azonban nem többek puszta statisztiká-
nál. Egyes földrészeken politikai eszközök, 
máshol viszont hivatalosan meg sem hal-
tak. Számukat itt fel-, ott lekerekítik. Mint-
ha filmet néznénk. A tömeges kipusztulást, 
vagy a föld népessége egy részének gyors el-
tűnését a Bosszúállók utolsó két epizódja és 
A hátrahagyottak sorozat nem is olyan ré-
gen még ügyesen cselekményesítette, vász-
non és képernyőn szemrevalók. Ki gondol-
ta volna még 2020 februárjában, hogy ez is, 
mint a szórakoztatóipar oly sok másik kép-
zelgése, tényleg bekövetkezik? Nos, immár 
itt a baj, éljük harsányan, és erős a remény, 
hogy a mi valóvilágbeli tragédiánk aránya-
iban egyikkel sem ér majd fel (a Bosszúál-
lók 50%-os veszteséget, A hátrahagyottak 
2%-ot „jósoltak”). Hogy ez a tömeggyász 
idővel milyen mentális, gazdaságpolitikai 
és/vagy morális következményekkel jár a 
társadalmak körében globálisan, az alap-
vetően megjósolhatatlan.

Ilyen háttérzajban néztem meg az HBO 
GO-n, a Saul fia Röhrig Gézájának fősze-
replésével, a Porrá (To Dust) című vígjáté-
kot, és a tapasztalat meglehetősen ambiva-
lens érzésekkel járt. Egyrészt rajta kívül, 
tehát a filmhez köthető előfeltételként je-
lentkezett az ambivalencia, mivel – szán-
déktalan, de mégis tudatos morbid perver-
zióval – gyászos időkben a gyászon jöttem 
mulatni, másrészt magában a filmben, mi-
vel Shawn Snyder első egészestés rendezése 
biztos kézzel házasítja a vígat és a komort, 
a mélyen vallásost a tudományossal, a mor-
bidot a parlagival. Mindezt roppant mulat-
ságosan, a kontrasztok páros táncával va-
lósítja meg, ám erős lélekrajzzal, amelyet 
a komikum, illetve a dráma eszközei egy-
aránt éltetnek. Lényegében a Porrát ezek a 
világos-sötét tónusú, váltakozó és egymást 
erősítő kontrasztok pörgetik fel és működ-
tetik hatékonyan. Rögtön az elején példá-
ul azt lessük, ahogyan a Röhrig által meg-
formált haszid kántor, a magyar színész 
jellegzetesen vágott orrával, kifejezéstelen 
arccal, a szőrmekalap alatt pajesszal, nagy 
szakállal és kaftánban, a felesége elhunyta 
fölött érzett friss gyászában a hagyomány-
nak megfelelve gallérja feltépésén nyüsz-
köl a fényesre sikált kórházfolyósón, fura 
terpeszben, mintha táncolna. Ekkor közel-
képen balról beremeg egy körömvágó olló, 
amit az anyja kínál fel, de amelynek hasz-

nálata sem igen segít a hagyomány betel-
jesítésében. Ezek után rögtön Tom Waits 
síró-rekedt hangjától (Blow Wind Blow) kí-
sérve három asszony lassításban lemossa 
a nej hulláját, gyolcsba tekerik, majd paje-
szos-kaftánosok gyorsan elhantolják a sö-
tétség leple alatt, fenyőkoporsóban, alig 13 
órával a halál beállta után. Ha az első há-
rom percben kacagtunk, a következő ötben 
bús némán ülünk, és máris mély együttér-
zés telepszik ránk. Majd így tovább, Snyder 
ezzel a vidor-komor lépegetéssel vezeti hő-
seit és filmjét a gyász kifürkészhetetlen la-
birintusán végig.

Shmuel (Röhrig) sáliáh cibbur, azaz ima-
vezető, lényegében kántor a helyi zsina-
gógában, New Yorkban. Felesége rákban 
meghal, Shmuelt pedig a haszid megkérdő-
jelezhetetlenség ellenére hatalmába keríti 
egy nyugtalan gondolat, éspedig hogy mi 
lesz szerelme tetemével, lényegében a ha-
lott nő lelkével, mert ugye ha a porhüvely 
a rothadás során szenved (feltételezhetően), 
akkor a léleknek az a parányi maradéka is 
szenved, amely a porrá válás folyamatában 
mint üledék hátra maradt. A  vallás leg-
alábbis úgy tanítja, hogy marad némi üle-
dék. Shmuelnak egyszersmind rémálmai 
vannak, látja, amint a feleség nagylábujja 
pézsmabarnán kifakad, mint holmi rotha-
dó rózsa, és mivel a föld alá nem mehet, ott 
nem időzhet szemlélve a változásokat, ezért 
a bűnbeesés veszélyével keres egy temetke-
zési vállalkozót vagy tudóst, aki töviről he-
gyire a porlást neki megmagyarázza. Így 
jut el Alberthez, a  természettudományok 
tanárához, akit Matthew Broderick alakít 
hatásosan, emlékeztetve egykori önmagá-
ra, azaz régi szerepeire, amikor még holly-
woodi kasszasikerekben játszott csetlő-bot-
ló, kissé flúgos pasasokat. Ők ketten előbb 
egy malac szakkönyvi rothadásának leírá-
sát veszik elő (Snyder ezt szemlélteti is, ami 
emlékeztet Peter Greenaway Z és két nul-
la időmúlást ábrázoló jeleneteire), aztán két 
disznó, végül valódi emberi hullák porhüve-
lyét figyelve próbálnak a titok mélyére ásni, 
vagy hogy is mondjam, és valóban ásnak, 
azaz elföldelik, majd pár nap múlva kihan-
tolják a röfiket, és közben tudományos meg-
figyeléseket végeznek a foszlás, rothadás, 
kukacosodás magasztos tárgyában. Ket-
tejük összjátéka és párbeszédei nem fel-
tétlenül és nem mindig szállítják az alko-
tás térdcsapkodós élvezetéhez szükséges 
humort, jóllehet ahogy Albert Shmuelt kö-
vetkezetesen Smelnek nevezi és lerabbizza, 
avagy fordítva, Shmuel rendszeresen dok-

tornak szólítja Albertet, és ahogy egymást 
mindig kijavítják, az is bőséggel hozzátesz 
a komédiához.

Tudományos nyomozásaik során külső 
segítségre szorulnak, és olyan emberek-
be botlanak, akiknek a roppant szokatlan 
kérdéskört a fura kontextus dacára vala-
hogy el kell magyarázni, ám mivel a haszid 
Shmuelt a bűnbeesés külső és belső konf-
liktusa egyfajta titoktartásra kényszerí-
ti, de mégis kénytelen kiteregetni a lapja-
it, a kulcsfigurákkal folytatott párbeszédek 
tökéletes, vérbő vígjátéki helyzeteket te-
remtenek. Ilyenkor a forgatókönyv tűpon-
tosan és szótakarékosan adagolja a monda-
nivalót (hát ne essünk le a székről, amikor 
az öltönyös koporsókupec a szakállas zsidó 
kántort „handsome”-nek, jóképűnek szólít-
ja?), a rendező pedig gyakran az arcokra 
pillanatokban mérhető, ide-oda vágó, szi-
porkázva kérdező-válaszoló módszerrel te-
remt pazar komikumot. Amikor viszont 
 Shmuel egyrészt a vizet „járja”, mert felfe-
dez egy tavat és azon csónakázva békét és 
elfogadást keres, szóval az elmúláson me-
reng és nyugtalanságát csillapítja, vagy 
másrészt két kisfia gyászából merítve pró-
bálja kissé agresszíven, de mégis érthetően, 
a vívódó ember irracionalitásával a saját-
ját megtalálni, olyankor az alkotás szívszo-
rító komorságba vált, és ilyenkor  Shmuel, 
Röhrig pompázatos játékában újabb lecsu-
paszításon esik át, még a korábbiaknál is 
mélyebben belelátunk ijedt, remegve féltő 
lelkébe.

Röhrignek a Saul fiában egyáltalán nem, 
vagy nagyon keveset hallhattuk a hang-
ját. A Porrában viszont be nem áll a szája, 
s amikor beszél, a hangszíne és a hanghor-
dozása a jelenet kontextusában hol ferge-
teges, hol fájdalmas benyomást kelt. Ez a 
magas, majdnem síró, szinte kisgyerme-
ki hang konceptuálisan egyszerre a gyász-
nak és a komikumnak is eszköze, viszont 
kántor létére a film utolsó jelenetéig nem 
hagyja el ajkát dal – de amikor végre igen, 
és gyermekei ágyán siratót jajong, ő is, mi 
is megérkezünk a veszteség elfogadásának 
torokszorító, sebeket befedő, gyötrelmeket 
mulasztó katartikus pillanatához.

Porrá (To Dust), színes amerikai film, 
105 perc, 2018. Rendező: Shawn Snyder. 
Forgatókönyvíró: Jason Begue, Shawn 
Snyder. Zene: Ariel Marx. Operatőr: Xavi 
Giménez. Vágó: Allyson C. Johnson. Sze-
replők: Röhrig Géza, Matthew Broderick, 
Sammy Voit, Natalie Carter, Ben Hammer.



HELIKON20

FISCHER BOTOND

Mélyfúrás 
karantén 
idején
Az  erdélyi színházak figyelemremél-

tóan gyorsan lereagálták a karantént, 
ami első ránézésre pedig a színház tel-
jes ellehetetlenítésének tűnhetett. A Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház is már 
évad végén jelentkezett a Pool (No Wa-
ter) című projekttel. A kolozsvári alkotó-
csapat máshogy közelítette meg a problé-
mát: nem a színpadot, a nézők tekintete 
által nem aktivált játékteret streamin-
gelte, hanem vettek egy kortárs színpa-
di szöveget, és elkezdtek dolgozni vele 
a karanténhelyzet teremtette szituáció-
ban. A legtöbb jelenetet a színészek saját 
otthonukban játsszák, kamera előtti izo-
láltságban, vagyis ahogyan legtöbben él-
tünk azokban a hetekben, mikor az elő-
adás (?) készült. A felvételekből aztán a 
csapat, jelentős utómunkával, megalkot-
ta a projektet, amit online lehetett meg-
nézni. Az egyik kérdés nyilván az, hogy 
ez színház-e, és ha nem, mert film, akkor 
miért színház mégis.

Az angol Mark Ravenhill az egyik leg-
jobban pörgő kortárs színpadi író már a 
kilencvenes évektől kezdve, a  Pool (No 
Water) viszonylag új, 2006-os szöveg. 
A történet egy képzőművész-közösségről 
szól, akik közül ketten meghalnak, egy 
másikuk sikeres lesz, ez  a siker pedig 
visszhangzik valahogyan a többiekben is. 
Ravenhill monológfüzéres dramaturgiát 
használ, a szereplők szűrőjén keresztül 
pedig nehéz eldönteni, hogy egy nárcisz-
tikus művész áldozatairól, vagy kevéssé 
tehetséges irigykedőkről, esetleg mind-
kettőről szó van-e ebben a rendszerben. 
Az  egyenesen ívelő történetszál lassan 
bontakozik ki, és sok finom réteget fel-
fed: a műalkotás birtoklását, a testhez 
való viszonyt, fizikai fájdalmat, függősé-
get, művészi érvényesülést a piacgazda-
ságban.

A kolozsvári Pool annyiban biztosan 
film, hogy előre felvett jeleneteket vág-
tak össze egyetlen, kétórás mozgóképfo-
lyammá, a felvételeken utómunkákat vé-
geztek, a néző pedig otthon, a laptop előtt 
ülve nézi ezt, megállítja, visszatekeri, ha 
akarja. Az viszont, ahogyan ez a film lét-
rejött, ahogyan a különböző összetevőket 
megalkották és integrálták, ahogyan be-
fogadja a néző, a logikája tehát teljesen 
színházszerű.

A színészek otthonaikban felvették a 
jelenetet, ezt a felvételt azonban (a kép 
szempontjából) teljesen nyersanyagként 
kezeli a rendezés, és megszórja bőven 

digitális effektekkel. A  képi világot el-
sősorban a pszichedelia határozza meg, 
a  „klasszikus”, textúrákat, mintákat 
hangsúlyozó és eltorzító, a  pszichedeli-
kus élményt rekonstruáló vizualitás, de 
szinte ugyanennyire jelen van a PC-játé-
kok grafikájának, téralkotásának hatá-
sa is, legerősebben a medence és a benne 
fekvő összetört test minecraftos, teljesen 
animált képében.

A képi utómunka azt is egyértelművé 
teszi, hogy a rendező(k) díszletként kezel-
ték az adott, valós teret. Realista fényké-
pezésről nyilván szó sincs, a filterek és 
effektek, a  különböző felületekre való 
rávetítések (kitöltések) paradox módon 
színházi térré tudják változtatni a baná-
lis élettereket. Többek között ez a nem-re-
alista attitűd tudja színházzá változtatni 
ezt. Mert mi, nézők is „megengedőbben” 
állunk hozzá egy képi-zenei-nyelvi uni-
verzumhoz, ha azt színházként recep-
táljuk, s nem mozifilmként. Az előadás 
auditív rétege ugyanebbe a logikába és 
esztétikába illeszkedik. A beszűrődő za-
jok képi hangsúlyokat kapnak, a beszéd-
hang effekteket. És ott van maga a zene, 
ami talán a legerősebb rétege az előadás-
nak, nagyon jó elektronikus muzsika, 
ami néhol csak amolyan színpadi/filmes 
eszközként van jelen, máskor dramatur-
giai tényezővé válik, Ötvös Kinga jelene-
teinél pedig teljesen összeolvad a színészi 
játékkal. (A beszűrődő zajok találtsága 
valószínűleg nem véletlen, ehhez hason-
ló „readymade technika”, hogy a szerep-
lők monológ közbeni cselekvése sokszor 
semmilyen összefüggésben nincs a szü-
zsével, a karanténbeli mindennapok, ru-
tinok talált jelenetei: fésülködés, főzés, 
edzés, kézfertőtlenítés, önkielégítés stb.)

Ami viszont egyértelműen filmes a 
Poolban, vagy még inkább rajzfilmes, 
az a képek ritmusa. Az alkotók abszolút 
kihasználják, hogy nem köti őket a valós 
tér kerete, a jelenetek egymásutánjának 
ritmusa. Mikor statikussá vagy ingersze-
génnyé kezd válni egy monológ, abban a 
pillanatban történik valami a képpel, egy 
effekt általában, és ez visszahozza a fó-
kuszt is. (Dinamikusabb díszlettel és vi-
lágítással ez persze a színházban is mű-
ködik. Működne. De  a képernyő ebben 
mégis könnyebb közeg.)

A színészek munkája elképesztően jó. 
Üdítő, hogy nyoma sincs semmilyen szín-
házi modorosságnak, miközben azért fi-
nom váltások vannak a regiszterek kö-
zött. Az  sem okoz semmilyen zavart, 
hogy a színészek nem játszanak teljesen 
ugyanabban a regiszterben. Ötvös Kinga 
például egyedüliként sokszor „csúszkál” a 
beszéd és a zene között, sőt a magyar és 
angol között, és ebben a váltásban a két 
nyelv különböző zeneisége is releváns. 
Az persze filmes előny, hogy a jelenete-
ket annyiszor vették fel, ahányszor akar-
ták, a legmegfelelőbbet pedig felhasznál-
ták. De mégis egyértelműen színházi a 
játék, mégpedig a test plasztikus eszköz-
ként való használata miatt, és ez a test-
tel való munka nagyon sokat hozzátesz a 
végeredmény erejéhez.

A  kolozsvári Pool (No Water) hangu-
lata amúgy nagyon nyomasztó és felka-
varó. Elsősorban a karantén implikálja 
ezeket, és a karantén adja az egész al-
kotás kontextusát, képi világát, apropó-
ját, az előadás újra és újra felerősíti ezt, 
noha a szövegben, bár vírusról van, de 
ilyen értelemben vett elszigeteltségről 
nincs szó. (Metaforaként persze nagyon 
is működik a történetben is.) De erre a 
szorongásra ráerősít a képi és zenei vi-
lág és Ravenhill szövege is, mert a mono-
lógok itt olyan közvetlen gondolatbeszé-
dek, amik a legcsúnyább mélységeket is 
megmutatják. De ez az a fajta szorongás, 
amit bevállalsz az esztétikai gyönyör és 
az önmagaddal való szembesülés miatt. 
És persze oldja a néhol felbukkanó, jó hu-
mor is.

Nem színház, mert a pszichedelikus 
képi világ és a számítógépes animáció 
nélkül nem működne, de nem is film, 
mert a színház alkotói logikáját köve-
ti. A kérdés persze igazából lényegtelen, 
mert egy nyomasztó, de a nézőt megdol-
gozó, nagyon izgalmas műalkotás.

Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház. Mark Ravenhill: Pool (No Water). 
Fordította: Sényi Fanni. Projekt: Radu 
Nica, Andu Dumitrescu, Vlaicu Golcea. 
Szereplők: Buzási András, Kali And-
rea, Marosán Csaba, Ötvös Kinga, Var-
ga Csilla. Projektasszisztens: Kántor 
Melinda. 
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TÓTH EMESE

Az erőszak csendjei és zajai
„– Nem ő volt. Én tettem. Megöltem a testvéremet.” (Szabadlábon)

Halott föld ez és annyira mégsem az – 
gondolnánk olvasás közben, hiszen dübö-
rög az élet, zörren a fémpénz egy konzerv-
doboz alján, korog egy gyomor és megszólal 
az iskolacsengő Shrek Tímea 2019-ben meg-
jelent első novelláskötetében. Nem, való-
ban nem halott, hiszen míg felbukkan az 
élet legapróbb jele is, teljes halálról nem be-
szélhetünk. A cím a temető földjét juttatja 
eszünkbe, azt a földet, amely halottainkat 
eltakarja. Építhető-e a múltra (akár tör-
ténelmi, akár családi vonatkozásban) a je-
len, mennyiben képes ellehetetleníteni ez 
az életet? Bár befolyásától képtelen szaba-
dulni, a múlt erőteljesen kapaszkodik a je-
lenbe, mégis a Rózsák című novella pozitív 
kicsengésével kimondatik: jelenünk eredmé-
nyesen is építhető a fájdalmas múltra, így is 
termékennyé válhat. A rózsák a temető ha-
lott földjén is nyílnak, abban a földben is, 
ami látszólag a leghalottabb.

Shrek Tímea önéletrajzi ihletettségű no-
velláskötete két olyan világot épít fel, ame-
lyekben változó intenzitással, közvetetten 
vagy közvetlenül, de ő maga is helyet kap. 
A  két világ az aktuális kárpátaljai viszo-
nyokra, a  munkahelyi eseményekre és a 
szerző családi múltjára épül, elhatárolód-
va egymástól térben és időben, illetve a fe-
jezetcímek által is. A két fejezet között első 
olvasatra az egyetlen kapocs az azonos el-
beszélő: a Kék sáv elbeszélője tanárként je-
lenik meg, általa megismerjük egy periféri-
ára szorult társadalmi csoport történéseit, 
a Zöld sávban a családi múltján keresztül 
mint magánembert ismerjük meg. A köztük 
lévő kapcsolatok és összefüggések elbizony-
talanítanak bennünket, amennyiben két el-
lentétes világot tételezünk.

A Kék sáv a Beregszászi 7. Számú Álta-
lános Iskola történeteit, tragédiáit beszéli 
el. Két nagy tér kerül egymás mellé, a vá-
rosi környezet és a folyamatosan csak tá-
bornak említett romatelep, amelyek között 
állandó a feszültség. A két területnek kép-
zeletbeli határán áll az iskola, ezen keresz-
tül a tanárok betekintést nyerhetnek a ret-
tegett közösség életébe és amely átjáróként 
bizonyulhat(na) a roma gyerekek számára a 
másik, biztosabb egzisztenciát nyújtó világ-
ba – ez viszont mindig ellehetetlenül. Kitö-
résre nincs lehetőség, a telepről nincs szaba-
dulás. A táborban mindennapos a verekedés 
(A szövetség), alkoholizálás és drogozás (Be-
vásárlás), megszokott a bántalmazás (A szö-
vetség) és a gyilkosság (Koldusok). A telep a 
kezdetektől megfosztja tagjait az emberség-
től, ezeknek a reménytelen helyzetből érke-
ző gyerekeknek a történetei tárulnak elénk. 
A Kék sáv novellái már éreztetik két külön-
böző világ jelenlétét, az első fejezetben azon-
ban a telepen kívüli világ csak nyomokban 
érhető tetten…

A  második fejezet, a  Zöld sáv novellái 
az elbeszélőt mint telepen kívülit ismerte-
tik meg, személyes történetei révén nyerünk 

betekintést a telepen kívüli társadalomba. 
Ezek a novellák sokkal zavarosabbak, em-
lékfoszlányszerűek, hiszen a múlt elbeszé-
lése az emlékek töredékessége miatt csakis 
a teljesség igénye nélkül lehetséges. Az el-
beszélő érzi is ezt, így nem törekszik sem 
az egységre, sem a követhetőségre, az olva-
só képtelen kibogozni a családi kapcsolatok 
kusza fonalait. A Zöd sáv novellái által nem 
csak az egyes családtagok személyes törté-
netei tárulnak elénk, a fejezet egy olyan tör-
ténelmileg megterhelt időszakról értekezik, 
amely a térségre jellemző a II. világháború 
idején. Olvashatunk a hazatérő katonákról 
és a harcban átélt tragédiáikról (A 128-as 
dandár), a világháború után megszállt te-
rület életéről, az elnyomásról (Tortúra), va-
lamint a malenkij robot embertelen körül-
ményeiről, ahová három nap helyett évekre 
elhurcoltak helybéli lakosokat (Tört krump-
li paradicsommártással).

A Halott föld ez szocionovellái olyan téma-
körökkel foglalkoznak amelyek egy adott kö-
zösség és korszak létezési körülményeit tag-
lalják. A különböző, rövid nyomornovellák 
csak felvillantják az eseményeket, szembe-
sítenek és már el is tűnnek, az egyes írások 
apró, véletlenszerű kattintások egy fényké-
pezőgéppel: ebből ered a novellák szenvte-
lensége. Shrek Tímea nem ítélkezik, csupán 
szembesít, rámutat egy-egy jelenségre, eköz-
ben pedig érezzük, valami hiányzik, hogy a 
teljes képet nem ismerjük. A narrátor egy-
fajta résztvevő megfigyelő, aki a történések 
korlátozott megismerése és a teljes kép ki-
alakíthatatlansága ellenére is próbálkozik 
megérteni és megértetni. Mások megérté-
séhez saját magam megértése szükséges, 
ez indokolja a második fejezet novelláinak 
önmegértő célzatát.

Kétségek között hagynak a novellák, 
az apró részletek, villanások torzóban hagy-
ják az elénk táruló világot – és az értelme-
zést is. A gyors lezárások, az eltávolító el-
beszélésmód, a szociografikus leírások talán 
épp azt próbálják erősíteni, amiről tulajdon-
képpen már mindannyian tudunk: a  ro-
mákkal szembeni előítéleteink részleges in-
formációkon alapulnak, mégis hajlamosak 
vagyunk az ítélkezésre. A két fejezet tragi-
kumai nem állnak annyira távol egymástól: 
a két világ nem ellentétet, hanem párhuza-
mot sejtet – ettől válik izgalmassá a kötet. 
„Mi” és „ők” egymás mellé helyezésével sűrít 
össze mindent és mindenkit a szerző, viszont 
ennek objektív értelemben vett hitelessége 
megkérdőjeleződik, hiszen az „ő” milyensé-
gük csak a „mi” perspektívánk függvényé-
ben tételeződik fel. Mi az, amit képtelenek 
vagyunk meglátni abból kifolyólag, hogy sa-
ját nézőpontunktól elszakadni képtelenség-
nek bizonyul? Olvasás közben szorosan el-
határolódik a „mi” és az „ők”, a telepen élő 
romák sztereotip ábrázolása – még ha sa-
ját történeteiken keresztül is válnak az-
zá –, durva, karcos és egyszerű mondatok-
ban, párbeszédekben, rövid jellemleírások 
révén válik megfoghatóvá. Shrek Tímea fo-
kozatosan bontja le ezeket a sztereotípiákat 
a Zöld sáv világának tragikumai által. El-
ső olvasatra ez kevésbé tűnik a határtalan 
erőszak világának: nyílt erőszakról ritkáb-

ban, de rejtettről, eltussoltról viszont annál 
inkább beszélhetünk. A Zöld sáv novelláiban 
az erőszakos cselekedetekről, eseményekről 
hallgat a család, jórészük csak évek múltán 
derülnek ki, amikor már semmi jelentősé-
gük, de akadnak olyanok, amelyek nem is 
tűnnek erőszakosnak, mégis azok. Gondol-
junk csak az orosz tisztasszonyra, aki miatt 
a nagyapának bajuszt kell hordania (Tört 
krumpli paradicsommártással), azokra a 
terrorelhárítókra, akik hatalmaskodnak a 
csendben tűrő népen (Tortúra), Zina nénire, 
aki lelkileg és fizikailag teszi tönkre albérlő-
jét, anélkül, hogy egy ujjal is hozzá érne (Zi-
na néni), a buszon utazó fiúra, aki az elvonó-
ra indult, papírjait pedig, amelyből kiderül, 
családtagjaira is rátámadt, takargatja az 
elbeszélő elől (11-482), a holttestre, amelyet 
szőnyegbe csomagoltak (Perzsaszőnyeg fol-
tokkal). A Zöld sáv erőszakos megnyilvánu-
lásai kevésbé explicitek (kivétel a 82 rubel), 
takargatva, valahol nagyapa bajusza alatt, 
egy papírlapon vagy egy szőnyegbe burkol-
va, de rejtettségük nem zárja ki létezésüket.

A Zöld sávban zajló események számunk-
ra is megszokottabbak, közelibbek és ismer-
tebbek, akár közvetlen környezetünk min-
dennapjaiból is, ezért kevésbé döbbentenek 
meg. Ennek ellenére tulajdonképpen ugyan-
az történik mindkét világban, bár a saját 
nézőpontunktól való elszakadás lehetetlen-
sége nem hagyja meglátni azt, amit ez a no-
velláskötet is teljes erővel próbálkozik fel-
mutatni: az  otthonosság nem mentesít az 
erőszak ténye alól, nem jelenthető ki, hogy 
a mi világunk kevésbé embertelen. A romák 
világa taszítónak és erőszakosnak tűnik, de 
vajon hogyan vélekednek ők rólunk? A mi vi-
lágunkat talán legalább annyira tartanák 
erőszakosnak, mint amennyire mi ezt gon-
doljuk az övékéről.

Shrek Tímea Halott föld ez című novellás-
kötete az erőszak típusaira és a jogtalan íté-
letalkotásra hívja fel figyelmünket, a törté-
netek alapján válik érzékletessé a két világ 
közti különbség: míg ők „hangosan”, a kö-
vetkezményektől nem félve élnek, mi „csend-
ben”, eltussolva, a szőnyeg alá rejtve tesz-
szük ugyanazt, de olyan halkan, hogy még 
mi magunk sem vesszük észre.

Shrek Tímea: Halott föld ez. Kár-
pát-medencei Tehetséggondozó Non-
profit Kft., Budapest, 2019. 
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Életrajz-szilánkok
Karafiáth Orsolya: Amikor a 

mama lelegelte a papa haját – 
Történetek a felnövéshez. Sco-
lar, Budapest, 2019.

Szeretek elmélyülni az embe-
rekről szóló történetekben. Bár 
Karafiáth Orsolya 2019-es köte-
te sok mindent megmutat abból, 
ami emberi, a könyv első fele nem-
igen tudott meggyőzni. A  szerző 
kisgyermekkorból indítja szössze-
netei sorozatát, majd fokozatosan 
lép át a kamaszok, a fiatal felnőt-
tek világába. Zsákjában minden jó 
című írásában a gyerekkori miku-
lásünnepélyekre emlékezik vissza. 
Központi szerepet kap a felismerés, 
a télapó valójában egy férfi az anya 
baráti köréből. E megállapítás nem 
okoz csalódást az elbeszélőnek. Ha 
a szövegbéli kislány összeomlana, 
akkor közhelyessé fakulna a tör-
ténet. A télapó-helyzet lereagálása 
a cselekményformálás elfogadha-
tó aspektusa ugyan, de a flegmati-
kusságba ágyazott humor nem elég 
ahhoz, hogy megérintsen a szöveg. 

Karafiáth anyatörténetei már 
nagyobb segítséget nyújtanak a kö-
tet megismerésében. A megformált 
anyakép nem a gondoskodó szülőt, 
de nem is a sanyargató mostohát 
jeleníti meg. Az  anya olyan em-
ber, akinek hóbortjai, hibái van-
nak. Kezdetben viccesnek hathat 
az anya kulináris felkészültsége, 
hiszen főzőtudománya a majoné-
zes krumpli és bécsi szelet elkészí-
tésében kimerül. A történet alapo-
sabb vizsgálatát követően az olvasó 
már kénytelen beismerni, hogy a 
felsorolt konyhatündéri kvalitások 
hiánya sokkal inkább valóságos, 
mintsem nevettető. Félreértés ne 
essék! Állításommal nem arra cél-
zok, hogy mindenkinek a konyhá-
ban lenne a helye! Az, hogy egyre 

kevesebben főznek, egyszerű meg-
állapítás, nem pedig bírálat!

A  kötet második fele egy köl-
tői indulás nehézségeit meséli el. 
A Pillanat, élesedőben meggyőzött 
arról, igenis érdemes volt a könyv-
vel foglalkozni. Nem csoda, ha fel-
merül a kérdés: miért pont ez a 
történet ragadott magával a leg-
inkább? A  válasz egyszerű, de a 
mögöttes tartalom nagyon is ösz-
szetett. A történet tükörként szol-
gálhat minden gyakorló szépíró 
számára. Költői indulásom a szö-
veg narrátoráéhoz hasonló. Nem 
kevés idő, amíg a pályakezdő po-
éta megérti, van élet a közhelye-
ken túl is; Zsófi, a művelt unoka-
testvér pedig köntörfalazás nélkül 
szembesíti a narrátort, bizony sem-
mitmondó verseket ír: „A követke-
ző hosszú költemény szintén […] 
az élet értelmét boncolgatta. Zsófi 
itt állított le, hogy köszöni szépen, 
elég. És hogy ő inkább arra lenne 
kíváncsi, én mit gondolok és mit ér-
zek. Hát ezeket, feleltem sértetten. 
Azt kötve hiszi, mondta ő. Ezek frá-
zisok, sablonok, üres szavak.” (Pil-
lanat, élesedőben, 216.)

Karafiáth Orsolya kötete arra 
késztet, hogy ne csak olvassunk, 
hanem a történetek aktív résztve-
vőiként találjunk rá arra, amit az 
elbeszélőhöz hasonlóan mi magunk 
is átéltünk.

KOVÁCS ÚJSZÁSZY 
PÉTER

Álmok szövevénye egy bizonytalan 
országban
Afaq Masud: Szabadulás. 

Ford. Pál Laura. Napkút Ki-
adó, Budapest, 2020.

Afaq Masud Szabadulás cí-
mű regénye minden, csak nem az, 
amire számítani lehet az előszó 
vagy épp az első fejezet elolvasása 
után. A mű nem sokkal egy olyan 
nehéz időszak után született, mi-
kor Azerbajdzsán, éppen csak ki-
kiáltva függetlenségét, politikai 
és gazdasági szempontból is pró-
bál biztonságot teremteni a 90-es 
évek elején, azonban ezt lehetet-
lenné teszik az Örményországgal 
folytatott háborúskodás tragédiái 
és az államhatalmak bizonytalan, 
hol gyenge, hol erős irányítása. 
Habár nem a „történelmi” esemé-
nyek állnak a középpontban, még-
is lehámozhatatlan a regényről a 
korabeli politikai vonzat és a tör-
téneti körítés.

A  regény egyszerű természe-
tességgel idézi meg a keleti or-
szág mindennapjainak hangu-
latát ezekben a nehéz években, 
s bár az olvasó minduntalan tuda-
tában van az ekkor uralkodó sa-
játos nemzetidentitásnak, nagyon 
könnyű elfelejteni a helyet és az 
időt, s csak sodródni egy népnek a 
megszólaltatott szabadságvágyá-
val, majd félelmeivel. A szárnyra 
kelő pletykák és gúnyos anekdo-
ták, azonban csak a hiteles hát-
teret adják a fő szálhoz, egy na-
gyon is ritkán látott színtérhez, 
az  államfő halandó életének és 
országához való viszonyulásának 
kulisszák mögötti megtekintésé-
hez. A  „Nemzet Atyjának” életé-
ből olyan bizalmas mélységek ve-
tődnek fel, melyek túlmutatnak a 
mindennapi rendeleteken, a test-
őrök és miniszterek társaságán, 
a nyilvános beszédeken: az olvasó 
előtt egy ember tudatalattija ke-
rül felszínre a rég elfeledett em-

lékek, a  valóság és az álmok ér-
zékletes, epizodikus világának 
váltakozásában.

Az  újabb és újabb fejezetek 
minduntalan más perspektívába 
helyezik a regény olvasatát, a tör-
ténet lassan halad előre, de időn-
ként riasztó hirtelenséggel ragad-
ja meg a figyelmet a professzor, 
a  tábornok, az akadémikus és a 
szürke mellényes álmainak vilá-
ga. A  szöveg minden figyelmez-
tetés nélkül vált a korrajzról és a 
társadalmi háttérről egy hétköz-
napi pszichiáter és az állam élén 
levő tábornok éjszakáról éjszakára 
szövődő álmainak ijesztő hangula-
tára. A valós érzékelések és kép-
zetek itt eltörpülnek az éjjeli tu-
datos álmodás, az alvásparalízis, 
a szabadság titkát felfedő évezre-
des tekercsek tanulmányozása és 
az álmokban életre kelő ismeretlen 
fenyegetettség mellett, mely elha-
talmasodni látszik és egész embe-
ri életeket képes követelni.

Afaq Masud műve finom elegye 
annak, ahogy egy egész országra 
ható, nemzetet meghatározó ta-
pasztalat kivetül az irodalomra, és 
hogy az ezekben az években átélt 
bizonytalanság milyen hatással 
bír mind a közemberek, mind az 
élen állók mindennapos rettegésé-
re, ugyanakkor a szűnni nem aka-
ró és nem tudó szabadságvágyára.

LACZKÓ EMŐKE

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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IGEN, ELMENT 
KAJÁÉRT.

NEM, MI NEM 
MERTÜNK, 

SÁTORT VERTÜNK 
AZ ERDŐBEN.

A FÉRJÉVEL?

NEM IGAZÁN, DE VITT 
GOMBÁSZKÖNYVET, MAJD 

MEGTANULJA.

DE ATTÓL NEM 
FÉLNEK, HOGY 
AZ ÜZLETBEN 

MEGFERTŐZŐDIK?

MAGA IS NYARAL?
OLYASMI.

NEM ÜZLETBE MENT, AZ 
ERDŐBE GOMBÁÉRT.

ISMERIK A 
GOMBÁKAT?

SZINTÉN 
A FALUBAN 

LAKIK?

DE ATTÓL NEM 
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Hangfelvétel-múzeum 5.
Nippernek hívták azt a bohókás terrier- 

keveréket, amely (aki?) 1901 óta egy hen-
ger-fonográf tölcsérébe hallgat bele kitar-
tóan. Azt is tudjuk, mire fülel: a  gazdája 
hangjára. Ez az inkább játékszámba menő 
pillanat vált a brit Gramophone Co. Ltd. ál-
tal alapított hangfelvétel-kiadó emblémájá-
vá – ma az angol iránti majomkodó rajon-
gásból logónak mondanánk!  –, s  a Victor 
Talking Machine Company nemhivatalos 
neve is ez lett: His Master’s Voice. (1970-től 
kezdve a védjegyet az EMI használhatja.)

A  Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom idején skandináviai turnéjáról ha-
za nem tért – és 1918-tól már New York-
ban letelepedett – Szergej Rahmanyinov 
egy gazdihang-hallgatós címkéjű bakelitle-
mez társaságában néz szemközt velünk egy 
1921-ben készült fotográfián. Ez az az esz-
tendő, amelyből mostani „múzeumi” reliktu-
munk származik. A recsegő-sziszegő felvéte-
len maga Rahmanyinov játssza nem egészen 
újdonsült barátja, Fritz Krei sler egy nép-
szerű hegedű-zongora-művének, a Liebesle-
idnak szólózongora-átiratát – amely persze 
már saját művének számít.

A Kertész Mihály rendezte Casablancá-
ból agyonidézett szófordulattá lett „a szép 
barátság kezdete” (igen, a heves esőben ázó 
repülőtér!). Nos, Rahmanyinov egy ilyen 
tartós, „szép barátság” szálait szőtte össze 
Kreislerrel. De ki is volt ő?

Hétévesen (1882-ben) a Bécsi Zenei Kon-
zervatórium legfiatalabb diákja. Kilencéve-
sen lép először színpadra hegedűszólista-
ként, tízévesen a párizsi Conservatoire-ba 
igazol át. Aztán egy kicsit orvosnak is tanul, 
de ez csakhamar elmúlik neki. Hegedűmű-

vészként kezdetben nagyobb sikert aratott, 
mint komponistaként. De szerzeményeinek 
meghittsége, a háború előtti Monarchia-be-
li kedélyt idéző, alapos mesterségbeli tudás-
sal megalkotott hangulatgazdagsága igen 
népszerűvé tette műveit. „Kreisler sokkal 
nagyobb muzsikus volt annál, ahogy azt 
manapság tartják – írta róla Kocsis Zol-
tán. – Zeneszerzőnek sem volt akárki, s ezt 
nem csupán az a hihetetlen népszerűség jel-
zi, ami darabjait a XX. század első felében 
övezte. Ha alaposabban megvizsgáljuk ezek-
nek a műveknek a kíséretét, első pillantásra 
szembeötlő a legmagasabb fokú igényesség, 
boszorkányosan keverve a német pedanté-
riát a franciás könnyedséggel. Mindeközben 
pontosan tudva és érezve, hogy mik azok a 
műfajok, amelyekben nem másol, hanem 
hozzátesz. Persze jó iskolái is voltak, hogy 
zeneszerzés-tanárai között csak Brucknert, 
Massenet-t és Delibes-et említsük.” Kreisler 
1924-ben Berlinben, majd 1933-ban Párizs-
ban telepedett le, s 1938-ban francia állam-
polgár lett. A nácik üldözése elől 1939-ben 
Amerikába emigrált. 1941-ben egy közle-
kedési baleset következményeként szólistai 
karrierje kettétört.

De vissza Rahmanyinovhoz! ’18-tól New 
York lett tehát a központ, ahonnan hangver-
senykörutakat tett és ahol lemezfelvételeket 
készített. (A stúdiókba soha be nem tette a 
lábát, mert egyfelől az ott elérhető hang-
minőséget merényletnek tartotta a zenével 
szemben, másfelől meg a muzsikát élő kom-
munikációs aktusként tudta csak felfogni. 
Az igazi hangversenyeket tartotta a legtöbb-
re.) Kreisler három híressé lett hegedű-zon-
gora-valcerét – Liebesfreud, Liebesleid és 

Schön Rosmarin – „régi bécsi módi szerin-
ti dallamokként” (Alt-Wiener Tanzweisen) 
hozták forgalomba még 1905-ben. Rahma-
nyinov közülük kettőt írt át „Rahmanyinov 
módi szerinti” zongoraművekké, szeretettel 
őrizve azonban Kreisler alapszándékát és 
műveinek boldogságos hangulatát.

Az 1921-es hangfelvételen pompásan „el-
lenőrizhető” ez a barátságból fakadó alá-
zat. Nemcsak a Liebesleid-kompozíció, de az 
előadás módja is – kreisleri. Rahmanyinov 
pontosan érezte, mit hogyan képzel zeneileg 
osztrák barátja. A szerény szépség és az ér-
zelmi áradás mintha patikamérlegen volna 
kimérve a hatalmas kezű, virtuóz megoldá-
sokra is képes Rahmanyinov műhelyében. 
Kreisler intenciója variációs sorozattá ala-
kult át, szentimentális, csillogó körbejárásá-
vá a szerelmi gyötrelem kissé gyanús, köny-
nyen elcsépelhető – gyakran el is csépelt! –, 
de Kreisler esetében talán csak címürügy-
ként szolgáló témának. (Három felvétel is 
őrzi egyébként Kreisler és Rahmanyinov 
közös zenélésének hangjait: Beethoven 8., 
op. 30-as G-dúr szonátája, Grieg 3., op. 45-
ös c-moll szonátája és Schubert 5., D. 574-
es jelzetű A-dúr szonátája, mind 1928-ból.)

Ha volna némely előítélet bennünk a ke-
ringővel szemben, ímhol itt az alkalom bi-
zalommal félretenni. Kérem, ajánlom: ke-
ressék meg Rahmanyinov archív felvételét 
1921-ből!

JAKABFFY TAMÁS

Az ifjúság belső kinetikája
Interjú Anca Bodea képzőművésszel
– Festményeket és rajzokat is láthatnak a Helikon-olvasók eb-

ben a számban, a rajzokat első ízben mutatod be szélesebb közön-
ség előtt. A lapszámban látható festményeid is egy új sorozat ré-
szét képezik, amelyen jelenleg is dolgozol.

– Ezek a fekete-fehér, kisméretű festmények egy olyan soro-
zathoz tartoznak, amelyet 2 évvel ezelőtt kezdtem el. Olyan té-
mákat ábrázolnak, amelyek állandóan foglalkoztatnak, változó 
intenzitással. Mintha két különböző áramlat ragadna magával, 
olyankor, amikor egy különleges ábrázolási mód után kutatok. 
Különlegesnek nevezem, mert valahol az ösztönös és a koncep-
tuális festészet határán van mindez. Nagyjából olyan ez, mint-
ha a kockázatot próbálnám megtalálni egy matematikai műve-
letben, vagy az ösztönt alávetni az aritmetikai logikának. Nem 
mindig világos, hogy a két áramlat közül éppen melyikben va-
gyok. Rendszerezni szeretnék néhány olyan adatot, amelyekről 
nagyon keveset tudok – olyan képekkel, emlékekkel dolgozom, 
amelyek nem a sajátjaim, de megtalálom bennük a kapcsolódá-
si pontot, a közhelyet, amely mindannyiunknak ismerős lehet, 
mint amilyen egy osztályterem emléke az iskolai év első napjá-
ról, azé az érzésé, hogy egy elhagyott házba lépsz, egy folyópart 
képe, egy épület, vagy a láthatár csíkja.

– Mi volt a kiiindulási pont, az alapötlet, amelyet továbbfej-
lesztettél?

– Eredetileg az emlékház koncepciójából indultam ki. Ezek-
nek a házaknak sajátos kisugárzásuk, légkörük van, egy sor 
olyan emléket, nyomot tartalmaznak, amelyekhez a látogató-
nak semmi köze. Családiasak, bensőségesek, de valójában sen-
kit sem fogadnak be. Nem az emlékek múzeumai ezek a házak, 
hanem olyan tárgyaké, amelyek bizonyos forgatókönyv szerint 
történetet mesélnek el, egy olyan történetet, amely mégis hoz-

záférhetetlen marad. Részben ez az adat-takarékosság határoz-
ta meg ezt, javarészt monokróm munkákról beszélünk. Ez se-
gít abban is, hogy megtartsak egy bizonyos távolságot a néző és 
az ábrázolt kép között.

– Az elmúlt években, évtizedben csak festményeket állítottál ki, 
jelenleg azonban rajzsorozaton is dolgozol. „Rajzok az ifjúság bel-
ső kinetikájáról” – ahogy megfogalmaztad. Hogyan kezdődött ez 
az új kaland, milyen grafikai technikákkal dolgozol?

– Felhagytam a festéssel egy évig és 15 év kihagyás után 
rajzolni kezdtem. A lapban látható munkák szénrajzok – a va-
laha volt legszebb grafikai eszköz szerintem a szén. Tulajdon-
képpen lerövidítettem az utat a szándék és a megvalósítás kö-
zött, mert a rajz egyenesebb ábrázolási módra késztet, mint a 
festészet, és a gondolatok szintézisére. A téma fokozatosan ta-
lált rám. Eleinte nagy méretű rajzokat készítettem, aztán ta-
láltam egy csomag 100/70 cm méretű papírt, amely standard 
méret. Ez a tény vezetett el ezekhez a minimalista stílusú ké-
pekhez. Szereplői a környezetemben élő emberek, barátaim, ta-
nítványaim, olyan fiatalok, akiknek van fellépésük, hangsúlyos 
a jelenlétük, de ugyanakkor törékenyek. Ilyennek látom én a fi-
atalokat, az egyetemistákat – életerősnek, de sérülékenynek. 
A képek egy olyan fiatal generációról szólnak, amelyik helyet 
talál magának az én világomban, és a társadalomban is. Nem 
azt mondom, hogy harcos generáció, habár önmagában fiatal-
nak lenni harcot jelent, az életért, életerőért vagy férfiasságért. 
Még sehol nem állítottam ki ezeket a rajzokat, több tucat van 
belőle, különleges jelentésük van számomra.

MÁRTON EVELIN



Július 3-án délután hét órától Demény 
Péter Korona-változatok című paródiakö-
tetét mutatták be Nagyváradon, az  Ady 
Endre Emlékmúzeum teraszán. A  köte-
tet Könczey Elemér illusztrálta, a szerző-
vel Szikszai Attila, az Ábel kiadó képvi-
selője beszélgetett.

Július 7-én, délután hat órakor online 
vetítésen a 2018. április 17-i Volt egyszer 
egy Egyetem című előadássorozat kilen-
cedik és egyben záró eseményén készült 
filmet vetítette a Kolozsvár Társaság az 
egyesület Facebook-oldalán. Ezúttal a 
Magyar Nyelv és Irodalom Kar történel-
mét elevenítették fel. Az  esemény meg-
hívottjai: Bálintné Kovács Júlia, Gaal 
György, Kozma Dezső, Péntek János és 
Szilágyi N. Sándor voltak, beszélgetésü-
ket Egyed Emese moderálta. Házigaz-
da volt Buchwald Péter, a  KT elnöke és 
a Volt egyszer egy Egyetem-sorozat ötlet-
gazdája.

Július 14-én, kedden délután hat órá-
tól A séta című, Földes Mária írónő életét 
és pályaképét tematizáló dokumen tum- 
játékfilmet vetítette online a Kolozsvár 
Társaság.

Idén hatodik alkalommal rendezték 
meg a Tabéry Géza Irodalmi Pályázatot a 
Várad folyóirat, valamint a Partiumi Ke-
resztény Egyetem Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tanszékének szervezésében. A díj-
kiosztó ünnepség a járványhelyzetre való 
tekintettel online közegben zajlott. Az el-
ső díjat Tankó Andrea és Buna Boróka 
nyerték el, a  második helyezett György 
Alida lett. Harmadik díjban  Gothár 
Krisztián részesült, dicséretben pedig 
Báthory Boglárka, Besenyődi Judit, Páll 
András, Sántha Kriszta, Porsztner Abi-
gél, Szakács Kata, Vanyovszky Múzsa és 
Szabó Kriszta.

Július 17-én a nagyváradi Gyújtó-
pont irodalmi kerekasztal soron követke-
ző rendezvényeként Kemenes Henriette 
Odú című debütkötetének bemutatójára 
került sor az Ady Endre Emlékmúzeum 
teraszán. A szerzővel Szűcs László, a Vá-
rad irodalmi folyóirat főszerkesztője be-
szélgetett.

Kántor Lajosra emlékezett a Kolozs-
vár Társaság július 21-én, online vetítés 
formájában. A vetítésen bemutatott film 
több eseményről készült felvétel váloga-
tásából és vágásából jött létre, amelyeket 
a Kolozsvári Televízió Magyar Adása, Es-
sig József és Horváth László bocsátottak 
az alkotók rendelkezésére. Az  emlékező 
dokumentumfilmet Bartók Júlia, Essig 
József és Veress Enikő készítették.

Ozsváth Zsuzsa Előző részek című 
debütkötetét mutatták be július 23-án 
a Gyújtópont irodalmi kerekasztalon. 
A  szerzővel Tasnády-Sáhy Péter rende-
ző, dramaturg, a Várad irodalmi folyóirat 
szerkesztője beszélgetett. 

Angi István zeneesztéta, kritikus, a 
Gheorghe Dima Zeneakadémia nyugal-
mazott professzora a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést vette át 
Mile Lajostól, Magyarország kolozsvá-
ri főkonzuljától július 29-én, Magyaror-
szág kolozsvári főkonzulátusának dísz-
termében.

A Helikon 2020/14-es lapszá-
mában közölt Holnap című 
rejtvény megfejtése: hogy ta-
nultunk valamit a tegnaptól.

Boldogság
VÍZSZINTES: 1. Minden vi-
zet a jószágoknak ad, népies szó-
val. 7. Érett gabona betakarítá-
sa. 12. Lessing aforizmája; első 
rész. 14. Fa, angolul. 15. Ünne-
pélyesen beiktat. 17. Arrafele! 19. 
Az  átló közepe! 21. Hamis, nem 
valódi. 22. Éjfélig. 23. Szemcsés 
anyag. 25. Kettőzve: illatszerek 
alapanyaga. 28. Kályha sütője. 29. 
Szalonnát főz. 30. New …; indiai 
lap. 31. Becézett Regina. 32. Fa-
nyar erdei gyümölcs. 33. Erdélyi 
költő (Ádám). 35. Kérdezni, ango-
lul. 36. Zenithatárok! 37. Kezéből 
hullatva hozzáüt. 39. Szívkamra! 
40. … Turner; a „rocknagymama”. 
42. Módosított zenei hang. 43. In-
formatikai márkanév. 45. Attól 
kezdve. 47. … atya bűne; Queirós 
műve. 48. Szemmel érzékel. 49. 
Román légitársaság. 52. Sporttri-
kó. 53. Lelket tipor. 55. Szűk kis 
utca. 56. A …; felesben (olasz). 57. 

Pohárköszöntő. 58. Magvas, tar-
talmas (mondás).

FÜGGŐLEGES: 2. Jelölt rész! 3. 
Tömegesen pusztít. 4. Matemati-
kai fogalom. 5. A szóban forgó. 6. 
Olasz hármas. 7. … Gardner; film-
színésznő. 8. Kapásból válaszol. 9. 
Pusztuló kazah sóstó. 10. Robba-
nószer rövid neve. 11. Egyhangú 
kádi! 13. Jártasság a szakmában. 
16. Kigúnyolás. 18. Önműködő gé-
peket telepítő. 20. Lessing afo-
rizmája; második, befejező 
rész. 22. Szívébe záró. 24. Sze-
mélyemre. 26. Srí …; Ceylon mai 
neve. 27. Hív, szólít. 28. Ráskai 
…; kódexmásoló apáca. 33. La-
tin kettős betű. 34. Rijeka része! 
37. Nemzeti alaptanterv, röviden. 
38. Kettőzve: egzotikus fadob. 41. 
Dalos (kedvű). 44. Cigarettamár-
ka. 46. Az asztácium vegyjele. 47. 
Annyi mint, röviden. 50. Csak fé-
lig! 51. Ounce, röviden. 54. Azonos 
betűk. 56. Menetelő!

R. T.
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Készült a Magyar Kormány
Támogatásával

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului local Cluj-Napoca.  
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri  
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja.
Revistă finanţată cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale.  
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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