


VERSPÁLYÁZAT

Széki Patka László emlékére

„…magunk legyünk 
rendjelei a bolygóknak”

Sz.P.L.

A veszprémi Művészetek Háza verspályázatot hirdet a költő születésének 65. évfordulójára.
Széki Patka László (1948–2008) Veszprém és Veszprém megye kulturális és művészeti életé-

nek jeles személyisége az irodalmi tehetségek pályakezdésének elkötelezett és hathatós támo-
gatójaként is beírta magát a hazai, a megyei és a városi közélet aranykönyvébe.

A költő emlékének és szellemiségének méltó megőrzéséért 2010-ben Széki Patka László-
díjat alapított a Művészetek Háza és a költő özvegye, Fábián Judit.

2013-ban egy ifjú poéta irodalmi teljesítményét kívánjuk elismerni rangos bírálóbizottság 
döntése alapján.

Pályázni 25 évesnél fi atalabbaknak lehet 5 (öt), a szerző saját, eredeti hangvételű és még 
nem publikált költeményével.

A pályázónak a név nélkül, jeligével megküldött öt alkotás mellett külön jeligés borítékban 
kell megadni a személyes adatokat (név, cím, egyéb elérhetőségek, esetleg publikációs lista).

A pályázat beadási határideje: 
2013. július 23. (a költő születésnapja)

A pályázatot postai úton kell benyújtani! 
(A határidőn túl feladott pályázatokat nem fogadjuk el.)

Cím: 
Művészetek Háza

8200 Veszprém, Vár u. 17.

1.) Az első díj: Bronz műtárgy és oklevél – alkotója Péter Vladimir Munkácsy-díjas ötvös- és 
tervezőművész, az Iparművészeti Egyetem tanára

• A díjnyertes pályázat honoráriuma
• Publikációs lehetőség a Vár Ucca Műhely című irodalmi folyóiratban
• Könyvjutalom

2.) A zsűri értékelése az összes pályázót fi gyelembe veszi. Ennek értelmében a díjnyertes mel-
lett további, minősített helyezéseket is kiad. Ezek a helyezések szintén olyan elismerések, 
amelyek publikációs lehetőséget nyújtanak az erre érdemesített műveknek, szerzőiknek, 
valamint a pályáztató őket is könyvcsomaggal ismeri el

A pályázat eredményéről és az ünnepélyes díjátadás időpontjáról 2013.augusztus végéig kül-
dünk értesítést.

A részletes pályázati felhívás az intézmény honlapján található (arthouseweb.hu),
további információ Kilián László pályázati koordinátortól kérhető

(tel.: 425-204, 20/994-84-11, e-mail: kilianlaszlo@invitel.hu).

Veszprém, 2013. április 11.

 Kilián László Hegyeshalmi László
 a pályázat koordinátora igazgató
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Pollágh Péter

Siratótiszt

Mint a napraforgó: jóra fordulok.
Ezt mondta az uram a végén,
Horthy Miklós legszebb katonája.

Az északi kalapot rólunk levágták,
annyit sem mondtak, hogy prosim.
Így tépették le a váll-lapjait is,
könyvjelzőnek használta őket.

A töltésig omnibusszal, aztán gyalog megyek,
le a Horthy Miklós úton, az Indóháznál várom, 
fényes délben, egy szál magam a panamakalap alatt,
ha szabad ilyet tenni a kékvérű, kelta lánynak.

Mennyit idézte ezt, meg is színezte,
ahogy a nevetés szokta az arc két 
hegyét vagy dombját, a dupla puha pofát,
ahová pockok a mogyorót rejtik, 
medvék a málnát: inkább a medvék,
nekik természetes ellenségük nincs.

Nem is tudom, hol tartok. Azt hiszem, kéne
egy siratótiszt, aki vezényelné a zokogást,
a zongorát, amíg én itt évfordulózom,
és sötét szemüvegben nézem a szelet,
a vércseszárnyas eget, ahogy borul, a széltépést, 
a viharkodást; olvasnom kell a rohanást,
ez jár a fejemben, de lassú vagyok,
buta baba, nem tudok tempót váltani,
talán el is akarom veszteni a fonalat.

Úgy akarok öltözni a végén, mint egy templom,  
oltárosan, zsabósan, feketementesen.
Lassan úgyis begombolnak, rám gombolnak:
kifelé többé nem látok, csak kaleidoszkópvilágot.
Vár egy baba bácsi, játszani is enged.
Ne ess szépségbe: mondja, és nevet.



Marton László Távolodó

Bakelitszomj
(részlet)

01. 01. Illés: Illések és pofonok
Január elseje van, most kéne kívánnom valamit. De mit kívánhatnék? 

Nem kívánok semmit, legfeljebb folytatni ezeket a mondatokat. „Kere-
sem a szót, keresem a hangot” – ahogy ezen az Illés-lemezen hallom. 

Amikor én még kissrác voltam, nem volt otthon lemezjátszónk, de a 
Solymáry Laci haveromnak minden Illés megvolt, szóval képben voltam. 
És azóta is a Történet M-ről a kedvencem. Mindjárt jön. „Ő volt a legszebb 
lány, hajával napsugár, ha játszott…”

Nekem persze hatvankilencben még nem voltak ilyen történeteim, de 
már nem kellett sok. Még hét szűk esztendő, és az Illések és pofonok lett 
az első olyan lemez, amit úgy igazán együtt hallgattam valakivel. Ő volt a 
legszebb lány…

Minden történet cipeli a maga lemezét.
És viszont. 
Már a borító is.
Az Illések és pofonoknak dupla borítója volt, és a közepéből kinyílt öt 

festett arc, akár egy pszichedelikus mesekönyvben. A későbbi kiadások 
már szimpla borítóval jártak, nekem abból jutott. De most pár napja meg-
szereztem az eredetit is. Úgy szerettem volna látni megint, mint a Soly-
máry Lacinál. 

Hát most így forog.
Sárga Qualiton címkével, monóban. 
Csak az a baj, hogy amikor kinyitottam, nem tudtam másra gondolni, 

mint hogy már nincs több kívánságom. Legfeljebb keresni a szót, keresni 
a hangot, tovább.

01. 12. Miles Davis: Miles Davis at Fillmore
Miles Davis önéletrajzát olvasom. Jó hét éve már, hogy megjelent, dur-

va késésben vagyok. Régebben ez nem történhetett volna meg velem. Úgy 
tizenhat lehettem, amikor megtudtam, hogy mit tanácsolt egy követőjé-
nek. „Tanuljon meg mindent a hangszeréről és a dzsesszről, aztán felejtse 
el az egészet, és úgy kezdjen játszani!” Ez nagyon megtetszett nekem. Én 
is úgy szerettem volna írni. És amit csak lehetett, elolvastam róla. 
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Szóval a Milest olvasom, és jó lett volna, ha felbukkan ez a mondat, 
de nem került elő. Viszont a száztizenhatodik oldalról leakasztottam egy 
másikat. Ezt Juliette Grecóról írta. „Ő tanított meg arra, hogy van, akit 
még a zenénél is jobban lehet szeretni.” 

Aztán jött a totál depresszió, meg a heroin. Az pedig drága móka. És 
ha már nincs mit eladni vagy nincs kit kihasználni, akkor lopni kell rá. Na 
de értem én ezt, nehéz lehet egy ilyen mondat után. Amikor kiderül, hogy 
addig csak pótlék volt minden. 

Aztán persze az is megeshet, hogy a pótlék lesz pótolhatatlan. Csiki-
csuki, ez már csak ilyen. Így születnek az olyan művek, mint a Bitches 
Brew.

Éppen most kezdett bele, a fi llmore-i koncerten. 
Mindjárt megszűnik minden. Ilyenkor mindig ez a vége, repülni kell. És 

akkor nincs más hang és nincs más mondat, csak a felejtés mámora van. 
Más nem játszik. Miles élete sem. Vagy érdekel valakit, hogy nem uralko-
dott nála gennyesebb király? 

01. 30. Syrius: Anno
„Épp rólad olvasok a naplómban – kezdte az anyám, amikor felhívtam. 

Te, ki volt az a lány, akit hetvenhárom nyarán folyton lehoztál a Bala-
tonra?” – „A Kelemen Jutka. De nem folyton. Legfeljebb kétszer. Aztán 
elment Amerikába.” – Tavaly megkerestem a neten, és utána váltottunk 
pár levelet is – de ezt már nem mondtam neki. 

Mindenesetre furcsa, hogy így szóba hozta. Részemről soha nem mer-
tem megkérdezni, hogy miről ír a naplójában, nincs az a pénz, amiért 
belenéztem volna. Sőt, egyenes ágon még azt is eltökéltem, hogy én nem 
fogok naplót írni. És erre tessék, most egymásba folyik a kettő… Meg a 
múlt és a múltabb idő.   

„Teljesen előttem van, ahogy odajöttél” – írta tavaly Jutka. – Ezzel 
hagyhattam benne a legmélyebb nyomot. A Bercsényi kollégium Syrius 
klubjában szúrtam ki. Olyan gyönyörű szőke haja volt, amilyen csupán a 
versekben szokott lenni. Hetekig csak lestem. Aztán összeszedtem magam 
és odamentem hozzá, de mukkanni sem mertem. Inkább megcsókoltam 
a kezét. Nem húzta el, úgyhogy leültem mellé a matracra. Lemehetett a 
Lédererné, a 21st Century Schizoid Man, a Strawberry Fields Forever és a 
Devil’s Masquerade, talán még Hey Joe is, mire kinyögtem, hogy találkoz-
nunk kéne. Legkésőbb másnap, ha lehet... – „Nekem most nincs időm 
– felelte –, tanulnom kell a matekérettségire.” – „Arra simán fel tudlak 
készíteni! – kaptam az alkalmon, fellángolva, mint akinek nyert ügye van. 
– Akkor ezt megdumáltuk. Hova kell mennem?”
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A Majakovszkij utcában lakott, B lépcsőház, második emelet. – „Fi-
gyelj, nekem fogalmam sincs a matekról!” – vázoltam fel a képletet, ami-
kor ajtót nyitott. Mire ő meg ezt kérdezte: „Nem jössz be?”

Hát így kezdődött. 
Aztán levittem a Balcsira.  
És a végén elment Amerikába. 
Milyen volt szőkesége, nem tudom már. De tavaly, amikor az Anno 

című Syrius-lemez előszavát írtam, beborított megint. „A Bercsényi men-
záján, ahol a pultnál zsíros kenyeret mértek, és a földre vetett matracokon 
olyan élményben volt részem, amilyenben azóta sem.” Ezekből a szavak-
ból persze nem süthetett át a haja... Jobbnak láttam nem részletezni.  És 
hát beragyogta a Syrius. 

De most, hogy az anyám is így akarta… 
Így lett a mai napból anno. 
Teljesen előttem van…
„Mikor jössz legközelebb Magyarországra?” – kérdeztem az utolsó le-

velemben. Még nem válaszolt.

02. 19. Otis Redding: The Unforgettable
A túróba, ez már a vég! Estére úgy bekattantam, hogy keresni kezdtem 

valami „nyálas” zenét. De hát milyet kerestem volna, ha egyszer a szádat 
akartam érezni! Megint. Átlapoztam hozzá kétezer lemezt, elég lett volna 
egyetlen szád szám, de nem találtam. Aztán lement a láz. 

Végül azért felraktam ezt a „felejthetetlen” Otis Reddinget, csak hogy 
túl legyek ezen a körön. A Just One More Day-től egy pillanatra még össze 
is facsarodott a szívem, de hiába. Lényegében csak az kavargott bennem, 
hogy nem lett volna szabad belerángatnom, hozzá és hozzánk is méltatlan 
ez így. 

02. 26. Nostalgia 77 Sessions Featuring Keith & Julie Tippett
„Az már a vég, amikor a letűnt ifjúságunkon kezdünk rágódni” – szö-

gezte le egy újságíró a kortárs művészet kilátásairól rendezett vitában. 
Előre kell nézni! Hagyjuk a nosztalgiát!” 

Kellett nekem részt vennem egy ilyen szájtépésben! Általában jól elva-
gyok magam mögött, de most begyulladtam. A túróba, mit művelek már 
megint? De most tényleg, hova vezethetnek a barázdák az öreg lemeze-
imről? Kinek kell egy ilyen napló?

Aztán lehiggadtam. Majd kiderül. Sosem lehet tudni. Meg különben is, 
azért van pár ellenpélda. Julie Driscoll például.



9

Driscoll, akinek már harminc éve Tippett a neve, múlhatatlan szerel-
mem volt a hatvanas években. Hatvannyolcban fellépett a pozsonyi Lyra 
fesztiválon, és utána kijött tőle egy cseh válogatás – abba zúgtam bele. 
Pop, rock, soul, dzsessz, pszichedelia – szinte minden kiderült róla. De 
főleg az, hogy akár Dylanhez, akár Otis Reddinghez nyúlt, csoda kereke-
dett belőle. 

Aztán összeveszett Brian Augerrel, hozzáment Keith Tippetthez, és 
rákattant az avantgárdra. Abban utazik azóta is, és csak ritkán fordul hát-
ra. Hetvenhétben összeállt egy „ráadásra” Augerrel, nyolcvannégyben a 
Working Weekkel tűnt fel, és velük éppen úgy ragyogott, mint az én időm-
ben. De nem tudom, hogy hányan vettük észre.

A Nostalgia 77-et alapító Ben Laundin a hetvennyolcas Septober 
Energyn talált Tippettékre. Azon mindenki játszott, aki számított az angol 
avantgárdban. Ben számára az volt az aranykor, és Tippették bevonásával 
azt akarta megidézni 2008-ban. De ők olyan számokat is hoztak, amik 
másfelé mutattak, meg különböztek is a többitől. Így lett ez a session az 
én lemezem (is) – amin Julie Tippett mellett Julie Driscoll is énekel. Az 
a fekete Driscoll, aki egykor csodát művelt Aretha Franklinnel és Nina 
Simone-nal, most a negyvenes-ötvenes évek bluesát öltötte fel. És őrü-
letes benne… Ráadásul az a Gary Boyle gitározik, aki az első albumán 
kísérte.

Az utolsó számot, a New Inner City Bluest ő írta. És ezzel a kortárs 
művészetről szóló vita le is lett zárva. A helyzet a következő: a régi újabb, 
a feldolgozás eredetibb, a könnyű súlyosabb. Pont. És ami a lényeg: nem 
kell azt az előre nézést folyton forszírozni.

A nosztalgia a jövő.

05. 03. Jethro Tull: Bursting Out
Helló, Edina, ezt a levelet most nem fogom elküldeni, hiszen még az 

előzőre sem válaszoltál. Nem is levél, csak úgy csinálok, mintha – abból 
nem lehet baj. Lényegében csak azt akartam megírni, hogy vettem neked 
egy Jethro Tull-lemezt. Bursting Out a címe, és egy hetvennyolcas koncert 
van rajta, de nagyjából ugyanazt játsszák, mint nyolcvanhatban, amikor 
az MTK-stadionban voltunk. Ahogy kézbe vettem, egyből bekattant, hogy 
együtt koncertezhetünk megint. És hogy lássalak is közben, gondoltam, 
megkereslek a neten. 

„Szeretettel köszöntök mindenkit – kezdted –, Holdosi Edina vagyok, 
asztrológiai pszichológiával foglalkozom. Mindig is éreztem valami kü-
lönös vonzalmat az emberi sorsok iránt. Az asztrológiai elemzés képes 
felfedni az emberek tettei mögötti motivációt. Foglalkozom még Bach-vi-
rágterápiával, kristálygyógyászattal, reinkarnációs terápiával, virágelixír-
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rel, szakrális geometriával, névelemzéssel…” – soroltad, szépen kikészít-
ve, sötétre festett szájjal. A hajad is feketén ragyogott, mint valami gótikus 
királynőnek, aki virágok és kristályok közt varázsol a kastélyában. 

Én mindenesetre megrémültem, még a lemezt is levettem zavaromban. 
Annyira idegennek láttalak! – Te jó isten, mi történt veled? Hogyan ke-
veredtél abba a másvilágba? – kérdeztem volna, ha nem tudnám, hogy 
mennyit sodródtál azelőtt. És ha nem tudnám, hogy „ideát”, az én jóval 
ismerősebb világomban is folyton varázsolni kell. Magam is azt teszem. 

Akarod hallani? Kezdhetem?
„Szeretettel köszöntök mindenkit, Marton László Távolodó vagyok, 

újságcikkeket és novellákat írok. Már régóta nem izgatnak a könyvek, és 
elkerülöm az írókat is, de az írás azért megmaradt. Naplót is írok, most le-
tűnt, régi lemezekről éppen. És ahogy a lemezjátszón pörögnek, időnként 
úgy beleszédülök, hogy ami mögöttem van, az elém kerül, és ami előttem, 
az mögém, és közben testet öltenek a hangok, mintha még beszívhatnám 
az illatukat.”

Ez is elég rémisztő, nem? 

06. 14. Cseh Tamás–Másik János: Levél nővéremnek
Felkavart ma ez a bekezdés Patti Smith Just Kids című könyvében: 
„Nem volt pénzünk koncertekre vagy moziba menni, új lemezekre sem 

tellett, hanem ugyanazokat hallgattuk egymás után. Madame Butterfl y, 
Eleanor Steberrel. A Love Supreme. Between the Buttons. Joan Baez és a 
Blonde on Blonde. Robertnek Vanilla Fudge, Tim Buckley és Tim Hardin 
volt a kedvence – na és a History of Motown, amivel alig tudtunk éjszaka 
betelni.”

1967-nél tartok – Patti most költözött a Hall Street 160. alá Robert 
Mapplethorpe-pal. Huszonegy évesek voltak, és éltek-haltak a művésze-
tért.

Egy időben így éltünk-haltunk mi is: 1977-ben a Mária utca 6. alatt 
Katival. Huszonegy évesek voltunk, nem volt pénzünk koncertekre vagy 
moziba járni, és ugyanazt a pár lemezt hallgattuk mindennap. De az én 
lemezeim nemcsak örömet jelentettek: ők oldották a Kati zokogását, ami-
kor beteges féltékenységemmel gyötörtem, és ők oldották a halálvágya-
mat, amikor zokogni láttam. 

„Ugye nem lehet így élni?” – kérdezte egyszer az egyikük. 
A Levél nővéremnek volt.
Aztán eltelt harminc év. 
Mapplethorpe már nem él, az AIDS végzett vele nyolcvankilencben. A 

nyolcvanas évekre esett az is, hogy utoljára láttam a Katit. Ő három éve 
halott. Aztán a következő évben Cseh Tamás következett. 
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Ha jól számolom, annak is két éve már, hogy Cseh Tamás-számok fel-
dolgozására kértem a kedvenc zenekaraimat. Mindig is izgatott, hogy 
visszaadhatok-e valamit abból, amit kaptam. Eszembe jutottál – ez lett a 
címe. 

„1977-ben – írtam a bookletbe –, amikor az első Cseh Tamás-lemez 
megjelent, emlékszem, éppen véget ért a világ. Olyankor nincs mit tenni, 
azt hagyni kell. Az idő persze megszépíti a világvégét is, de azért nem 
ment olyan könnyen… Én például nemegyszer abba a levélbe kapaszkod-
tam közben. Annyira, hogy azóta sem tudom elfelejteni.”

A Mária utcába persze nem mentem bele… 
De most eljött az ideje. 
„Nincsen más ebben a dalban
Nincsen más, csak egy utca
Ahol valaha laktam
És még egy délelőtt.”
 

06. 21. Canned Heat & John Lee Hooker: Hooker ’N Heat
Ma tíz éve halt meg John Lee Hooker – olvasom a neten. Majdnem 

nyolcvannégy évig húzta, ami egy autentikus blueslegendától több mint 
komoly teljesítmény. Nem lőttek rá, de még csak le sem csukták, pedig 
az ilyesmik benne voltak a pakliban. Lényegében végig pengette az éle-
tét, és a végén nem is akárkikkel. Carlos Santana, Van Morrison, Keith 
Richards, folytathatnám még. A Rock ’N’ Roll Hírességek Csarnokába is 
beiktatták, ha izgat ez bárkit is.

Hooker népszerűsége a hatvanas évek elején szökött szárba, amikor 
az angol fi atalok rákattantak az öreg feketékre. Az Animals és a Yard-
birds majd megveszett érte, a Boom Boomot fel is dolgozták mindket-
ten. Persze, voltak nagyobb dobásai a negyvenes-ötvenes évek forduló-
ján is, amikor húsz kiadónak dolgozott tíz álnéven. Akkor születtek a 
Boogie Chillun-, a Crawlin’ King Snake- vagy az I’m In The Mood-féle 
sikerei. Ráadásul állandó melója volt a detroiti bárokban, szóval adott 
volt minden, hogy ne nyelje el a gettó. Arról nem beszélve, hogy a fehér 
blues-revival alaposan felkavarta Amerikát is. Így futott be Mississip-
pi John Hurt, Big Joe Williamson, Muddy Waters, Lightin Hopkins és 
Howlin Wolf is, az induló bluesbandák pedig sorra ráhajtottak ezekre 
az öregekre. 

Hookerre a Los Angeles-i Canned Heat csapott le 1970-ben. Három 
mikrofon és egy üveg Chivas Regal kellett hozzá a Liberty stúdiójában. 
Hooker előbb egyedül játszott, aztán beszállt Alan Wilson, majd a többi-
ek is.  Wilsonnak baromi jó napja volt, iszonyúan érezte Hookert zongo-
rával és szájharmonikával is. De a lemezük megjelenését már nem érte 
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meg; a felvétel után három hónappal túladagolta magát. Huszonhét éves 
volt. Amikor a borító készült, felakasztották a képét a falra. 

Hát így.
Én mindenesetre azóta se hallottam az övékéhez fogható boogie-t meg 

bluest. Ennyire penetránsat, sűrűt, whiskey- és nőszagút. Valójában ez a 
Hooker ’N Heat volt az első blueslemezem. Na tessék, gondoltam, ha ilyen 
mélyre tud szippantani ez a műfaj, akkor komoly jövő előtt állunk. De 
hiába vettem pár blueslemezt, halálra untam tőlük magam. 

Na, mi lesz már? Egy ideig nem értettem…
Most már persze tudom. Abból csak baj lehet, ha a csúcson kezdi az 

ember. Vigyázni kell az „alaplemezekkel”.
Az Agharta után például nem szabad dzsesszrockkal próbálkozni.
A Rhythm + Jews után klezmerrel.
Az Amazing Grace után gospellel.
A Goat után noise-rockkal.
A Catch a Fire után reggae-vel.
És a Hooker ’N Heat után blueszal.
Legalább egy napig. De arra is van példa, hogy egy életig. 

07. 10. Regoc: Just so
Jugoszláv nap, tematikus pörgés a múltban. Ekaterina Velika, Boye, 

Demolition Group, Miladojka Youneed, és aztán a fénypontjaként Re-
goc. Ez a Regoc kilencvenegy októberében a Berlini független zenei na-
pokon játszott, ott vettem meg a lemezét. Finom kis koncert volt, teljesen 
lestrapált. Nettó élveboncolás. Ilyet addig csak a Scratch Acid tett velem. 
Ha azt mondom, hogy egy rijekai Scratch Acid, az a legkevesebbb!

Szóval megvettem a lemezét, és otthon szépen beillesztettem a beteg 
társai közé. Aztán eltelt húsz év. Húsz Regoc-mentes év. Előbb lemezját-
szóm nem volt, aztán már máshol jártam. Scratch Acidet sem hallgattam. 
És ha ma nincs ez a jugó löket, akkor könnyen lehet, hogy…

Hát így találtunk egymásra újra, némi fáziskéséssel. Már az első szám, 
a Toyota kikészített. KO. Rögtön a helyére került minden. 

Miután észhez tértem, utánanéztem a neten. Regoc már régen nincs, lé-
nyegében csak ezzel a lemezzel hagyott nyomot. De nekem ennél nem is 
kell több. Most már tudom, hogy nem múlt el az a betegség. Hazataláltam.

07. 24. Plasmatics: Coup d’État
Ezt a Plasmatics-lemezt ma túrtam a bolhapiacon. Kicsit koszos, de vé-

gül is thrash metal van rajta, lehetett rá számítani. Nem beszélve magáról 
a bandáról…
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A Plasmatics sztorija hetvennyolcban indult, amikor Wendy Orlean 
Williams énekesnő castingra jelentkezett Rod Swensonnál. Rod egy New 
York-i pornószínház ügynöke volt, és azonnal egymásba szerettek, ásó, 
kapa, nagyharang. Hamarosan megszületett a zenekaruk is. 

A Plasmaticsban kulcsfi gura volt még a gitáros Richie Stotts, aki kék 
mohikántincseket és rózsaszínű női balettruhát viselt. A platinaszőke 
Wendynek ugyancsak mohikánfrizurája volt, de ő a színpadon többnyire 
fehér borotvahabba öltözött, ami alatt fekete szigszalag fedte a mellbim-
bóját. Jean Beauvoir basszusozott, Wes Beech ritmusgitározott és Stu De-
utsch dobolt. A New York-i Palladiumban szétvertek egy Cadillacet, és köz-
ben Wendy a mikrofonnal maszturbált. Teljesen odavolt értük a világ. Az 
első lemezük a New Hope For The Wretched címet kapta, azt én is keményen 
toltam. Ezzel együtt, Wendyből soha nem vált olyan híres punkénekesnő, 
mint Patti Smithből vagy Debby Harryből. Talán ha több líraiság lett volna 
benne! De azért okos nő volt, azt például pontosan tudta, hogy ötvenéves 
korban véget ér az élet. Beszerzett egy vadászpuskát, és amikor a negyven-
kilenc közelébe került, ehhez tartotta magát. 

Ez a Coup d’État az utolsó dobásuk volt nyolcvankettőben, már kifá-
radt metállal tele. A hátsó borítón ugyan jól mutat Wendy melle, de már 
azzal sem tudott megérinteni. Késő. Látni sem akarom többé! Most mit 
mondhatnék, ha összefutnánk? Hogy nem hittem neki? 

07. 28. Nina Hagen Band: Nina Hagen Band
Helló, Mari, na ez az én formám, huszonnyolc év után felbukkanni a 

semmiből! Már csak ez hiányzott – gondolhatod erre –, de én nem te-
hetek róla, Nina Hagen a hunyó. Amint csak a lemezjátszóm közelébe 
kerül, azzal kezdi, hogy veled meg mi van… Hát ezért nem szoktam oda 
engedni.

De most ittam. És amikor Nina oda ért, hogy „Offnes fenster prasenti-
ert spatzenwolken himmelfl attern”, megint rám tört az a palotai buli, ami 
után ott ragadtál az ágyamban. 

Emlékszel rá? Kár. Pedig nem is úgy volt az a reggel. A túróba, én nem 
azért másztam ki mellőled, mert hirtelen bekattant, hogy mennem kell! 
Éppen ellenkezőleg. Az volt a gáz, hogy már elmentem… Elég volt hoz-
zá, hogy az ujjammal érezzelek. És akkor annyira begyulladtam, úgy szé-
gyelltem magam, hogy csak erre az ócska hazugságra tellett zavaromban. 
Persze, nem hitted el. „Mi volt a baj?” – kérdezted legközelebb, amikor 
utoljára láttalak. „Elment a kedvem” – folytattam… 

Látod, Mari, ez az én formám. Az volt a baj, hogy túl jó nő voltál. 
Én meg… egy ilyen Nina Hagennel sem tudok zöld ágra vergődni. 

Nincs még egy kedvencem, akit ennyire kerülnék!    
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09. 29. King Crimson: Lizard
A mai napot Crimson király palotájában töltöttem. Hál’ isten, szívesen 

látott, pedig elég zűrösen alakult a kapcsolatunk. Ha jól emlékszem, het-
venegyben találkoztunk először, amikor a gimnáziumban kitört a prog-
rock láz, és a jobbak Crimson- meg Pink Floyd-lemezekkel mászkáltak 
táska helyett. Nekem még nem volt lemezjátszóm, úgyhogy maradtak a 
házibulik, de Crimson azokon is ugyanúgy ütött. Sőt. A mi kibukottan 
ábrándos bulijainkhoz álmodni sem lehetett volna fenségesebb és megrá-
zóbb „háttérzenét”. 

Aztán felgyorsultak a dolgok. 
A King Crimson minden évben újjáalakult, hetvenkettőben már csak 

Fripp volt tetten érhető az alapítói közül. Ugyancsak hetvenkettőre esett, 
hogy a sógoromtól kaptam egy magnót, a Dzsadi pedig átmásolta a Lizar-
dot és az Islandset. De hamarosan lépnem kellett, tovább, és akkor elpasz-
szoltam a magnómat szalagostul, hogy megvehessem az Izsáczky Gyuri 
kinőtt lemezjátszóját. Crimson-lemezekre azonban hiába fájt a fogam. A 
jugóknál nem árulták, nyugatra meg nem engedtek akkoriban. Ráadá-
sul nemsokára jöttek a punkok, akik egy időre elterelték a fi gyelmemet. 
Konkrétan 1983 szeptemberéig. 

Abban az évben utasítottak ki Ausztráliából. A repülőjegyem Belg-
rádba szólt, de onnan még továbbálltam Bécsbe, hogy körülszimatoljak a 
menekülttáborban. „Van lakatod?” – kérdezte egy csávó a villamosmeg-
állóban. Nem volt. „Akkor vegyél egyet, mert ellopják mindened!” Még 
körül sem néztem, de már feldobódtam. Kerítettem gyorsan egy masz-
szívabb darabot, de aztán mást gondoltam… Most mit kapkodjak? Pár 
napra beköltözhetnék előbb egy Youth Hostelbe…

A következő napokban módszeresen feltérképeztem a bécsi lemezbol-
tokat. Épp olyan kellemesen telt az idő, mint Sydneyben. És egyszer csak 
megláttam a Lizardot. Azonnal hallani akartam…

A többit tudjuk.
Két hónapja lejárt a pecsétem, nem lehettek illúzióim. 
De valahogy már nem fűtött, hogy új életet kezdjek. 
Majd meglátjuk, hogy mit lehet kihozni ebből, gondoltam, amikor vo-

natra szálltam.
A Lizarddal a táskámban. 

12. 24. The Walkabouts: Devil’s Road
Ha egy karácsonyi dal csak karácsonykor hallgatható, akkor az nálam 

esélytelen. Lényegében kiver a víz az egyestés karácsonyi daloktól. Csak az 
olyanokat szeretem, mint a Christmas Valley. Ami annyira szomorú, hogy 
akár minden nap jöhet. Ma már megvolt, de könnyen lehet, hogy még… 
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A Christmas Valley az ötödik szám a Devil’s Road című albumon. Ebből 
bakelitet csak Németországban nyomtak, elenyésző példányban. Mintha 
nem is lenne. Felbecsülhetetlen érték. Ma persze erről hallgattam, nem 
CD-n, elvégre ünnep van! 

Nincs egy éve, hogy megkaparintottam a német ebayen. 
„Szerencsés alak! – írta Chris Eckman, miután elújságoltam neki. Még 

nekem sincs meg LP-n!” Egyszer együtt vacsoráztunk Görögországban, 
azóta levelezgetünk. Egy alkalommal azt is megírtam neki, amit régen a 
Devil’s Road margójára írtam: „Olyan könyvet szeretnék írni, mint ami-
lyen a Walkabouts. Ami mentes görcsöktől és lihegéstől, ami könnyedén, 
mosolyogva, zsigerből kibukott.” – Számomra a Devil’s Road is úgy fest, 
mintha angyalokkal lenne tele – fűztem hozzá.

„Azt hiszem, igazad van – válaszolta erre. Az utat az »ördög« birto-
kolja. Tőle erednek az emberi természet legrosszabb vonásai: a csalás, a 
hazudozás, a léhaság. De ott szárnyalnak az út felett az »angyalok« is. És 
ők fognak nyerni végül. 

Végül marad a fény.”

12. 26. Debussy: Quartet For Two Violins, Viola and Cello
Charles Bukowski Shakespeare ilyet nem csinál című könyvét olvasom, 

karácsonyra kaptam tőlem. Az alkalomhoz illő, meghitt olvasmány. Már 
az elején nagyon bírtam. Irodalmi talk-show a francia televízióban. „Egy 
írónő kezdett el magyarázni. Már jócskán fogyott a borból, és nem igazán 
tudtam, hogy miről is írt, de azt hiszem, állatokról, a hölgy állatmeséket 
írt. Mondtam neki, hogy ha egy kicsit többet mutatna a lábából, akkor 
lehet, hogy meg tudnám állapítani, hogy jó író-e avagy sem. De nem ment 
bele.” Fordította Pritz Péter.

Ez a Bukowski az én esetem. Ráadásul egyre többen tudják rólam. A 
múltkor is azt írta rólam egy faszi, hogy én akarok a magyar Bukowski 
lenni. És ha jól értettem, nem hízelgésnek szánta. 

Hát, gondoltam, most mit lehet erre lépni? Az úgy volt, hogy Bukows-
ki már nyolcvanháromban beleírta magát az útinaplómba, amikor egy 
Ferreri-fi lmben láttam. Pedig egy könyvét sem olvastam még. 

De hogy van köztünk valami, az tény. Nem fogom kifejteni.
Csak ne lett volna olyan a zenei ízlése.
Akkor most felrakhatnék valamit az emlékére. 
Debussyre emlékszem a Tótumfaktumból.
Végül is oké, legyen akkor Debussy. A vonósnégyese megvan. Legfel-

jebb majd alszom egy kicsit közben.

(A teljes napló a Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft. 2013-as könyvheti 
kiadványa.)



Barlog Károly

Sex & Drugs & Rock ’N’ Roll
Orcsik Rolandnak, aki mindezeket hiányolja a szövegeimből

Tudja valaki, hogy mi az a Fibonacci sorozat? – hasít bele egy karcos 
hang a kora reggelbe. Természetesen nem érkezik rá válasz. És a kérdező 
épp erre számít. Ha most jobban megfi gyeljük a szemét, láthatjuk ben-
ne azt a különös kéjt, amit nagy valószínűséggel az váltott ki, hogy végre 
valami olyat mondhat, amit csak és kizárólag tőle hallunk majd először. 
A csönd végtelenre nyúlik – nehéz eldönteni, hogy a tudásátadás-vágy 
beteljesedésének mely fázisában vagyunk éppen –, és már-már azt érez-
zük, hogy ennyi, itt és most eljön a világvége. Mindig is így képzeltem el a 
világvégét, hogy tudniillik akkor a csönd végtelenül nagyra terpeszkedik, 
és minden létező átadja neki a helyét. De ekkor hirtelen kinyílik az ajtó. 
Persze nem a világvége közben, hanem most, reggel 6 óra 55 perckor, egy 
műszaki iskolában, matekórán.

– Csóókolommm! – mondja Ácó olyasféle lendülettel, mely egyenes 
arányban növekszik az ajtó és a félfa közötti rés méretével.

– Kifelééé! – üvölt erre a tanár. De ebben az üvöltésben ne keressünk 
semmilyen geometriai összefüggést!

– Vissszlááát! – érkezik nyomban az Ácó válasza. Aztán megint: csend.
Hol is tartottunk? Ja, megvan: a Fibonacci számoknál! Na de a hely-

zet az, hogy egy ilyen kellemetlen eset után, mint amit itt a Ácónak si-
került előidéznie, nem válthatunk át csak úgy, ukmukfukk a Fibonacci 
sorozatra… Mert itt van ugyan Leonardo Fibonacci, ismert tizenharma-
dik századi tudós, akinek már annyiszor sikerült leírni a nevét, hogy ezzel 
fi gyelmetlenül belesétáltunk a kelepcébe: a kedves olvasónak most már 
elvárásai vannak a szöveggel szemben; de legalább is azt szeretné, hogy 
Fibonaccit ne veszítsük csak úgy el. Ugyanakkor meg itt van az Ácó, aki 
úgy lépett be a matek szaktanterembe, hogy ezzel a fi gyelem maximálisan 
reá irányult. Nem tehetünk mást tehát, Ácóról kell beszélnünk. Fibonacci 
úr nyulai pedig váratnak magukra még egy kicsit, kedves olvasó!

 
Kezdhetnénk onnan, hogy mi a fészkest kerestem én 6 óra 55 perckor 

az említett iskolában, mint leendő elektrotechnikus, és hogy miért kellett 
nap mint nap 4.45-kor felkelnem, hogy elérjem a fél hatos munkásjáratot, 
amelyen azután reggelről reggelre az előző éjszaka elfogyasztott tömény 
mennyiségű szeszek kipárolgásai ébresztettek a valóra. De zárjuk rövidre 
ezt a történetet, még mielőtt feltörnének belőlem a mára már megmo-
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solyogtató kamaszkori sérelmek: fogalmam sincs. Tény viszont, hogy ott 
voltam, és midőn Ácó befordult a matematika-szaktanterembe, és észre-
vettem őt a síkidomokat, valamint a Pitagorasz-tételt szemléltető plakátok 
közötti hézagban, azonnal tudtam, hogy országos cimborák leszünk.

Ácó a hét elején került az osztályunkba, s bár már csütörtök volt, még 
egyszer sem láttuk – a matekórai jelenet volt az ő debütálása. Persze a 
híre korábban megérkezett, mint ő maga. Azt rebesgették, hogy olyan 
sűrűn váltogatja az iskolákat, mint más az alsógatyáját. Na, ez azért túlzás, 
mondtam erre a Kislukácsnak, mire ő pontosított, hogy oké, akkor olyan 
sűrűn váltogatja, mint Fejsze – aki masszív testszagával vívta ki az osztály-
ban a többiek rajongását, mondhatni dicséretesen büdös tudott lenni –, 
tehát havonta.

A dupla matekóra, amelyen szó esett többek között a nyulak nemzőké-
pességéről és párosodási szokásairól is, szigorúan matematikai értelem-
ben, nagyon lassan telt el. De kicsit sem csüggedtem, mivel nem sokkal 
előtte olvastam Henri Bergson időelméletéről – végig győzködtem ma-
gam, hogy soha olyan prímán nem voltam még azelőtt. Majd jött a torna-
óra, amely szellemi felfrissülésünkért volt felelős. Gyötrődik a lélek, ha 
lazsál a test – idézte a tesitanár Montaigne-t minden óra elején. Pontosab-
ban a történelem-tanárnőt idézte, aki valamelyik öltözőbeli együttlétük 
alkalmával mondta ugyanezt. Bízzuk az olvasó képzelőerejére, mit csinál-
hattak odabenn. Talán Montaigne esszéit olvasgatták olyan nagy buzga-
lommal, ahogyan én tettem az irodalomórák alatt, és teszem majd később 
is, egyetemi pályafutásom kezdetén.

Ácó előttem állt a tornasorban. Ekkor mutatkozott először arra lehető-
ség, hogy pár szót váltsunk egymással. Szervusz – szólt hozzám –, a nevem 
Ácó, a kedvenc zenekarom a KUD Idijoti, ja, és szeretem a füvet. Ha 
visszagondolok erre a pillanatra, nevetnem kell, mert ha jól emlékszem, 
Ácónak ezt a különös megnyilvánulását azonnal Fibonacci nyulaihoz kö-
töttem – és ebben a szerencsétlennek mondható asszociációban közre-
játszott az is, hogy Ácó barátunk tényleg egy nagy, kövér nyúlhoz volt 
leginkább hasonlatos. Kezet fogtunk, egyúttal nem szalasztottam el meg-
jegyezni, hogy mennyire örülök annak, hogy megvan a közös nevezőnk: a 
punk és a puhadrog. 

Uraim, tudjuk jól, gyötrődik a lélek, ha lazsál a test, höhö, ahogy a nagy 
Michel de Montaigne mondja – üvöltötte harsányan Izidor, a tornatanár, 
aki feszülős sortjával és bajuszával leginkább Freddie Mercuryra hasonlí-
tott. Kettejük között talán csak épp annyi különbség lehetett, hogy Izidor 
az ellentétes neműektől szívesebben tanult a szabadság fi lozófi ájáról –, 
jobbra át!, iiiindulj! S amíg róttuk a köröket, Ácóval azt is megbeszéltük, 
hogy tesi után az elektrotechnika alapjai nevezetű órán már senki sem 
számíthat az aktív részvételünkre.
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Malomsokiék az iskola közvetlen szomszédságában laktak. Házfaluk 
és az iskola tornatermének öltözője között van egy semmicske rés. Siká-
tornak nevezte mindenki, és ha valaki azt mondta, „találkozunk a sötét 
sikátorban”, ez nagyjából azt jelentette, hogy itt az ideje beszívni. Miután 
Izidor halálra kínozta az osztályt, mi sem tűnt logikusabb megoldásnak, 
mint meglátogatni a Sikátort. Ácó már a tornaterem folyosóján nyálazta 
a papírt – ha rendeznének tekerőversenyeket, biztosan ő mosolyogna a do-
bogó legfelső fokán. Látatlanban, kengurupulóvere zsebében szabályos 
rudakat készített – úgy tekert, mint egy kis angyal. És mikor már a Sikátor 
szorítása kezdett valamelyest alábbhagyni, különös, új dimenziók nyíltak 
meg előttünk („Ljubav je putovanje kroz dimenzije”. Ma kurac!), hirtelen 
megjelent a bejáratban Suzy.

Suzynak volt rendes neve is, persze, bár azt egyikünk sem ismerte. Ha 
becenevének eredetére rákérdeztünk, mindig más történettel rukkolt 
elő. Ácónak például azt mondta, hogy egy vidéki punkbanda, a Betonított 
Munkás tagjai adták neki ezt a nevet, tudniillik ő volt a zenekar gruppie-
ja. Kislukácsot azzal szerelte le, hogy a Ramones egyik dalának fősze-
replője nevét viseli: Suzy is a Headbanger. Ha jól emlékszem, nekem azt 
mondta, hogy a zágrábi Suzy lemezkiadó nevét vette fel, mert mindig is 
tetszett neki a The Clash London Calling című bakelitlemezén látható 
logó. Ezt mintegy bizonyítva, kibújtatta pulcsijából a bal karját és az or-
rom alá tolta a vállát – a zágrábi Suzy logóját magára is tetováltatta. Iga-
zából engem nem hatott meg különösebben ez a sztori, de ha a kelleténél 
jobban sikerült beállnom, mindig a Lover’s Rock foszlányait idéztem neki 
összefüggéstelenül, szintén a London Callingról: „You must know a place 
you can kiss to make lover’s rock”, na meg, hogy „she had to swallow”. 
És ahogy ott megjelent a Sikátorban, ismét azon töprengtem, hogy Suzy 
vajon lenyelné vagy kiköpné-e inkább.

– Hé, fi úkák, igazán szólhatott volna nekem valaki, hogy jöhetek szívni 
– miákolta, és ettől mi egyrészt idegesek lettünk, másrészt meg felettébb 
kanosak.

– Ami azt illeti, höhö, akad még itt egy-két szál a számodra is – viho-
rászott Ácó, miközben fi ckósan a farkát igazgatta, rajtam meg erőt vett 
valami megmagyarázhatatlan szemérmesség, amely azonban később ol-
dódott valamicskét, és nem sokra rá már olyan rutinosan markolásztam 
Suzy mellét, mint ha ez lenne a választott szakirányom.

Na és azt tudtad-e Suzy, hogy a nyulak például már egy hónaposan ké-
pesek szaporodni? – kérdeztem, miközben bakot tartottam neki az öltöző 
ablaka alatt. 
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A második szál joint után megegyeztünk Ácóval, hogy egymás után fog-
juk Suzyt magunkévá tenni a tesiterem öltözőjében. Én bakot tartottam 
Suzynak, aztán meg Ácó tartott bakot nekem, majd miután odabenn vé-
geztem, kimásztam, és én segítettem Ácónak bejutni a szűk kis ablakon. 

Szóval, volt egy fi ckó, akit egyesek Leonardo Fibonacciként, mások 
Leonardo Pisanóként, vagy Leonardo Bonacciként ismernek. Többek 
között neki köszönhetjük, hogy az arab számok elterjedtek Európában 
– meséltem a fűtől kábán, de annál lelkesebben, majd az egyik fogasba 
kapaszkodva az öltöző közepére lendítettem magam. Na, most akkor du-
gunk vagy okoskodsz – kérdezett vissza Suzy, és közben már a cipzáram-
mal bajlódott. Dugunk, ofkorsz – mondtam –, és néztem, ahogy eltűnik a 
farkam a szájában.

Az első percekben bosszantott, hogy belém fojtotta a szót, mindig is rü-
helltem azt, ha egy történet félbeszakad. De inkább hallgattam, fi gyeltem 
Suzyt, ahogy lassan kibújik gönceiből. És miközben szemrevételeztem 
meztelen testének tökéletességét, Montaigne egyik gondolata motoszkált 
a fejemben: „a szerelemben, ahol oly nagy szerepe van a látásnak, tapin-
tásnak, a szellem bájai nélkül még csak megyünk valamire, de a testi bájak 
nélkül bizony semmire”.



Fülöp Gábor

A kavics

Annak idején Belgrádban,
vagy inkább Zimonyban
volt egy tévészereplésem.
Verset olvastam valami akkor
megnyílt új „pláza” előtt.
(Mercator?)
Másnap kellett bevonulnom
„katonai szolgálatra”, 
egy évre,
gondolom, igen szomorú verset
olvashattam vidáman.
(Jovan Zivlak barátomat, akiről
köztudomású volt, hogy tériszonya van,
a szadista rendező szándékosan 
feltette valami hídra,
s mindannyian tartottuk alatta a kezünket,
hogy ha lezuhan, legalább
a verseit mentsük meg…)
A forgatásra elvittem
Ágit is.
Ő felvett közben egy kavicsot
és ideadta, szinte „emlékül”.
Betettem a kavicsot a pénztárcámba
(az is általában nálam van),
s ott volt velem a kavics
az egész „katonai szolgálat” idején,
s azután meg még vagy húsz évig
hordtam magamnál.
Nem tudom, hogyan, de elvesztettem,
pedig babonásan ragaszkodtam
a kavicshoz.
Aztán elveszítettem Ágit is.
Ilyenek ezek a pénztárcák.



Slobodan Tišma 

Bernardi szobája
(Zárszó – csak a nagyon türelmetleneknek – 

A szerző Bernardi szobája című, 2012. évi NIN-díjas 
regényének zárófejezete)

Merő potomság
Kicsoda-micsoda az a bizonyos Pišta Petrović, avagy Petrovics Pista? 

Gyerekként utcai háborúskodásban akart elesni, a halálnak azonban úgy 
szottyant kedve, hogy elkerüli. Később a művészet, különösen a zene meg 
az építészet iránt érzett vonzódást, egyébként pedig művészettörténetet 
hallgatott felsőfokon, de nem volt hozzá bátorsága, hogy alkotóművész, 
igazi művész legyen belőle. Akkor aztán nő akart lenni, megkísérelte, 
hogy nemet váltson, a pszichiátriai bizottság azonban, komolytalanságnak 
minősítve kérését, elutasította. Egy őszi estén, a házuk előtt, ahol lakott, 
egy összetört Mercedes sportkocsit fedezett fel a parkolóban. Mivel az 
apja háza tele volt vendéggel, az autóroncsban talált magának alkalmi 
menedéket. A katonaorvos papa az ország szétszakadása után Splitben 
maradt, ott élt, ahol szolgált egy ideig. A lakásból, amely afféle vitaklub 
lett, vendégfogadót csinált. Ahol, Pistán kívül, a papa egypár régi barátja 
talált otthonra, ám néhány ismeretlen is, például a hájas orvostanhallga-
tó, aki operaáriákat szeret énekelni, meg valami teljesen azonosítatlan 
pasinger. Pista nem is igyekszik megtudni, kicsodák ezek. A lakásban  
roppant értékes bútorzat leledzik, teljes szobagarnitúra, a hírneves horvát 
műépítész, Bernard Bernardi formatervezése. Ez az a bútor, melyet Pista 
egy külön szobában helyezett el, s kulcs alatt tart. Időközben telefonon 
jelentkezik bizonyos Mitar Jovanić, aki amellett, hogy a Zágrábi Televízió 
szerkesztője, műtárgyakkal kupeckodik, s ebben a minőségében akarja 
megvenni a bútort. Pistának nincs szándékában eladni, egyszerűen orrá-
nál fogva vezeti a vevőt, az érdekli, mennyi pénz ütné a markát a bútorért. 
Pista édesanyja már réges-rég férjhez ment a hippi hírében álló Milankó-
hoz, és azóta a dél-szerbiai Stara Planina (Öreg-hegy) vidékén lakik, egy 
kommunának nevezett vagyonközösségben. Éjszakának idején, az autó-
roncsban hálván, Pistának az a nap jár az eszében, amikor a papa „bogár-
hátú” folksziával (Volkswagenével) a földközi-tengeri vidékeken baran-
golt. Egy, ehhez az időhöz kötődő esemény különösen nyomot hagyott 
életében. Az Adria-parti műúton furikázva versenyre kelt egy vörös hajú 
lánnyal. A sorozatos előzgetéssel járó játéknak az lett a vége, hogy a höl-
gyike belerohant a tengerbe, s emiatt Pistának lelkifurdalása van. Más-
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nap, a kempingben, az újságból értesült róla, hogy ugyanazon a helyen, 
mindössze tíz perc eltéréssel, egymás után két szerencsétlenség történt, 
mindkét esetben Mercedes típusú gépkocsik jártak pórul, és nő vezette az 
autót. Bizonyos Gerda Andershon dán turista kiúszott a partra, a másik 
Mercedest vezető hölgynek azonban nyoma veszett, feltehetően vízbe ful-
ladt. Pista nem tudja, hogy a kettő közül melyik lánnyal versengett. Olyan-
féle kényszerképzetei támadtak, miszerint a parkolóban álló autóroncs-
nak, akkor is, ha térben és időben igen-igen távol áll mindettől, köze van 
az ővele történt országúti eseményhez, s hogy ez a törött autó egyike an-
nak a két Mercedesnek, amely a tengerbe zuhant. Egyébiránt, itt-ott csa-
kugyan akadt egy pár sós ízű, fehér porlepedék az autóroncson. A kesz-
tyűtartó alján rejtélyes rendeltetésű, rózsaszín könyvecskét fedez fel, s 
nem tudja, micsoda: vezetői engedély-e, forgalmi engedély vagy szerviz-
napló. Noha időként kísértésbe esik, mégsem mer hozzányúlni és belela-
pozni, mert akkor – esetleg – sok mindenre magyarázatot találna. Fél a 
csalódástól, de a bűnrészességtől is. Időközben megtudja, hogy csupán 
egy nappal a két forgalmi szerencsétlenség után, meghalt Bernardo Ber-
nardi, méghozzá igen közel a baleset színhelyéhez, a Brač-szigeti Bol vá-
roskában. A Bevándorlók Központi Művelődési Egyesülete könyvtárában 
némileg több értesüléshez jut Bernardiról. Így felfedezi, hogy két évvel 
halála előtt a műépítész átépítette a spliti Szt. Péter-templom belső terét, 
ezért óriási összeget kapott, majd ebből vette meg a Mercedes sportko-
csit. Olyan sejtelme támad, hogy a tengerbe fulladt fi atal nő Bernardi lá-
nya, a lelkiismeret-furdalásában gyötrődő Bernardi pedig öngyilkos lett. 
Pista Jovanićnál kérdezősködik Bernardi családi állapota felől, ő azonban 
lehűti: Bernardinak egész biztosan nem volt gyereke. Minthogy a szövet-
ségi ország összeomlása után Pista édesapja Horvátországban ragadt, a 
Hadparancsnokság felszólítja Pistát, költözzön ki a közös lakásból. A pe-
reskedés után, amelyet persze elveszített, albérlőivel együtt, kilakoltatják. 
Ahányan csak voltak, mindannyian szétszéledtek. Bernardi szobabútora 
ott marad a parkolóban, Pista végső menedéke, az autóroncs tőszomszéd-
ságában. Elhatározza, hogy a bútort odaajándékozza Jovanićnak. Egy 
reggel a postáról felhívja telefonon, s elmagyarázza az újonnan beállt 
helyzetet. Jovanić kitart szándéka mellett, hogy igenis, kifi zeti a vételárat. 
Aznap, amikor Jovanićnak el kellett szállítania a bútort, megjelenik Pista 
édesanyja Milankóval együtt. Pistát ez meglehetősen feszélyezi, de hát 
valahogy betuszkolta őket az autóroncsba, ott aztán a mama igyekszik 
meggyőzni fi át, hogy jöjjön, és legyen velük a szerbiai kommunában. Pista 
ezt elhárítja. A mama pityereg, majd váratlanul kirukkol a hírrel, hogy a 
papa meghalt. Pista nem reagál, mintha csak egy teljesen ismeretlen em-
berről volna szó. Feltételezi, hogy a papa öngyilkos lett. A parkolóban 
megjelenik egy kisteherautó, befut Jovanić két markos legény kíséret-
ében. Pista sebtében búcsút vesz a mamától, megígéri, hogy ha minden 
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kötél szakad, mégiscsak eljön hozzá. Jovanić lefejti a nejloncsomagolást, 
s megállapítja, hogy a bútor nem Bernardi formatervezése, hanem Ber 
védjegyű, eredeti svéd dizájnról van szó, de ettől függetlenül megveszi. 
Ötezer márkát kínál érte Pistának, ő azonban nem fogadja el. Végül aztán 
Jovanić nagyjából szemügyre veszi a törött Mercedest, sőt be is kukkant a 
kocsitérbe. Úgy tűnik, Bernardinak ugyanilyen Mercedese volt, mondja 
Pistának. A két fi atalember felrakja a bútordarabokat a kisteherautóba, 
majd a társaság elviharzik Zágráb felé. Egy reggel Pista kinyitja a kesztyű-
tartót, hogy végére járjon a rózsaszín könyvecske rejtélyének, ott azonban 
hat darab, ezer márkás bankjegyet talál, ami kellemes meglepetésként éri. 
Nahát, ez a Jovanić, bezzeg, érti a módját: ezzel a gesztusával ő maga 
nyert fölmagasztalást, ám egyúttal Pista becsületét is öregbítette. Pista 
most gazdag ember lett, ebből a pénzből egy teljes évig nyugodtan megél-
het, márpedig egy év, ah, egy egész élettel felér. A városban csavarogva 
múlatja napjait, rossz időben meg az Amerikai Könyvtár olvasótermében. 
Időnként, az utcán, ismeretlen emberekkel elegyedik beszédbe. Végül rá-
szánja magát, hogy megfejti a rózsaszín könyvecske misztériumát. Mivel 
nem jött álom a szemére, kievickél a hálózsákból, lenyitja a kesztyűtartót, 
s előveszi a könyvecskét. Hamarosan megállapítja, hogy nincs benne sem-
mi, a lapok üresek. Azzal vigasztalódik, gondolja magában, hogy megma-
gyarázhatatlan tárgy lévén, mégiscsak valami titkot rejteget. Keblére ta-
pasztja a könyvecskét, és elalszik: azt álmodja, ahogy kinyitja a kis köny-
vet, üzenetet talál benne, melyet egy fekete hajú kislány, Bernarda Ber-
nardi küldött neki. De nemcsak ezt, hanem az autóúton történtek részle-
tes magyarázatát is, ahogyan túlélte tengerbe zuhanását. Meg azt is, ho-
gyan jutott Pista nevéhez, hogyan talált rá. Bernardiból tehát, valójában, 
Bernarda lett. No, egy reggel aztán Pista benyitott valamelyik bankba, 
hogy felváltson egy ezer márkás bankjegyet, s akkor letartóztatták. A de-
tektoros ellenőrzés megállapította, hogy a kérdéses bankjegy hamis. A 
rendőrség a többi ezermárkás bankót is megtalálta nála, mind az ötöt. 
Pistát vizsgálati fogságba helyezik. Amikor elmondja a vizsgálóbírónak, 
hogy eladta bútorát egy zágrábi illetőségű vevőnek, s hogy tőle kapta a 
szóban forgó bankjegyeket, a bíró nem hitte el. A zárkában Pista másod-
magával van, olyan valakivel, aki ismerősnek tűnik, és bizony ki is derül, 
hogy ő az a náluk lakó ismeretlen, akivel egyetlen szót sem váltott annak 
idején. Most megpróbálnak elbeszélgetni, legalábbis ez az ismeretlen 
megkísérli, hogy közöljön vele valamit, hogy elmesélje élettörténetét, 
azonban csupa érthetetlen szóáradat gomolyog a szájából. A vizsgálóbíró 
közli Pistával, hogy a Zágrábi Televízióban hírét sem hallották holmi Mi-
tar Jovanićnak, náluk nincs ilyen nevű személy, ráadásul az a telefon is, 
amelyen – állítólag – értekeztek, egy tekintélyes ember, név szerint Marin 
Žanetić nyugalmazott lelkész tulajdona. Szemébe mondja Pistának, hogy 
ronda egy pácban van! Végre aztán előkerül az édesanyja, hogy, hogy 
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nem, de megtalálták, annak ellenére is, hogy Pista nem akarta elárulni, 
hol él. A mama a rendőrségen tanúsítja, miszerint valóban Pista tulajdona 
volt az a bútor, ő maga vette fi ának a Lesnina áruházban még 1966-ban, 
meg aztán személyesen jelen volt, amikor a vevő megérkezett Zágrábból 
a teherautóval. Sőt, mindehhez egy tanút is talál a szomszédságból. A 
vizsgálóbíró megérti, hogy Pista csalás áldozata lett, következésképpen 
felmenti a vád alól. Amint kiléptek a rendőrségről, a mama igyekszik rá-
venni Pistát, tartson vele, jöjjön ő is abba a dél-szerbiai kommunába. Hi-
szen, teszi hozzá, Milankó kivándorolt Amerikába, úgyhogy most csupa 
vászoncseléd veszi körül a mamát. Pista rááll, csupán megkéri édesanyját, 
előbb menjenek el a roncsautóhoz, hogy magához vegyen valamit (a ró-
zsaszín könyvecskére gondolván). Amikor a parkoló közelébe értek, Pista 
sajnálkozva veszi tudomásul, hogy valaki elemelte az autóroncsot, a ró-
zsaszín könyvecskével együtt. Autóbusszal utaznak Nišig. Utána taxit bé-
relnek, amely kiviszi őket a városszélre. Még másfél kilométert kell meg-
tenniük, gyalog, vaksötétben, hogy elérkezzenek a mondott lakhelyig. A 
mama egy patakocska partján vezeti fi át, Pista azonban fokozatosan ve-
szít lélekjelenlétéből, hamarosan elfogja a pánik, úrrá lesz rajta a hányin-
ger, hány is, bekakál és bepisil. A mama lerángatja róla a ruhát, behajítja 
a jéghideg patakba, a víz azonban egyszeribe felmelegszik. Végül kivezeti 
a fi át valami fennsík félére, ott egy kivilágított ház tűnik fel, ahonnan idő-
sebb asszonyság szalad elébük, s fehér lepedőbe bugyolálja Pistát. Hosszú 
helyiségbe vezetik be, ahol csupán egy fakereszt van, vízszintesen elfek-
tetve. Pista ráébred, hogy holmi vallási szertartás akaratlan résztvevője 
lesz, s hogy keresztre feszítik. Szól anyjának, hogy ő bizony hitetlen, s 
hogy ennek semmi értelme, a mama azonban válaszra sem méltatja. Az 
öregasszony viszont elmagyarázza, hogy mindennek semmi köze a vallás-
hoz, tisztán egy művészi aktus, egyáltalán nem is fájdalmas, minthogy 
merő szimulálás az egész. Éppen csak kiterítik majd a keresztre, s ebben 
a helyzetben éli meg a legnagyobb örömet, a legnagyobb gyönyört. Há-
rom csodaszép lány jelenik meg, a három grácia, úgymint a Nyájasság, a 
Bájosság és az Elegancia. Pista rájön, hogy ők az ítéletvégrehajtók, ők 
fogják keresztre feszíteni. Másnap, miközben kint ácsorgott az udvaron, 
az épület fölött holmi neoncsöves, több színben villogó betűkkel kiírt fel-
iratra fi gyelt föl, amelyen ez állt: ESZTÉTIKUM. Mit jelentsen ez, kér-
dezte édesanyjától, amire ő azt válaszolta, hogy az épület valójában ide-
genforgalmi panzió is, azazhogy ők vendéglátással is foglalkoznak, mert 
egyedül ebből tudnak megélni. Az épület bejáratánál az árjegyzéket fel-
tüntető táblát is látta Pista: egy keresztre feszítés (mint legnagyobb turisz-
tikai attrakció) száz márkába került. Közvetlenül az erdő szélén, egy átlát-
szatlan, kék műanyag vászon alatt is lapult valami építmény, ahonnan 
furcsa hangok hallatszottak. Amikor bekukkantott, aha, megértette, szó-
val, ez itt a céllövölde. Az a tegnapi három grácia gyakorolta a légpisztoly-
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ból való céllövést. Pistának nem volt éppen ínyére a dolog, viszont a 
mama, később, felvilágosította, hogy ez igen hasznos szórakozás, és neki 
is űznie kellene ezt a sportot. Pista tudatára ébred, hogy a precizitás meg 
a koncentrálás mindig is gyenge oldala volt, s hogy ez a legfontosabb min-
denben. Elhatározza, hogy csatlakozik a lányokhoz. Élvezi a céllövésze-
tet.

Borbély János fordítása

A fordító jegyzete: A szerző és műve
Slobodan Tišma a vajdasági Stara Pazován született 1946-ban. Újvi-

déken él és alkot. Fiatalkorában verseket írt, illetve rockzenével és kon-
ceptuális művészetekkel foglalkozott. Néhány évet Belgrádban töltött 
el. 1995-től kezdődőden több verseskötete jelent meg, majd Blues diary 
címmel kiadja költőnaplóját (2001), ezt követi az Urvidek című (Stevan 
Sremac-díjas) elbeszéléskötete (2005), első regénye, a Quattro stagioni 
(Biljana Jovanović-díjas, 2009), majd legújabb, NIN-díjjal kitüntetett re-
génye, a Bernardijeva soba (Bernardi szobája, 2011). 

A legrangosabb szerb irodalmi elismerést, a NIN-díjat, melyet az 1935-
ben alapított NIN (Nedeljne Informativne Novine) című belgrádi heti-
lap szerkesztősége – irodalomkritikusok bevonásával – 1954 óta ítél oda 
évente az előző év legjobb szerb regényének, 2012-ben tehát Slobodan 
Tišma érdemelte ki legújabb regényével. A korábbi díjazottak között van 
a Magyarországon is jól ismert Aleksandar Tišma, aki a  Blahm könyve és 
Danilo Kis, aki a Fövenyóra című könyvéért kapta az elismerést. David 
Albahari az Apám evangéliuma című kötetéért és Dragan Velikić Orosz 
ablak című regényéért vehette át a díjat.

A Bernardijeva soba (Bernardi szobája) című regényért kijáró díjat a 
belgrádi városházán, ünnepélyes keretek között adták át az írónak. A 
szerb Booker Prize-nak is nevezett díjért 106 alkotás versengett, s hat re-
gény került a legszűkebb válogatásba. Az öttagú zsűri egy ellenszavazattal 
döntötte el, hogy a 2011-ben kiadott szerb nyelvű regények közül Slobo-
dan Tišma kötete érdemelte ki a 2012. évi NIN-díjat. A regényt az újvi-
déki Művelődési Központ (Kulturni Centar – Novi Sad) adta ki, jelenleg 
immár a 3. kiadásban. 

A bírálóbizottság tagjainak többsége szerint az író a felesleges ember 
ódáját írta meg regényében. Az emberi elszigetelődés sajátos ábrázolása, 
és a műnek az olvasóval való, kivételesen meggyőző kommunikációja lett 
a kötet fi gyelemfelkeltő igaz értéke. „Egy magával elégedett író, zenész 
fi gyelmesen szerkesztett meditatív prózája ez. A létezés értelmét kutatva 
a szerző hőse csendes újjászületésen megy keresztül, ami reménysugarat 
nyújt a kortárs olvasónak. A könyv gazdagítja a szerb prózát, és a világ 
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regényirodalmának legújabb irányzataival rokonítja” – áll a zsűri indok-
lásában.

Az új hangú és felépítésű regény jobb megismerése és befogadása szol-
gálatában álljon itt néhány gondolat és jellemzés Maja Solar, újvidéki iro-
dalomkritikus és esszéista méltatásából, a könyv utószavából. 

„A Bernardi szobája azonban – írja a többi között Maja Solar – nemcsak 
a cselekmény, az eseménysor regénye, hanem olyan történet, mely egyből 
szerzőre és olvasókra talált, és visz és visz bennünket az Adria-parti főút-
vonal csodálatosan váltakozva ívelő kaptatóin és buktatóin át. A főnix vö-
rös, bogárhátú Volkswagen meg a sötét Mercedes szeszélyesen zegzugos 
útvonala ez az ibolyaszínben sötétlő tengerbe, az irdatlan, hideg óceánba. 
Egy regény, amely kantáta mivoltában, a zene módján mesél széltében-
hosszában az élményszerűség szintjén is. Vegyesen próza műfaji és költői 
melanzsról van itt szó, elbeszélésről és refl exiókról, zenéről és képszerű-
ségről, a történések, a gondolatiság, a színezetek és formák, a bútorzat, 
a szoba, a város és az óceán alkímikus átlényegüléséről. A narráció nem 
lineáris, hanem meg-megszakadó, dialektikusan ismétlődő, visszamutató, 
mint a zenében; nem összefüggően ívelő pálya, hanem az elkanyarodások 
és visszatérések sokasága... 

Slobodan Tišma regénye ezúttal szokatlan, atipikus prózaként jelenik 
meg, úgy is, mint a passzív ellenállás és rezignáció, a klasszikus narráció 
rendszerének (melyben élünk) megbolygatása, másfelől az élmények és 
történések alkímikus összeolvadása elfogadásának kifejezése. A cselek-
mény rétegei annak a hevületnek a rétegeződései, amely szakadatlanul 
affi rmációt, dialektikus megerősítést áhít. Mármint hogy „Igen, de Nem! 
Nem, de Igen! Mindig Igen, de fenntartással!” Ezért ennek a regénynek 
az a krédója, hogy a történés=élmény, az a házikó, amely minden művész 
és művésznő feje fölé magasodik. A Bernardi szobája mindenki saját szo-
bája, a helye annak a szubjektumnak, amely az üresség játéka az óceán 
hullámjárása között, a szoba, amely mi magunktól ürül ki.” 

Borbély János



Alexis Jenni

Háború a vérző kertben: Indokína

Nincs a világon olyan város, amit Salagnon Saigonnál jobban utált vol-
na. A meleg és a zaj ebben a városban minden nap elviselhetetlen. A lég-
zés fuldoklást okoz, mintha a levegő meleg vízzel keveredne, és ha kinyi-
tod az ablakot azt gondolva, hogy ez enyhülést hoz, nem lehet beszélni, 
gondolkodni, lélegzeni, mindent elborít az utca lármája, még a koponyád 
belsejét is; míg ha becsukod, nem kapsz levegőt, mintha nedves lepedő 
borulna rád, és szorítaná össze a fejed. Az első saigoni napokban állan-
dóan nyitotta és csukta szállodai szobájának ablakát, aztán feladta, alsó-
nadrágban feküdt a nedvességgel átitatott ágyon, és megpróbált életben 
maradni. A meleg ennek az országnak a betegsége, és vagy hozzászoksz, 
vagy beledöglesz. Többet ér, ha megszokod, ilyenkor a meleg valamelyest 
enyhül. Ha nem gondolsz rá, csak akkor lep meg, ha be kell gombolnod 
a katonaruha zubbonyát, ha erőteljes mozdulatot kell tenned, némi súlyt 
kell cipelned, fel kell emelned a zsákod, fel kell menni a lépcsőn; a meleg 
kíméletlen hullámban visszatér, megnedvesíti a hátad, a karod, a homlo-
kod és sötét foltok keletkeznek a világos uniformis vásznán. Megtanult 
könnyen öltözni, semmit sem begombolni, cselekedeteivel takarékoskod-
ni, széles mozdulatokat tenni, hogy a bőre ne érintse a bőrét.

Nem szerette a tolongással teli utcákat, a zajt, amely nem hagy nyug-
ton, a saigoni hangyabolyt; mivel Saigon olyan hangyabolynak tűnt neki, 
amelyben végtelenül sok, egyforma ember mozog különböző irányba, 
anélkül, hogy értené a céljukat: katonák, tartózkodó asszonyok, feltűnő 
asszonyok, nem megfejthető tekintetű, azonos ruhájú, egyformán fekete 
hajú férfi ak, megint katonák, emberek mindenhol, riksák, emberi erővel 
vonatott kocsik, és a járdákon esztelenül zajlik az élet: konyha, adásvétel, 
haj- és lábkörömvágás, szandálkínálás, és semmi: vagy tíz, elhasznált ru-
hában kuporgó férfi  hol dohányozva, hol anélkül bámulja bizonytalanul 
a forgatagot, és nem lehet tudni, hogy mire is gondolnak. A riksákban 
arannyal díszített szép fehér uniformisban katonák nyúlnak el, mások a 
kávéházak teraszain magukban, vagy hosszú fekete hajú asszonyokkal az 
asztaloknál ülnek; a hátsó üléseken tisztekkel fi gyelmeztető és fenyegető 
tülköléssel berregő autók haladnak át a tömegen, amely szétnyílik, majd 
azonnal újra összecsukódik. Utálta Saigont az első naptól kezdve, a za-
jért, a melegért, a várost benépesítő nyüzsgésért; de amikor vidéken a 
várostól néhány kilométerre valamelyik szimpatikus tiszttársa a környező 
nyugodtabb, pihentetőbb kisebb településeket, kellemes éttermeket és 
úszómedencéket mutatta neki, vagy a lapos rizsföldeken a mozdulatlan 
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felhők alatt állt, olyan csendet, olyan ürességet érzett, hogy halottnak hit-
te magát, akkor azt kérte, hogy rövidítsék le a sétát, és térjenek vissza 
Saigonba. 

Hanoit jobban szerette, mivel az első reggel harangok hangja ébresz-
tette. Esett, a szürkés fényben a reggeli hideg, amely körülvette elhitette 
vele, hogy hazatért, máshol van, talán Franciaországban, de nem Lyonban, 
Lyonban nem akarta, hogy várják, Franciaországban valahol máshol, egy 
szürke és zöld, az olvasmányai alapján elképzelt helyen, ahol jól érezné 
magát. Azonnal felébredt, és még öltözés közben sem kezdett el izzadni. 
A hotel bárjában volt találkozója, ahogy mondták a nagytemplomi „mise 
után”, a bárban, a Tonkini Nagyszállóban, a francia vidék és a távoli gyar-
matok e különös keverékében. Saigonban a fény színes foltokkal beszórt 
világossárgája összeráncolja a szemet, Hanoi csupán szürke, a naptól füg-
gően gyászos, vagy melankolikusan szép szürke, amely megtölti a kizáró-
lagosan fekete ruhát viselő embereket. A haladás ugyanolyan nehéz az 
árukkal, kocsikkal, szállítóeszközökkel, teherautókkal zsúfolt utcákon, de 
Hanoiban komolyan dolgoznak, amelyet máshol kicsit kigúnyolnak; Ha-
noi mindig komolyan veszi a céljait, és itt még a háborúnak is komolyan 
adják át magukat. A katonák soványabbak, zömökebbek, úgy feszülnek 
meg, mint a rezgő kábel, tekintetük élénk a fáradtságtól kivájt szemüreg-
ben; nem vonszolják magukat, nem sietnek, takarékosan mozognak, nem 
tesznek felesleges mozdulatokat, mintha minden pillanatban életükről és 
halálukról döntenének. Elhasznált, bizonytalan tónusú ruhájukban nincs 
bennük semmi távol-keleti, dekoratív, mesterkéltség nélkül járnak, mint 
a cserkészek, a felfedezők vagy az alpinisták. Találkozhatnánk velük az 
Alpokban, a Szaharában vagy az északi sarkon is, ahol egyedül, szemük-
ben ugyanilyen változatlan feszültséggel szelik át a homokot vagy a jeget, 
ugyanilyen mohó soványsággal, ugyanezekkel a mértéktartó gesztusok-
kal, mivel a pontosság lehetővé teszi a túlélést, a hibázás nem. De ezt 
csak később tudta meg, amikor már más ember volt; az első találkozása 
Indokínával az a meleg vízzel átitatott, borzalmas vatta volt, amely egész 
Saigont betöltötte, és amely majd megfojtotta. 

A meleg, a tengerentúlnak ez a csapása már Egyiptomban elkezdő-
dött, amikor a Pasteur, amely a kapcsolatot biztosította Indokínával, a 
Szuezi-csatornához érkezett. Az emberekkel megtelt hajó lassan követte 
a sivatagi vízi ösvényt. A tengeri szél megállt, már nem a tengeren voltak, 
és a fedélzeten annyira meleg volt, hogy veszélyes volt a fémtárgyakat 
megérinteni. A fedélköz tele volt fi atalemberekkel, akik sohasem látták 
Afrikát, alig lehetett levegőt venni, mindenki olvadozott, és több katona 
elájult. A gyarmati orvos brutálisan ébresztette őket, kiabálva magya-
rázta nekik: „Mostantól állandóan viseljék a trópusi sisakot, és szedjék 
a sótablettákat, ha nem akarnak rosszabbul járni. Kicsit sok lenne, há-
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borúba indulni és napszúrástól meghalni, képzeljék el a családjuknak 
küldött értesítést. Ha meg akarnak halni, haljanak meg korrekt módon.” 
Szueztől kezdve melankolikus fátyol ereszkedett a hajó minden részében 
összegyűlő fi atalokra; csak most jöttek rá, hogy nem fognak mindnyájan 
visszatérni.

Éjszakánként nagy csobbanások hallatszottak a hajótest oldalánál. Az 
a hír járta, hogy légionisták dezertálnak. Beugranak, úsznak, kimásznak a 
csatorna oldalán és mezítláb, nedvesen elindulnak a sötét sivatagban, egy 
másik sors felé, amelyről semmit sem tudnak. Az altisztek körbeállták a 
fedélzetet, hogy megakadályozzák az ugrásokat. A Vörös-tengeren fel-
támadt a szellő, megvédve mindenkit attól, hogy az Egyiptomban erősen 
fénylő nap okozza a halálát. De Saigonban a meleg más formában, pároló 
gőzfürdővel várta őket, mint olyan kuktafazék, amelynek a fedele ott tar-
tózkodásuk alatt állandóan zárva van.

 A Pasteurt a Szent Jakab-foknál hagyták el, és felfelé hajóztak a Me-
kongon. A név elbűvölte, és az ige is; „felhajózni a Mekongon”: együtt 
kimondva a főnevet és az igét, megérezte a boldogságot, hogy a távolban 
van, kezdődik a kaland, érzés, amely gyorsan elpárolog. A folyó sima volt, 
ráncok nélkül, úgy csillogott, mintha az őket szállító uszály barna olajjal 
borított bádogon csúszna, piszkos bugyogást hagyva maga mögött. Az ég 
leszállt az egyenes vonalú alacsony horizontra, fehér színnel vonta be a 
partot, és a fehér fényes felhők álltak a mozdulatlan levegőben. Amit lá-
tott annyira lapos volt, hogy nem tudta hogyan fognak kilépni rá, és állva 
maradni. Az uszály rakterében a folyóiszap felszálló, édeskés illatában a 
zsákjaikon fi atal katonák aludtak, akiket kifárasztott az átkelés és a me-
leg. Hátul rövid nadrágos lebarnult törzsű fi ckók mozgatható tengelyre 
szerelt géppuskákkal a partot vigyázták; anélkül, hogy egy szót is szóltak 
volna. Zárt arccal egy pillantásra sem méltatták a teljesen új kiskatoná-
kat, ezt a világos bőrű és tiszta emberi nyájat, amelynek biztosították a 
szállítását, és amelynek a fele nemsokára hiányozni fog. Salagnon még 
nem tudta, hogy néhány hónapon belül az ő arca is ilyen lesz. Az uszály 
motorja berregett a vízen, a páncéllemezek rezegtek az emberek alatt, és 
a hatalmas, állandó zaj csupán a Mekong különösen széles részein szóró-
dott szét, mivel semmi olyan kiemelkedés mellett nem haladtak el, amely-
ről visszaverődött volna. Összeszorulva a többiekkel, csendben, mint a 
többiek, émelyegve, mint a többiek, végig a folyón Saigonig Salagnon po-
koli magányt érzett. 

*

A leszálló este a világon mindenütt szomorúságot áraszt. A Magasföl-
dön, ahol az őrhelyük volt, esténként akadozott a lélegzetük, úgy érezték, 
az éjszaka rájuk nehezedik, összeszorítja a szívüket, de ez nem meglepő, 
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az állandó fénytelenség oxigénhiányt okoz. Egyre inkább minden kevés 
levegőhöz jut: a tüdő, a mozdulat, a gondolat. A gyengülő, tengődő fény-
ben alig emelkedik a mell, megbolondul a szív. 

A világ csak rádión keresztül létezett. A főparancsnokság homályos 
útmutatásokat adott. El kell őket reteszelni. A viet úgy jár-kel, mint oda-
haza. El kell őket szigetelni. Nem szabad, hogy elérjék a deltát. A hegy-
séget kényelmetlenné kell tenni számára. Fel kell venni az érintkezést. 
Mozgékony egységeket kell kiküldeni; minden őrhelyből olyan bázist kell 
kialakítani, ahonnan állandó csapásokat lehet mérni. A sercegő rádió, a 
kazamata egyetlen lámpája alatt esténként tanácsokat osztott.

Ilyenkor Moreau thai katonáival portyára indult. Salagnon vigyázta az 
őrhelyet; nagyon rosszul aludt. A kazamata egyetlen lámpája alatt rajzolt. 
Az áramtermelő halkan búgott, és küldte az áramot az árok vezetékeibe. 
Tintával festett, Eurydice-re gondolt, szavak nélkül mesélte el neki, amit 
látni vélt a Tonkini Magasföldön. Lefestette a dombokat, a különös kö-
döt, az erős fényt, amikor a köd feloszlott, lefestette a szalmakunyhókat, 
a bambuszokat, az egyenes embereket és a szeleket az őrhely körüli sár-
ga füvek között. Megfestette Eurydice szépségét, amely befedte a tájat, 
megjelent a legkisebb fényben, minden árnyékban, a lombozaton áttetsző 
legkisebb zöldben. Lefestette az alig látható éjszakát, Eurydice mindenre 
rárakódó szépségét, és amikor Moreau reggel rátalált, köteg papírlap volt 
mellette, amely felhólyagosodott a nedvességtől. A lapok felét széttép-
te vagy elégette, a másik felét gondosan becsomagolta. A lőszert szállí-
tó utánpótlás konvojra bízta őket, Algírba címezve, bár nem tudta, hogy 
megérkeznek-e. Moreau közben nézte, ahogy válogat, ahogy egy részüket 
eltépi, más részüket becsomagolja. „Egyre fejlődsz, mondta. És elfoglalja 
a kezeidet. Nagyon fontos, hogy el legyenek foglalva, amikor semmi dol-
guk. Nekem csak egy késem van.” És amíg Salagnon válogatta a rajzokat, 
Moreau a tőrét élezte, amelyet aztán egy olajozott bőrtokba helyezett.

Egyébként az őrhelyen minden ment a maga útján. A nappalok las-
san teltek, tisztában voltak gyengéikkel: a kis erőd egymagában állt egy 
kiemelkedés tetején, ahol senki sem tudott volna segítségükre sietni. 
A thai katonák sarkukra guggolva múlatták az időt, csevegtek csipogó 
nyelvükön, lassan dohányoztak, kártyán szerencsejátékot játszottak, ami 
hosszas, titokzatos vitákhoz vezetett, felálltak, bedühödtek, majd váratla-
nul kibékültek, és új játékot kezdtek, hogy ismét nagy csendben várják a 
napnyugtát. Moreau egy függőágyban az udvaron szundikált, de minden 
mozgásra fi gyelt a sohasem teljesen zárt szemhéjai alól; naponta többször 
ellenőrizte a fegyvereket, az árkot, a kaput; semmi sem kerülte el a fi gyel-
mét. Salagnon nagy csendben rajzolt, és még magában sem ejtett ki egyet-
len szót sem. Mariani kisméretű könyveket olvasott, amelyeket magával 
hozott, annyiszor visszalapozott egy-egy oldalra, hogy jobban kellett a szö-
veget ismernie, mint a saját gondolatait. Gascard fi zikai munkát végzett 
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egy szakasz thai segítségével, bambuszt vágott, mesteri kardcsapásokkal 
kihegyezte a levágott szálakat, az őrhely körül rejtett csapdákat készített; 
majd abbahagyta, leült, beivott, és estig fel sem kelt. Rufi n leveleket írt, jó 
minőségű papíron, amelyből nagy tartalékai voltak, a kazamata asztalánál 
ült, olyan pózban, mint egy iskolás, hogy követhesse a sorokat. Az anyjá-
nak írt Franciaországba, személytelen kisfi ús írással, elmesélte neki, hogy 
Saigonban van egy irodában és a csapatok ellátásával foglalkozik. Jól el-
volt ebben az irodában, de elmenekült, becsapta az ajtót, hogy kifusson az 
éjszakába, az erdőbe, de nem akarta, hogy az anyja megtudja.

Az idő nem valami gyorsan telt. Tudták, hogy a Viet Minh egész had-
serege rajtuk üthetne. Remélték, hogy nem veszik őket észre. Szerettek 
volna betonból egy másik tornyot építeni, de a földi utánpótlás nem ho-
zott több cementet.

Egy este végül Salagnon elkísérte Moreaut. A fák között csúszkáltak, 
az éjszakában alig lehetett kivenni az elöl haladó zsákját. Rufi n nyitotta 
meg a menetet, mivel látott a sötétben, és az állatok olyan kis ösvényeit is 
ismerte, amelyeket nappal is könnyű volt elveszíteni; Moreau ment hátul, 
hogy senki el ne tévedjen; és kettőjük között Salagnon és a robbanósze-
reket vivő thaiföldiek. Hosszú ideig tették egyik lábukat a másik után, 
anélkül, hogy észrevennék, hogy előrébb jutottak, érezve a fáradságot, 
ami ellankasztotta őket a megtett távolság lassú növekedésével. Olyan te-
rületre jutottak, amely kevésbé volt sötét, de melynek nem látszottak a 
határai; a fák alól kijutva kicsit jobban érezték magukat, kevésbé érezték 
a rájuk nehezedő nyomást. „Megvárjuk a reggelt”, súgta a fülébe Rufi n. 
Mindannyian lefeküdtek, Salagnon mélyen elaludt. Az éjszaka feloszlásá-
val megjelentek a részletek, a magas fűvel borított, fémes fényben fürdő 
nagy tisztás. Egy csapás haladt át rajta. Hason fekve, az orra előtti fű-
szálak között úgy nézett át, mintha azok kicsiny fatörzsek lennének. A 
thai katonák szokásuk szerint nem mozdultak. Moreau sem. Rufi n aludt. 
Salagnon rosszul érezte fekve magát, a fű karcolta, és érezte, hogy a ro-
varok oszlopokban járkálnak a lába között, a karjai alatt, a hasán, majd 
gyorsan eltűnnek; feltehetően az izzadtság miatt viszketett, félt a mozdu-
latoktól és attól is, hogy mozdulatlan marad, félt, hogy a farágó rovarok 
fatuskónak vélik, félt, hogy ha megmozdítja a füvet, akkor láthatóvá vá-
lik; a bőr érintkezése az élő növényzettel igen kellemetlen, a kis levelek 
vágnak, a virágok csiklandoznak, a gyökerek akadályoznak, a trágyaföld 
mozog és ragad. Aki már volt háborúban, az utálja a természetet. Nappal 
lett, a meleg kezdett nyomasztóvá válni, a viszketés beborította az egész, 
izzadtságtól átitatott testét.

„Ni, ott van egy. Ott, nézd. Itt könnyű, az ellenséget a fejéről föl lehet 
ismerni.”

Egy fi atal fi ú jött ki az erdőből, és rátért a csapásra. Jobbra majd balra 
nézett, gyanakodott. A csapás, amelyet mozgó magas fű szegélyezett, nem 
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tetszett neki. Szemmel láthatóan vietnami fi ú, hajában egyenes választék-
kal, összehúzott szemmel mereven nézett, mint egy kémlelő madár. Ti-
zenhét éves lehetett. Valamit a melléhez szorított, amit a kezeivel takart, 
és amibe kapaszkodott. Úgy nézett ki, mint egy gimnazista, aki eltévedt 
az erdőben.

„Gránátot tart. Ki van biztosítva. Ha ledobja, elfi ngja magát és a mö-
götte jövő ezred ránk ront.” 

A fi atal fi ú döntött. Elhagyta a csapást, és bement a fűbe. Nehezen 
haladt előre. A thaiok mozgás nélkül még inkább a fölhöz lapultak. Is-
merték Moreaut. A fi ú közeledett, egyik kezével utat nyitott magának, a 
másikat továbbra is a melléhez szorította. Időnként megállt, szétnézett a 
fű fölött, fi gyelt, aztán folytatta. Egyenesen feléjük tartott. Néhány mé-
terre volt. Elhasalva, látták, hogy közeledik. A fi nom szárak alig takarták. 
Elrejtőztek a fű mögött. Összegyűrt barna és zöld foltos koszos, gyűrött 
fehér inget viselt, amely félig kilógott a sortjából. Fekete haja le volt vág-
va, látható választékkal. Nem élhetett túl régen az erdőben. Moreau ki-
húzta a tőrét, amely zajtalanul csúszott ki az olajos tokból, csak annyira 
súrlódott, mint a kígyó nyelve. A fi atal fi ú megállt, mozdulatlanná vált, ki-
nyitotta a száját. Hallotta, természetesen, de azt akarta hinni, hogy egy kis 
sikló állat. Kezeit leejtette, azok lassan kinyíltak. Moreau kiugrott a fűből, 
Salagnon ösztönösen mögötte, minta karjuk össze lenne kötve. Moreau 
rávetette magát a fi úra, maga alá gyűrte; Salagnon röptében elkapta a 
gránátot és erősen tartotta, a biztosító tartóját leszorítva. A tőr azonnal 
megtalálta a torkot, ami semmilyen ellenállást nem tanúsított a pengé-
nek, a nyitott verőérből szakaszokban ömlött a vér, zenei susogással bu-
gyogott, Moreau keze a már halott fi ú száján volt, megakadályozva, hogy 
a legkisebb hangot is kiadja. Salagnon remegve tartotta a gránátot, nem 
tudta, hogy mit csináljon vele, pontosan nem értette mi történt. Szeretett 
volna hányni, vagy nevetni, könnyekbe törni ki, de egyiket sem csinálta. 
Moreau gondosan megtörölte a pengét, hogy ne rozsdásodjon be, elővi-
gyázatosan, mert jobban vágta a húst, mint a borotva. Egy kis fémkarikát 
tartott Salagnon felé.  

„Biztosítsd újra. Nem akarod talán életed végéig tartani. Semmi más 
nem volt nála: egy kibiztosított gránát. Számára ez dupla vagy semmi volt. 
A mozgó csapatok gyors gyalogosokkal vannak körülvéve. Ha ezek ránk 
bukkannak, megölik, felrobbantják magukat, vagy ránk dobják a gránátot 
és megpróbálnak elmenekülni. Ez próbatétel azoknak, akik újonnan ér-
keznek a hegyvidékre, vagy a politikai komisszár bünteti így azokat, akik 
kilógnak a sorból. Néhány perccel előtte lehet a többieknek.”

A gránát örökre bevéste magát Salagnon emlékezetébe; Remegő kézzel 
biztosította. A súlyára, a vastag fémes sűrűségére, a precíz zöld festésére, 
a nagybetűs kínai feliratára, mindenre emlékezni fog. A thaiok eltüntet-
ték szem elől a holttestet, és Rufi n irányítása alatt, aki ennek szakértője 
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volt, váltakozva két sorban robbanóanyagot helyeztek az ösvény mellé, és 
letekerték a vezetékeket.

„Mozduljunk”, mondta Moreau.
Salagnon vállára ütött, aki végre megmozdult. Több csoportban beke-

rítették az ösvényt, mint a csapda fogai.  Újra lehasaltak, gránátokat he-
lyeztek maguk elé, az FM csöve éppen a fű fölött volt. 

Az osztag kibukkant az erdőből; két sor férfi , fegyverük a hasukon ál-
talvetve, sisakjuk ágakkal takarva. Egyenletes lépésekben haladtak, egy-
mástól egyenlő távolságra, zajtalanul. Középen, a katonák között, kulik 
igyekeztek a hatalmas súly alatt meggörnyedve. Az aknák között halad-
tak. Rufi n a géppuskára hajolt, Moreau leeresztette a kezét, és a thai őr-
mester összekötötte a drótokat. 

Tonkin erdei fölött az ég sokszor fátyolos, a növényzet állandó forrása 
a ködöknek, felhőknek, és a vízpárának, amelyek nappal eltakarják a kék 
eget, éjjel a csillagokat. De egyik éjjel az ég kiderült, és megjelentek a 
csillagok. A földsáncra támaszkodva, fejét egy homokzsáknak támasztva, 
Salagnon bámulta őket. Eurydice-re gondolt, aki ritkán nézheti a csilla-
gokat. Mert Algír mindig meg van világítva. Mert Algírban az emberek 
nem néznek fölfelé. Mert Algírban sietve beszélnek, éjszaka nem marad-
nak egyedül, hogy nézzék a csillagokat. Mert Algírban mindig van valami 
tennivaló, beszélnivaló, mindig meg kell valakit látogatni. Minden más, 
mint itt.

„A csillagokat nézed?
– Nézd inkább az erdőt.”
Moreau mutatta, hogy valami kígyózik a fák között. Kivehető volt a 

fény a lombozat mögött, de csak nehezen, mivel a lombok csillogtak a 
holdfényben. De ha hosszú ideig nézték, elég hosszú ideig, akkor egy foly-
tonos vonal vált ki. 

„Mi ez?
– Egy viet osztag, amely a delta felé tart. Csendben, fény nélkül ha-

ladnak. Hogy rejtve maradjanak, a lámpákat az ösvényre tették, a rejtett 
lámpákat, amelyek nem világítanak fölfelé, csak lefelé, ahová a harcosok 
a lábukat teszik. A vonalainkon haladnak át, egy egész hadosztály, anél-
kül, hogy észrevennének.

– Hagyjuk őket?
– Tudod, hogy hányan vagyunk? A tüzérség messze van. A repülők éjjel 

használhatatlanok. Ha elfognak egy rádiójelet, amit leadunk, szétzúznak 
bennünket. Nem vagyunk elég erősek, tegyünk úgy, mintha aludnánk. Át 
kell, hogy haladjanak a falun. Nem lesz ünnep a falu előkelői számára. 
Vezetőjük a fejével játszik.

– Akkor csinálunk valamit?
– Semmit.”
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Elcsendesedtek. Egyedül ők látták, hogy világító vonal halad át a tájon.
„– Egyszer vagy másszor úgyis átgázolnak rajta.”

Reggel füstoszlop szállt fel a faluból. A felkelő nappal megjelent egy, a 
delta felől jövő repülőgéposzlop. Halk duruzsolással közeledtek, a kerek-
orrú DC 3-ok ejtőernyősök sorát szórták a levegőbe. Mint félénk marga-
réták, fehér párták hulltak a rózsaszínű égből, majd eltűntek a völgyben, 
mintha az árnyék beszippantotta volna őket. Tüzérség ropogása vissz-
hangzott a dombok oldalán; az erdő szárnyai lángoltak. Majd csendese-
dett, és délután hangosan és érhetően rádión hívták őket.

„Ott vagytok még? Egy mozgó alakulat visszafoglalta a falut. Lépjetek 
vele kapcsolatba.

– Visszafoglalta a falut? Miért, elvesztettük?” – dörmögte Moreau.
Lementek. Egy egész hadsereg volt a gyarmati úton. Emberekkel meg-

rakott teherautók másztak felfelé a lejtőn, tankok álltak a szélén, tornyu-
kat a füstölgő dombokra irányozva lőttek. Az ejtőernyősök kimaradtak a 
harcból, a fűben feküdtek, cigarettát cserélgetve nézték az anyagi rombo-
lást. A nagy ház égett, az iskola teteje beomlott, szálkákkal övezett kráter 
fúrta át a padlóját.

A falu közepén sátor állt, asztalokkal a térképeknek és rádióknak, 
amelyek fölött antennák rezegtek. Az árnyékában tisztek tevékenyked-
tek, a készülékekbe suttogva rövid parancsokat adtak, és élénk szavaikat 
azonnal akció követte. Salagnon jelentkezett az ezredesnél, aki, rádiós 
sisakkal a fején, alig fi gyelt rá. „Maguk vannak az őrhelyről? A vidék tel-
jesen átjárható, a falu fertőzött. Maguk mit csináltak? Szembekötősdit 
játszottak? Sajnos azt kell mondanom magának, hogy ebben a játékban 
a vietek győznek.” És elkezdett a mikrofonba lövési információkat adni, 
számok segítségével, amelyeket egy térképről olvasott le. Salagnon meg-
vonta a vállát, és elhagyta a sátrat. Leült Moreau mellé; hátukat egy szal-
makunyhónak támasztották, míg a thaiok guggoltak mellettük, és együtt 
nézték az elhaladó kamionokat, talpas ágyúkat és a tankokat, amelyek 
alatt reszketett a föld.

A német egyszer csak ott volt előttük. Mint mindig elegánsan, kicsit 
lefogyva, a légió őrmesteri paszományát viselte.

„Salagnon? Maga van az őrhelyen? Szerencsésen megúszták. Egy egész 
osztag vonult el arra az éjszaka. Elfelejtették magukat.”

Két légionista követte, meglepően szőkék voltak. Fegyverüket a dere-
kuknál tartották, szíját a vállukon átvetve, ujjukkal a ravaszon. Mondott 
nekik valamit németül, és azok ottmaradtak mögötte szétvetett lábbal, 
jeges tekintettel a környéket fürkészték. Salagnon felállt. Ha elképzelte 
volna ezt az annyira valószínűtlen helyzetet, zavarban lett volna. De, leg-
nagyobb meglepetésére, az egész egyszerű volt, és tétovázás nélkül meg-
szorította a német kezét.
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„Európa növekszik, ugye? Határai kitágulnak: tegnap a Volga, ma a 
Fekete-folyó. Egyre messzebbre az otthontól.

– Európa egy gondolat, nem egy szárazföld. És én a védője vagyok, ha 
ezt nem is tudják.

– Mindenesetre jelentős károkat csinálnak mindenütt, ahol megfordul-
nak, mondta Salagnon a még füstölgő falusi házra, és a romba dőlt isko-
lára mutatva. 

– Oh, a házat nem mi csináltuk, hanem a vietnami osztag az éjszaka. 
Amikor ideértek, mindenkit összetereltek. Így tesznek minden faluban, 
ahol átvonulnak: nagy ceremónia fáklyafénynél, a politikai komisszár egy 
asztal mögött, amely előtt egyenként elhaladnak a gyanús személyek. A 
nép és a párt előtt önkritikát kell gyakorolniuk, a legkisebb gyanút is meg-
cáfolniuk, bizonyítaniuk kell politikai öntudatukat.  Forradalmi bíróságot 
alakítottak, és ezt a pofát elítélték a franciákkal való együttműködés miatt. 
Lelőtték és a házát fölégették. Semmit sem vettek észre? Fönt voltak az 
őrhelynél. Nem tudtak volna segíteni. Ami az iskolát illeti, ha ezt iskolá-
nak lehet nevezni, egy szerencsétlen lövedék találta el. A tüzérségünk in-
nen húsz kilométerre van, erről a távolságról a lövedékek nem mindig oda 
érkeznek, ahová kellene. Láttuk a bíróságot, ott volt, ahol most a sátor. A 
légi fotók megmutatták a helyet. Érkezésünkkor minden égett, mindenki 
elmenekült, azzal töltöttük a reggelt, hogy összefogdossuk őket.

– Az iskolát sajnálom. 
– Oh, én is. Az iskola jó dolog. De itt semmi sem ártatlan; a tanító a 

Viet Minh tagja volt.
– Légi felvételek alapján tudja? 
– Értesülések alapján, öregem. Sokkal hatékonyabb, mint bújócskát 

játszani a haverokkal a maga kis várában. Jöjjön, nézze meg.”
Salagnon és Moreau követték, és a thaiok is, kicsit visszahúzódva. A 

kunyhók között elmentek oda, ahol a légionisták a lekuporodott falusia-
kat őrizték. 

„A részlegem, mondta a német. A nyomozásra és a megsemmisítés-
re specializálódtunk. Megtudjuk, amit tudnunk kell, megkeressük az el-
lenséget és likvidáljuk. Ma reggel mindenkit összegyűjtöttünk. Azonnal 
kiszúrtuk a gyanúsakat: azokat, akiknek intelligens a tekintete, azokat, 
akik úgy néznek, mintha valamit rejtegetnénk, és azokat, akik félnek. Ez 
a technika egy kis gyakorlattal elsajátítható, megérezhető, és gyors ered-
ményekre vezet. Nem tudtuk még a tanítót megtalálni, 

Az egyik vietnaminak fel volt dagadva az arca. A német eléje állt. A sző-
ke fogdmegjei, fegyverrel a csípőn, ujjal a ravaszon körülfogták; a körü-
lötte lévő üres teret hideg szemeikkel ellenőrizték, az egész teátrális volt, 
mindenki szeme láttára. A német elkezdte a kikérdezést. A vietnamiak 
leszegték a tekintetüket, egymáshoz simulva remegő tömeget alkottak. A 
légionáriusok körülöttük az egésszel nem törődtek. A német kérdéseket 



36 VÁR UCCA MŰHELY 40.

ordított anélkül, hogy az önkontrollját elvesztette volna, franciáját akcen-
tusa elegánsan deformálta. A térdelő vietnami egy szótagos, panaszos, 
nehezen érthető franciasággal felelt, nem képezett mondatokat, közben 
vörös nyálat köpött. Az egyik fogdmeg megütötte, erre a vietnami össze-
esett, a fogdmeg, anélkül, hogy a vonásai összehúzódtak volna, elkezdte 
rugdosni, nagyméretű cipőtalpa szétzúzta a földön fekvő ember arcát, 
közben a másik fogdmeg körbenézett, fegyverét készenlétbe tartva. A vi-
etnami a földön minden rúgásra megrázkódott, szájából és orrából ömlött 
a vér. A német folytatta, kérdéseket ordított, anélkül, hogy mérges lett 
volna, dolgozott. Moreau megvetéssel nézte a jelenetet, de egy szót sem 
szólt. A thaiok lekuporodva vártak, ami a vietnamival történt az őket nem 
érintette. Az asszonyok magukhoz szorították gyermekeiket, elrejtették 
az arcukat, éles hangon sivalkodtak, nem lehetett tudni, hogy mondanak 
valamit, vagy sírnak; a kevés férfi  nem mozdult, tudták, hogy rájuk is sor 
kerül. Salagnon fi gyelt. A német franciául kérdezett, a vietnami franciá-
ul válaszolt. Egyiküknek sem ez volt a nyelve, de Tonkin dzsungelében a 
francia az alapos kihallgatás nemzetközi nyelvévé vált. Ez jobban felka-
varta Salagnont, mint a fi zikai erőszak, amely nem gyakorolt rá hatást. A 
vérre és a halálra már érzéketlen volt, de arra nem, hogy az anyanyelve az 
erőszak kimondója lett. Majd ez is elmúlt, és a szavak, az erőszak eszkö-
zei, eltűntek. Azt remélte, hogy a mai napon ezeket a szavakat többé nem 
alkalmazzák, és végre csend lesz. 

A német rövid parancsot hallatott, és rámutatott az egyik asszonyra: 
két katona a kuporgó vietnamiak közé ment, és felállította. Az asszony 
zokogott, arcát a rendetlen haja mögé rejtve. A német visszaváltott fran-
ciára: „Ez a te feleséged? Tudod, mi történik vele?” Az egyik fogdmeg 
tartotta. A másik letépte a tunikáját, látni lehetett kis hegyes melleit, két 
kis kidomborodás a világos bőrön. „Tudod, mit csinálunk vele? Oh, nem 
öljük meg, nem teszünk neki rosszat, csak kicsit viháncolunk vele. Akkor? 
– Az iskola alatt”, mondta a másik csendesen. 

A német intett, két katona futva elindult, és a tanítót vonszolva tértek 
vissza. „Búvóhely az iskola alatt, és hát, íme.”  

A német a kézfejével söprő mozdulatot tett, és a fogdmegek felemelték 
a kihallgatott vietnamit, minden durvaság nélkül támogatták, a tanítóval 
együtt a közeli erdő széle felé. A német rágyújtott és Salagnanhoz jött.

„Mit fognak velük csinálni?
– Oh, likvidáljuk őket.
– Nem is kérdezi ki a tanítót?
– Minek? Azonosítottuk és megtaláltuk; a probléma ő maga volt. A 

falu főnöke is kettős szerepet játszott, de őt a vietek előttünk elkapták. 
Íme, a megtisztított falu. Vietfrei. 

– Biztos benne, hogy a tanító volt a vietek megbízottja? 
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– A másik feladta, nem? És abban a helyzetben, amiben volt, az embe-
rek nem hazudnak, higgye el nekem.

– Ez olyan, mintha két embert véletlenszerűen megöltek volna.
– Ennek semmi jelentősége, ifjú Salagnon. Az egyéni bűnösségnek 

semmi jelentősége. A terror általános dolog. Ha jól, kérlelhetetlenül, ha-
ladék és gyöngeség nélkül viszik végbe, akkor az ellenállás összeomlik. 
Tudni kell, hogy bárkivel bármi megtörténhet, és akkor már senki sem 
tehet semmit. Higgyen a tapasztalatomban.”

A kamionok továbbra is kapaszkodtak fölfelé a gyarmati úton, és eltűn-
tek az erdőben katonákkal megrakva. Más teherautók lefelé jöttek, és az 
ejtőernyősüket Hanoi irányába vitték, más kalandok felé. Két vadászgép 
érkezett egészen alacsonyan szállva, a sietős szúnyogok zajával. A fák te-
tejét súrolták, együtt megfordultak, és két fémhordót dobtak ki, amelyek 
forogva estek lefelé. Félkört írtak le, eltűntek, és mögöttük lángba borult 
az erdő, és elenyészett feketével foltozott hatalmas kör alakú lángban.

„Napalmmal szórják be az erdőt, hogy megsüssék azokat, akik meg-
maradtak, vigyorgott a német. Lenni kell még abból az osztagból, amely 
maguk előtt vonult el. Az ügy még nem fejeződött be.

– Gyere”, mondta Moreau.
Magával húzta Salagnont, és indultak fölfelé az őrhelyre, a thaiok szót-

lanul követték őket. 
„Gondolod, hogy szarnak arra, ami történt?
– Ők thaiok, a faluban vietnamiak élnek, fütyülnek rájuk. Meg aztán 

az ázsiaiak felfogása az erőszakról különbözik a mienktől, a tűréshatár 
sokkal magasabb. 

– Gondolod?
– Láttad, mindent elviselnek.
– Nincs más választásuk…
– A probléma a lelkünk. Az a német pofa, akit ismersz, amit csinál, 

azt lélek nélkül csinálja. Kevesebb lélek kellene, érzés nélküli lélek, hogy 
ugyanazt cselekedjük. Ahogy a Viet Minh teszi, és ezért fognak győzni. 
De türelem, a vietnamiak csak kevéssel vannak előttünk, néhány évvel, 
talán néhány hónappal. Azzal, amit ma tettünk, nemsokára mi is ott le-
szünk, ahol ők. És akkor meglátjuk.

– De mi semmit sem tettünk.
– De mindent végignéztél Victorien.  Ezen a téren alig van különbség 

a látni és a tenni igék között. Csak egy kis idő. Egyet tudok, ma egyszerre 
sok mindent megtanultam. És ezek után már nincs is kedvem Franciaor-
szágba visszatérni.

A fátyolos éjszakában keveset lehetett látni. Az őrhely elleni támadás 
kíméletlen volt. Árnyak osontak a magas fűben, zajtalan gumitalpú szan-
dálokban. Trombitahang ébresztett mindenkit. A vietek együtt ordítottak, 



38 VÁR UCCA MŰHELY 40.

pattogtak a hegyes bambuszokat bekerítő vezetékeken. Az elektromos be-
rendezés kék szikrákat köpdösött, látni lehetett a támadókat, nyitott száju-
kat, fehér fogukat, nagyra nyílt szemeiket. Salagnon sortban aludt, felhúzta 
a cipőjét, anélkül, hogy befűzte volna, leugrott az ágyból, fogta a fegyverét, 
amely alatta feküdt, és kirohant a kazamatából. Az árokban a Viet Minh 
katonák árnyai mintha spanyol lovakon ültek volna. Gascard csapdái jól 
működtek, az árnyékukra redukált testek himbálództak, hirtelen összeom-
lottak, ordítottak, lábukkal a hegyes bambusszal ellátott lyukban. A tor-
nyokból a gépfegyverek állandó tűz alatt tartották a falak alját, a fényük és a 
gránátok fénye a halál pillanatában láthatóvá tette az elesők arcát. Salagnon 
nem mondott semmit, nem adott parancsot, úgysem értették volna meg. 
Mindenki tudta egyedül, hogy mit csináljon, tette, amit tudott. Aztán meg-
látjuk. Két thaihoz csatlakozott a földből épült fal tetején, akik hátukat a 
mellvédnek támasztották, háttal a rohamnak, egy nyitott láda mellett. Ab-
ból szedték ki a gránátokat, kibiztosították, és a válluk felett szórták, mint a 
napraforgó magot, anélkül, hogy odanéztek volna. A fal aljánál a gránátok 
nagy fényt árasztva felrobbantak, és megrázták a vert falat. Folyamatosan 
csinálták. Salagnon megkockáztatott egy pillantást.  Az árkot bambuszhe-
gyekkel átszúrt testek szőnyege töltötte meg, az áram megszakadt, az első 
hullám megolvasztotta a drótokat, egy újabb osztag indult támadásra, az 
előzőket létrának használva. Hallotta a golyókat, amelyek elsüvítettek a 
füle mellett. Leült a thaiokhoz a nyitott láda mellé, és mint ők, szedte ki 
a gránátokat és vaktában dobálta a válla fölött. Lángcsík szelte át az éj-
szakát, egy robbanótöltetes rakéta átütötte a betonkockát, amelyet építet-
tek, és bent robbant föl. Az elszenesedett beton megrepedt és megingott, 
a földtorony félig összeomlott. Két thai egy FM-el meggörnyedve felfutott 
a romokra, ahol lehasaltak. Egyikük konokul és pontosan lőtt, a másik a 
csövet a vállán tartotta, a célpontokat mutogatta, adogatva a tölténytárat, 
amelyet egy nagy zsákból vett elő. Élesen trombita harsant, és az árnyékok 
visszahúzódtak, sötét foltokat hagyva a földön. „Tüzet szüntess!” ordította 
valahol az egyik falon Moreau. A csendben Salagnon a füleiben fájdalmat 
érzett. Felállt és megkereste az alsónadrágos, mezítlábas, a puskaportól fe-
kete arcú, de csillogó szemű Moreaut. Az itt-ott fekvő thaiok közül többen 
nem keltek föl. Nem tudta a nevüket; be kellett vallania, hogy, bár hosszú 
ideig élt mellettük, egyiket sem ismerné föl. Csak úgy tudta megállapítani, 
hogy hányan hiányoznak, ha megszámolta őket. 

„Elmentek.
– Vissza fognak jönni.
– Csaknem sikerült nekik.
– Nem egészen. Ezért most tanácskoznak. A kommunisták trükkje. 

Elemzik az első támadást, megvitatják, és aztán nagyobb eséllyel támad-
nak, és ez már menni fog. Lassú, de hatékony módszer. Nem tudjuk tar-
tani magunkat, de van egy kis időnk. Lelépünk.
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– Lelépünk?
– Az éjszaka leple alatt az erdőben, hogy elérjük a folyónál a reguláris 

csapatokat. 
– Sohasem érünk oda.
– A vietek új tervet dolgoznak ki. A következő támadás sikeres lesz. 

Senki sem fog keresni minket.
– Próbáljuk meg a rádiót. 
Berohantak a kazamatába, hívójeleket adtak le. Hosszas recsegés után 

a rádió válaszolt. „Csapatainkat feltartóztatták. Nem tudunk elmozdulni 
a folyótól. Hagyják el az őrhelyet. Evakuáljuk az egész vidéket.”

Összegyülekeztek. Mariani fölébresztette Gascard-t, aki részegségét 
aludta ki, és nem egészen értette a lárma okát. Két pofont kapott, fejét 
a vízbe dugták, és némi magyarázat kijózanította. Lelépni, ez felkeltette 
az érdeklődését. Egyenesen tartotta magát, és gránáttal telt zsákot akart 
vinni.  Rufi n indulás előtt megfésülködött. A thai katonák csendben gug-
goltak, csupán a fegyverük volt náluk.

„Gyerünk.”
Gyorsan futottak az erdőben, egy-egy ember két méterenként. Futot-

tak, csupán egy zsákjuk volt, meg a fegyverük és a lőszereik. A vietek már 
elérték az összedőlt tornyot, de ők ezt nem tudták; szerencséjükre azon az 
oldalon indultak el, ahol nem voltak nagyobb számban vietnamiak. Ezt az 
utat egy kis csapat őrizte, tagjait késsel ártalmatlanná tették; az út szélén 
nyitott sebű, vérző tetemeket hagyva leereszkedtek a lejtőn, zajtalanul 
elérték az erdőt, a csendben mindegyikük csak az előtte haladót látta, 
hallotta. Futottak, csupán a fegyvereiket cipelve.

Még hallották a trombitát, aztán lövéseket, majd átmeneti csend után a 
távolban a hatalmas robbanást, és látták a fényességet. Az őrhely lőszer-
raktára robbant fel, Moreau aláaknázta a kazamatát.

Az úton minden kilométeren vezetékkel összekötött gránátokat he-
lyeztek el, amelyek felrobbantak, ha valaki a huzalnak ütközött. Amikor 
az első gránátot meghallották, tudták, hogy követik őket. Elkerülték a 
falut és az utat; az erdőben próbálták meg elérni a folyót. Az elfojtott 
robbanások mögöttük arra utaltak, hogy módszeresen követik őket; a po-
litikai biztos minden gránát után rendezte az egységét, új vezetőt nevezett 
ki, és ismét elindultak. 

Futólépésben menekültek, a fák között futottak, elmetszve a zavaró 
ágakat, jelezve az utat, letaposva az ágakat és a sarat, leereszkedtek a 
meredek dombokon, néha csúszkáltak, fatörzsekbe kapaszkodtak, vagy 
az előttük lévőbe, így együtt estek el. Amikor nappal lett, kimerültek, 
elveszettek voltak. Ködpászmák kapaszkodtak a lombozatba, a fagyos 
víztől átitatott ruhájuk merev volt a sártól, mégis folyt róluk a langyos 
izzadság. Folytatták a futást, bár a rendezetlen növényzet, amely részben 
puha, részben vágós, részben szilárd, szálas volt, mint a zsineg, és a láb 
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alatt megsüllyedő rothadó talaj akadályozták az előrehaladást; a szívük 
fájdalmasan vert, a zsákok szíja vágta a vállukat, összenyomta a mellüket. 
Időbe telt, amíg a szétszóródott oszlop összegyűlt. Leültek a fáknak és a 
felszínből kiálló szikláknak támaszkodva. Nem is fi gyelve rá, hideg rizs-
gombócokat ettek. Újra elkezdett esni. Mivel nem tudtak mit tenni, hogy 
védekezzenek ellene, nem is tettek semmit. A thaiok sűrű haja kátrány-
csíkokhoz hasonlóan tapadt az arcukhoz.

Gránátok süket robbanása hallatszott a távolban; visszhangzott a dom-
bok között, és a hang több irányból érte el őket. Nem lehetett a robbanás 
távolságát megbecsülni. 

„– Egy feltartóztatási pont szükséges. Utóvéd, hogy lassítsa őket. Egyi-
künk négy emberrel, mondta Moreau.

– Én maradok, mondta Rufi n.
– Jól van.”
A zsákjához támaszkodó Rufi nnek elege volt az egészből. Becsukta a 

szemét, fáradt volt. A maradás számára azt jelentette, hogy nem kell to-
vább futnia. A fáradság csaknem nullára csökkentette az időhorizontot. 
Maradni, nem tovább futni. Aztán meglátjuk. Otthagyták nekik az összes 
gránátot és robbanóanyagot, valamint a rádiót. Elhelyeztek egy FM-et 
egy szikla védelmébe. Egy másikat szemben, ott ahol az üldözők elrejtőz-
nek, ha az első lőni kezd.

„Gyerünk.”
Folytatták a futást a lejtő mentén, a gyarmati út és a folyó felé. Meg-

állt az eső, de amerre mentek, a fák minden ütésre csepegni kezdtek. A 
vietek is folytatták az előrehaladást, az első összeszorított fogakkal, mi-
vel az aláaknázott út rövidesen fel fog robbanni alatta. Az első az osz-
lopban feláldozta magát Doc Lapért, a függetlenségért, az egyetlen szó, 
amit Salagnon el tudott olvasni a falakra kent jelszavak közül. Az áldozat 
a háború fegyvere volt a politikai komisszárok kezében, és az áldozatok 
géppuskatűz alatt elvágták a szögesdrótokat, a falakra vetették magu-
kat, felrobbantak, hogy kinyíljon a kapu, húsukba szívták a lövedékeket. 
Salagnon nem értette egészen ezt a végletekig fokozott engedelmességet; 
intellektuálisan nem értette; de futva az erdőben, megszabadulva a fegy-
verétől, karjain és lábain égő karcolásokkal és véraláfutásokkal, kimerül-
ve, felfalva a fáradtságtól, tudta jól, hogy mások vagy maga ellen bármit 
megtenne, amit parancsolnak neki. Tudta jól. 

Egyetlen éjszaka alatt a Magasföld összes őrhelyét elsöpörték, szaka-
dás keletkezett a térképen, Giap tábornok seregei özönlöttek a delta felé. 
Ők menekültek. Ahol a gyarmati útra értek, egy nyitott fedélzeti nyílású, 
felborult tank füstölgött. Elhagyott, megfeketedett teherautók vázai, a 
földön különböző eldobált tárgyak, de holttestek sehol. Gyanakodva el-
bújtak az utat szegélyező nagy fűben, mozdulatlanul feküdtek, félve, hogy 
elalszanak.
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„Menjünk, súgta Salagnon. Nem fognak sokat késni.
– Várj.”
Moreau tétovázott. Golyós síp hangja hasított a vízzel telített levegőbe. 

Az erdőn csönd lett, az állatok elhallgattak, hangjuk elhalt, a gallyak re-
csegése, a levelek súrlódása, a madarak csicsergése, a rovarok ciripelése 
megszűnt, ilyenkor a legrosszabbat lehet várni. Az ösvényen egy biciklit 
toló ember jelent meg. Mögötte még többen, mindegyikük biciklivel. A 
biciklik kis, rövid lábú, zömök ázsiai lovakra hasonlítottak. A vázról ha-
talmas zsákok lógtak, amelyek elrejtették a kerekeket. Felül festett kínai 
betűs, kiegyensúlyozott zöld lőszerládákat pakoltak. Az oldalukról szal-
makötéllel összekötött ágyúlövedékek lógtak. Mindegyik megterhelt bi-
ciklit egy bő fekete ruhás ember vezetett, aki egy, a nyereghez kötött bam-
busz rúddal egyensúlyozott. Lassan sorban, hangtalanul haladtak előre. 
A sort barna egyenruhás, levelekkel álcázott sisakú katonák vették körül, 
akik a puskájukat a mellükön tartották, és az eget kémelték. „Biciklik” 
suttogta Moreau. Egyszer beszéltek neki a hírszerzés egyik jelentéséről, 
amely a Viet Minh szállítási kapacitásáról szólt. Nincs teherautójuk, nin-
csenek útjaik, a teherhordó állatok ritkák, elefántok csak Kambodzsa er-
deiben vannak; mindent emberek hátán szállítanak. Egy teherhordó kuli 
az erdőben tizennyolc kilót tud szállítani, nem tud többet, mivel a saját 
élelmét is vinnie kell. A jelentés az ellenség önellátó képességét vitat-
hatatlan számokkal adta meg. Kamionok, utak nélkül, a tizennyolc kilót 
meg az ellátást fi gyelembe véve. Az erdőben semmi sem található, csak 
az, amit az ember magával hoz. A Viet Minh csapatai csak néhány napig 
tarthatnak ki, mivel utána nincs mit enniük. Kamionok, utak hiányában, 
csak a nem túl jelentős emberi szállításra alapozva. Ugyanakkor a fran-
ciák sokkal hosszabb ideig kitarthatnak, a teherautóknak köszönhetően, 
melyek az utakon számlálatlan szardíniás dobozt szállíthatnak. De itt van 
előttük a bizonyíték, hogy egy Hanoiban vásárolt, vagy a haiphongi rak-
tárból lopott biciklivel az erdőben háromszáz kilót el lehet tolni. A kísérő 
katonák fi gyelték az eget, az ösvényt és az oldalsó területeket. „Meg fog-
nak bennünket látni.” Moreau habozott. A fáradság eltompította. A túl-
élés a jó döntéshozással egyenlő, néha véletlenül, de ehhez feszesnek kell 
lenni, mint egy kötél. Feszesség nélkül a véletlen is kevésbé segít. Nem 
meghatározható irányból repülőgépek zümmögése töltötte meg az eget, 
a hang nem volt erősebb, mint egy csapdába került légyé. Az egyik kísérő 
katona nyakában lógott a síp. A túl éles hang belevágott a levegőbe. A 
biciklik egyszerre megfordultak, és eltűntek az erdőben. A repülők zaja 
közeledett. Az ösvényen semmi sem maradt. Az állatok csendje felülről 
nem volt érezhető. A két repülő alacsonyan közeledett, szárnyukhoz két 
speciális tartály volt rögzítve. Eltávolodtak. „Gyerünk.” Meggörnyedve 
befutottak az erdőbe. A fák között a folyó felé szaladtak, azt úttól távol. 
Mögöttük a síp ismét felhangzott, tompítva a távolságtól és a lombozat-



42 VÁR UCCA MŰHELY 40.

tól. A lejtő mentén az erdőben a folyó felé menekültek. Elhalt a fütty, 
még mindig élénk léptekkel sorban haladtak előre.  A földön dobogtak, a 
légzés, a vastag cipőtalpak, a lágy levelek súrlódása, a fémkarabélyok ösz-
szeverődése állandó zajt keltett. Patakzott rajtuk az izzadtság. Arcuk húsa 
megolvadt a fáradtságtól.  Csak a csontok látszódtak, az erőlködés redői, 
mint kábelek rendszere, a nyitott szájak, amelyeket képtelenek voltak be-
csukni, az európaiak nagyra nyitott, és a kis lépésekkel futó thaiok rések-
ké összehúzott szemei. Állandó dübörgést hallottak, amelyet megszűrt a 
távolság, a növényzet, az összegabalyodott fák lombja. Valahol, távolabb 
a parton, ahová igyekeztek, bombák, lövedékek robbantak.

A vietekre véletlenül bukkantak rá, de ennek be kellett következnie. 
Túl sokan voltak ahhoz, hogy az elhagyott erdőben titokban elszelelje-
nek. A Viet Minh katonái a földön ültek, háttal a fákhoz támaszkodva. 
Kínai puskáikat nyalábba rakták össze, nevetve beszélgettek, egyesek do-
hányoztak, mások szalmával bevont korsókból ittak, megint mások mez-
telen felsőtesttel elnyúltak, mindannyian nagyon fi atalok voltak, néha el-
csendesedtek, majd egyszerre beszéltek. A kör közepén egy bicikli feküdt 
a beteg öszvérre emlékeztető összerakott zsákokon. 

Nem tartott soká a pillanat, amikor meglátták őket, de a gondolatok 
is gyorsan jönnek; és néhány másodperc alatt a fi atalságuk megkapta 
Salagnont, a fi nomságuk és eleganciájuk, arcuk vidámsága, ahogy minden 
ceremónia nélkül együtt ültek. Ezeket a fi atal fi úkat elkerülte az a falusi-
as, feudális gyarmati nehézkesség, amely ránehezedik a vietnami embe-
rekre. Az erdőben, lerakva a fegyvereiket szabadnak érezték magukat, és 
örömmel mosolyogtak. Ezek a gondolatok jutottak Salagnon eszébe, mi-
alatt ereszkedett lefelé a lejtőn fegyverrel a kezében, gondolatai gömbbé 
álltak össze, kibomlás nélkül, de erős bizonyossággal: a háborúba indult 
fi atal vietnamiak sokkal frissebbek és könnyedebbek, nagyobb örömmel 
vannak együtt, mint a távol-keleti francia expedíciós hadtest katonái, aki-
ket elhasznált a fáradság és a nyugtalanság, és akik támogatják egymást a 
szakadásban, a hajótörésben. De talán ezt csak az arckifejezés különbsé-
ge miatt gondolja, és mások másképpen értelmeznék. 

A fekvő bicikli hátsó kerekével egy kuli foglalatoskodott. Kézi pumpá-
val fújta bele a levegőt, míg a többiek, anélkül, hogy segítenék, kihasználva 
a szünetet, nevetve biztatták. Egészen addig a pillanatig, amíg meglátták 
őket. A lábuk elé nézve a fegyveres franciák csapata lefelé ereszkedett a 
lejtőn; a vietnamiak a kuli mozdulatait követték, aki rövid mozdulatokkal 
pumpált. Az utolsó pillanatban látták meg egymást, és senki sem tudta 
mit tegyen, refl exből cselekedtek. Moreau egy FM-et hozott a vállán átve-
tett szíjjal; kezét a fogantyún tartotta, hogy elkerülje az ide-oda mozgást, 
futva lőtt, és több ülő vietnami elterült. A többiek megpróbáltak felkelni, 
meghaltak, megpróbálták elérni a puskájukat, meghaltak, megpróbáltak 
menekülni, meghaltak, a puskanyaláb összeomlott, a bicikli előtt térdelő 
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kuli felemelkedett, még a gumihoz kapcsolt pumpával a kezében esett 
össze, a mellét egyetlen lövedék fúrta át. Egy távolodó vietnami meg-
oldotta az övét egy bokor mögött, és levette a ráerősített gránátot. Az 
egyik thai lelőtte, de az még eldobta a gránátot, amely a lejtőn gurult. 
Salagnon hatalmas ütést érzett a combján, a csípőjén, ami lekaszálta a 
lábait, elesett. Csend lett. Mindez néhány másodperc alatt történt, addig 
az ideig, amíg a gránát legurult a lejtőn. Salagnon megpróbált felállni, 
a lába nehéz volt, mintha a csípőjéhez egy gerenda kapcsolódott volna. 
Nadrágja nedves lett, nagyon meleg. Csak a lombokat látta maga fölött, 
amely elrejtette az eget. Mariani hajolt fölé. „Megsebesültél, dünnyögte. 
Tudsz járni? – Nem.” A lábával foglalatoskodott, tőrrel felvágta a nadrá-
got, a combot erősen átkötötte, segítette felülni. Moreau a hasán feküdt, 
körülötte a mozdulatlan thaiok. „Egy pillanat alatt meghalt, suttogta Ma-
riani. – Ő? – Egy repesz; úgy vág, mint a penge. Te, te a combodba kaptad. 
Szerencsére. Ő a torkába. Nyekk!” A nagyujjával az álla alá bökött, egyik 
oldalon be, a másikon ki. Moreau vére a nyaka körül szétterült, a földön 
sötét foltot képezve. Hajlékony fákat vágtak, karddal legallyazták őket, és 
a halottak ingeit felhasználva hordágyakat készítettek. „A bicikli, mondta 
Salagnon. – Mi van vele? – Vigyük magunkkal. – megőrültél, még egy bi-
ciklit is vegyünk a nyakunkba! – vigyük el. Egyébként nem fogják elhinni, 
hogy bicikliket láttunk a dzsungelben.  – Ez biztos. De csak viccelsz, nem? 
– Egy ember egy biciklivel háromszáz kilót cipel a dzsungelben. Vigyük. 
Odavisszük eléjük. Megmutatjuk nekik. – Rendben, rendben.”

Salagnon hordágyát Mariani és Gascard cipelte. A thaiok Moreaut 
vitték. A vietnamiakat ott hagyták, ahol elestek. A thaiok tisztelegtek a 
halottak előtt, kezüket a homlokukon egyesítve, majd elindultak. Folytat-
ták a leereszkedést a lejtőn, de kevésbé gyorsan. Két ember vitte a zsá-
koktól megszabadított, szétszerelt biciklit, az egyik a két kereket, a másik 
a vázat. A thaiok ruganyos léptekkel a vállukon vitték Moreaut, mint a 
vízhordók a vödröket, és a holttest alig rázkódott, nem panaszkodhatott; 
De Gascard és Mariani kinyújtott kezükben fogták a hordágyat, mint a 
talicskát, így állandóan rázkódott. A rázkódás miatt Salagnan lába újra 
vérezni kezdett, a vér ragadóssá tette a hordágyat, és lecsöpögött a földre. 
Minden lépés a csontjában rezonált, amely úgy tűnt, hogy növekszik, ki 
akarja szakítani a bőrét, hogy kijusson a levegőre; igyekezett nem kiabál-
ni, összezárta az ajkait, mögöttük a fogai reszkettek, minden légzés egy 
nyögés panaszos zajával járt.

Mivel a kezük el volt foglalva, a két hordár ügyetlenné vált, meg-meg-
csúsztak a talajt borító hulladékokon, vállukkal az ágakba ütköztek, szag-
gatottan haladtak előre, és az ütések a lábában elviselhetetlen kínokat 
okoztak. Agonizálva szidta Marianit, aki elöl volt, és akit egyedül látott, 
ha a fájdalomtól megemelte a nyakát. Minden megbotlásnál, minden 
ütközésnél a legdurvább trágárságokat kiáltozta, és a megismételt túlzó 
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káromkodások bugyborékolásban, fojtott panaszokban végződtek, mivel 
becsukta a száját, hogy ne ordítson túlságosab, hangos sóhajok törtek elő 
az orrából, torkából, rázkódó melléből. Mariani zihált, szuszogva eről-
ködött, mégis haladt előre, és úgy utálta, ahogy még senkit, nem akarta 
azonnal megölni, hanem hosszasan kiszámított bosszúval a szemébe néz-
ve lassan fojtogatni. Salagnon szeme nyitva volt, látta, hogy a fák csúcsai 
hajladoznak, mintha nagy szél lenne, pedig semmi sem mozgatta a sűrű, 
igen meleg levegőt, amely izzadsággal fojtogatta őket. Lábában a hordár-
vivők minden lépését érezte, minden kavics, amit meglöktek, minden gyö-
kér, amiben megbotlottak, minden földön heverő nedves levél, amelyen 
megcsúsztak, a megsebesült csontjában, a gerincoszlopában, a koponyájá-
ban rezonált; örökre belevésődött Tonkin erdejének fájdalmas útja, tudta, 
minden lépésre emlékezni fog, beleivódik a magasföldi táj domborzatá-
nak minden részlete. Menekültek, a Viet Minh kérlelhetetlen hadserege 
elől, amely úgy elkapná őket, mint az emelkedő tenger, ha megállnának, 
hogy kifújják magukat. Folytatták az utat. Salagnon végre elájult. 

A romos falu meg volt erősítve. Az erősebb épületekből csak átlyug-
gatott falak maradtak. Egyedül a szilárd építésű templom tartotta magát, 
az oltár fölött a tető fele is épségben volt. A felhalmozott homokzsákok 
elrejtették az emberek számára ütött lukakat, az árkokat és a tüzérséget, 
amelyek csövei kis szögben álltak, hogy közelre lőhessenek.

Salagnon a templomban fekve tért magához. A falak lyukain átjutó 
fénypászták kihangsúlyozták a félárnyékot, ahol feküdt. A vértől ragacsos 
hordágyon hagyták. A karddal vágott fi atal farudakból még kissé folyt a 
nedvesség. Gondosan levágták a nadrágját, megtisztították és bekötözték 
a combját. A fájdalom eltűnt, csupán lüktetett a combja, mint egy szív. 
Morfi umot adtak neki. Vele párhuzamosan az árnyékban más sebesültek 
feküdtek és lélegeztek szabályosan. Az épen maradt apszisban további 
testeket vett észre. Túl sokan voltak, nagyon kis helyen. Rosszul látott, 
nem értette az elrendezésüket. Amikor a szeme hozzászokott az árnyék-
hoz, rájött, hogy halottak. Máglyához hasonlóan felhalmozták őket. A 
legutolsó rétegben megismerte a hátán fekvő Moreaut. Torka fekete volt, 
fi nom szája meglazult, csaknem mosolygott. A thaiok megfésülhették, mi-
előtt leadták a testet, mivel a választéka egyenes, kis bajusza tökéletesen 
fénylő volt.

„Impozáns, nem?”
A német ott guggolt mellette, nem vette észre, hogy odajött, talán már 

akkor is nézte, amikor még aludt. Az apszis felé mutatott.
„Sztálingrádban csináltuk így. Túl sok halott volt ahhoz, hogy eltemes-

sük őket, és nem volt sem erőnk, sem időnk, hogy ássunk a fagyos földben, 
amely kemény volt, mint az üveg. Legalábbis kezdetben nem hagyhattuk 
ott őket, ahol elestek, ezért összeszedtük és rendeztük őket. Mint itt. De 
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a fagyott holtestek jobban tartanak. Mozdulatlanul vártak, míg mi harcol-
tunk. Ezek itt kicsit megereszkednek.”

Salagnonnak nem sikerült az összehalmozott holttesteket megszámol-
ni. Lassan szinte összeolvadtak. Kis sóhajokat hallattak és kissé megsüp-
pedtek. Nem volt jó szaguk. De nem volt jó szaga a padlónak sem, a hord-
ágyának sem, és a levegőnek sem, amelyben érezni lehetett a puskaport, 
az égést, a gumit és a benzint.

„Sohasem temettük el a halottakat, a tavasz nem jött, és nem tudom az 
oroszok mit csináltak velük. De ezeket megpróbáltuk összeszedni, folytat-
ta a német. És magukat is. Nyugodjon meg, élni fog, ha el tudunk menni.

– Mikor?
– Amikor tudunk. Elindulni mindig nehéz. Nem akarják, hogy meglép-

jünk. Minden nap támadnak bennünket, de szemben vagyunk velük. Ha 
elindulunk, a hátunkba lőnek, az mészárlás lesz. Így hát maradunk. Ma is 
még támadni fognak, éjszaka, és holnap is, anélkül, hogy érdekelnék őket 
a veszteségeik. Meg akarják mutatni, hogy legyőznek minket. Mi meg azt, 
hogy evakuálni tudunk. Ez Dunkerque, öregem, de olyan Dunkerque, 
amelynek sikeresnek kell lennie. Azért mondom, hogy emlékeztessem 
valami ismertre.

– Túl fi atal voltam. 
– Nyilván mesélték. Itt, ebben a helyzetben, amiben vagyunk, a rende-

zett visszavonulás győzelemmel érne fel. 
– De mit csinál itt?
– Maga mellett? Meghallgatom a híreit. Kedvelem magát, ifjú 

Salagnon.
– Úgy értem Indokínában?
– Harcolok, mint maga.
– Maga német. 
– És akkor? Maga sem inkább indokínai, mint én, ha jól tudom. Maguk 

háborúznak. Én is. Lehet mást csinálni, ha az ember csak ezt tanulta? Ho-
gyan tudnék most már békében élni, és kivel? Németországban minden-
ki, akit szerettem, egyetlen éjszaka alatt meghalt. Mi maradt Németor-
szágban abból, amit ismertem? Minek mennék vissza? Hogy újjáépítsem, 
ipart űzzek, vagy kereskedjek? Legyek irodai alkalmazott, aktatáskával és 
kalappal? Menjek minden reggel egy irodába, én, aki ingujjban átszeltem 
győztesen Európát? Ez az életem borzalmas vége lenne. Nincs senki, aki-
nek elmesélhetném, hogyan éltem győztesen. 

– Ha itt hal meg, a dzsungelben temetik el, olyan földön, olyan helyen, 
amit senki sem fog megtalálni.

– És akkor? Ki ismer még engem, azokon kívül, akikkel együtt harco-
lok? Azok, akik emlékeznének a nevemre, mint mondtam, mind meghal-
tak egy éjszaka alatt, eltűntek a foszforbombák lángjában. Semmi sem 
maradt a testükből, semmi emberi, csak a hamu, összegörbült csontok, 
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megszáradt végtagok, és zsírfoltok, amelyeket reggel meleg vízzel takarí-
tottak fel. Tudta, hogy minden emberben tizenöt kiló zsír van? Nem tud-
juk, amikor élünk, csak ha megolvadunk és elfolyunk, akkor derül ki. Ami 
a testből marad, az egy százaz zacskó, ami úszik az olaj tetején, és sokkal 
kisebb, sokkal könnyebb, mint a testünk. Nem lehet felismerni. Azt sem 
lehet tudni, hogy emberi maradvány. Így aztán maradok.

– Ne játssza itt meg nekem az áldozatot. A legrosszabb ocsmányságo-
kat követték el, nem?  

– Nem vagyok áldozat, Salagnon úr. És ezért vagyok Indokínában, és 
nem könyvelő Frankfurt egyik újjáépített irodájában. Győztesként szeret-
ném befejezni az életem. De most aludjon.”

Salagnonnak borzalmas éjszakája volt, remegett a hidegtől. A comb-
ja megdagadt, szinte fojtogatta, aztán hirtelen lelohadt és elvesztette az 
egyensúlyát. A halottak rakása fénylett a homályban, és Moreau többször 
megmozdult, és megpróbált szólni hozzá. Nézte a halottakat, amelyek 
halmaza óráról órára kisebb lett, és megpróbált udvariasan válaszolni, ha 
Moreau kérdést intézett hozzá.

Reggel egy nagy, aranycsillaggal díszített vörös zászló emelkedett a le-
vegőbe. Az erdő szélén mozgatták, miközben trombita harsant. Levéllel 
álcázott sisakú katonák özöne zúdult a szögesdrótokra, a lövészárkokat 
rejtő homokzsákokra, az aknásított lyukakra, a hegyes rudakra, a csap-
dákra, a fegyverekre, és az ágyúkra, amelyek csöve vöröslött a sok lövés-
től. Olyan sokan voltak, hogy magukba szívták a feléjük küldött fémet, 
állandóan jöttek, dacolva a lövedékekkel. A fekvő Salagnon alatt rezgett 
a föld.  A rengés fájdalmas volt, behatolt a lábába, felemelkedett a kopo-
nyájába. A morfi um hatása megszűnt; senkinek sem jutott eszébe, hogy 
újra ellássa. 

A falu határában sokan meghaltak. A védővonal megtelt visszavert, 
megcsonkított, elégett testekkel. A Viet Minh hadserege hatalmas vesz-
teségeket szenvedett, de jöttek előre; a légiósok sorra meghaltak, de nem 
hátráltak meg. A vietek olyan közel voltak, hogy az ágyúk elhallgattak. 
Kézigránátokat dobáltak rájuk. Az emberek szemtől szembe találták ma-
gukat, megfogták egymás ingét, késekkel nyitották fel egymás hasát.

A kétéltű harckocsik, mint fekete, fénylő békabivalyok kijöttek a folyó-
ból, előttük láng, mögöttük durrogó füst. A víztől fényesen felmásztak a 
sárral borított parton, és ellentámadásba lendültek. Az erdő fölött köny-
nyű repülőgépek zúgtak, mögöttük lángba borult az erdő, a benne lévő 
emberekkel együtt. Üres rakterű bárkák úsztak fel a folyón. Evakuálták 
a megerősített árkokat, csapdaként maguk mögött hagyva a kibiztosított 
lövedékeket és gránátokat. „És a biciklim? Kérdezte Salagnon, amikor 
elvitték. – Milyen bicikli? – A bicikli, amit a vietektől zsákmányoltam. – 
Csak nem bicikliznek a dzsungelben? – Azzal szállítják a rizst. Meg kell 
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mutatni Hanoiban. – Gondolja, hogy egy biciklivel törődünk? Vagy bicik-
lin akar visszamenni, Salagnon?” Az emberek lépésben felvitték a fedél-
zetre, gondjuk volt a sebesültekre és a holtakra. Össze-vissza lövedékek 
hulltak, néha a vízbe, néha a meredek partra, ahonnan sárkötegek emel-
kedtek a levegőbe. Egy bárkát eltaláltak, a raktere odalett a benne lévők-
kel együtt. Égve úszott lefelé a lassú áramlású folyón. Gascard eltűnt egy 
véres barna vízörvényben. Salagnon a rezgő fémen feküdt, és nem volt 
benne más, csak fájdalom.

A katonai kórházban tért magához egy nagy teremben, ahol hosszú 
sorban elhelyezett párhuzamos ágyakban sebesültek nyúltak el. A leso-
ványodott emberek tiszta lepedőn feküdtek, szunyókálva nézték a pla-
fonon a ventilátort, sóhajtoztak, és időnként változtattak a helyzetükön, 
igyekezve, hogy ne csússzon ki az infúzió, és ne támaszkodjanak a köté-
sükre. Enyhe fény érkezett a nyitva hagyott ablakokon át, amelyeket alig 
mozduló fehér függönyök fátyoloztak el. Könnyű árnyékok mozogtak a 
halvány festésű falakon, amelyeket megrongált a gyarmati nedvesség; ez 
a szétáradó nyugalom jobban gondozta a testüket, mint bármilyen orvos-
ság. Egyesek úgy haltak meg, hogy csendben elszunnyadtak.

Az ágysor végén, távol, az ablaknál egy ember, akinek amputálták a 
lábát, nem tudott aludni. Németül panaszkodott, félhangosan, gyermeki 
hangon mindig ugyanazokat a szavakat ismételte. Egy nagydarab fi ckó a 
sor másik végén, lelökte a takaróját, nagy lendülettel felállt, és egy vas-
keretre támaszkodva, sántikálva, fi ntorogva elhaladt az ágyak előtt. Meg-
állt a nyöszörgő ágyánál, pizsamájában mereven kiegyenesedett, németül 
ráordított. A másik Obersturmführernek szólította, engedelmesen lehaj-
totta a fejét és elhallgatott. A tiszt még mindig fi ntorogva visszament az 
ágyához, és visszafeküdt. Ezután a teremben csak békés légzés hallatszott, 
valamint a legyek röpte és a lassan forgó ventilátor nyikorgása a plafonon. 
Salagnont elnyomta az álom.

*
A nyüzsgő Hanoiban a vörös nap eltűnt a nyugati láthatáron. Salagnon 

vacsorázni indult, ezen az estén is levest akart enni – soha életében nem 
evett ennyi levest. A nagy tál illatos húslevesben mindenféle úszik, ahogy 
Indokína a folyók vizében a test- és virágillatban. Letették a tálat eléje, 
amelyben a kocka alakú zöldségen, az átlátszó tésztán és a hússzelete-
ken kívül egy csirkeláb is volt, karmaival együtt. Megköszönte a fi gyel-
mességet: megszokta. Körülötte a tonkiniak gyorsan, szürcsölve ettek, a 
francia katonák újabb söröket rendeltek, a repülőtisztek, akik aranyszár-
nyas sapkájukat az asztalra tették, egymás között csevegtek, és nevettek 
a történeteken, amelyeket sorra meséltek. Invitálták, ahogy tisztekhez 
illik, hogy üljön közéjük, de elhárította a meghívást, mutatva az ecsetjét 
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és a kinyitott rajztömbjét. Megértően bólintottak, és folytatták a beszél-
getést. Salagnon jobb szeretett egyedül enni. Kint nem szűnt a nyüzsgés, 
bent a tonkiniak egymást váltva ettek, továbbra is nagyon gyorsan, míg 
a franciák ácsorogtak az asztaloknál, hogy igyanak és csevegjenek. Egy 
hullámosított hajú, kék szemhéjú, élénkpiros szájú érett hölgy hordta a 
fogásokat. Szünet nélkül szidta a fi atal lányt, aki, vágott ruhájában, a bár-
nál szótlanul szolgált ki, és aki kígyózott, mint egy angolna, hogy kikerülje 
az őt nevetve elkapni akaró katonákat. Hordta az asztalokra a söröket, 
sohasem lassított, és Salagnon nem tudta, hogy a főnöknő azt parancsolta 
neki, hogy kerülje el a kezeket, vagy azt, hogy hagyja magát elkapni. 

Kialudt a villany. A nyikorgó, forgó ventilátor megállt. Ez tapsolást, 
nevetést és tettetett rémült kiáltásokat váltott ki a franciák részéről. Kint 
az ég még fényes volt, amely bent remegő fényt keltett. Lövések csat-
tantak. Az összes tonkini szótlanul elhagyta a helyiséget. A két asszony 
eltűnt, nem lehetett a hangjukat hallani, és csupán franciák maradtak a 
vendéglőben. Elhallgattak, igyekeztek fölállni, látni lehetett a körvona-
laikat, a kinti lámpák visszaverődtek az arcukon. A meglepett Salagnon 
a tálkával a kezében éppen ivott, amikor a fény kialudt. Nem merte foly-
tatni, nehogy lenyelje a csirkelábat a körmökkel együtt. A szeme lassan 
hozzászokott a sötéthez. A tömeg mozgása fokozódott az utcán. Futás, 
kiabálás, lövöldözés hallatszott. Egy borzas vietnami ugrott a terembe. A 
remegő fény pirosra festette, pisztolyt lóbált a kezében, és tekintete az ár-
nyékot kutatta. Meglátta az arannyal díszített fehér ingeket, és a tisztekre 
lőtt, erős akcentussal kiabálva: „Bűnözők! Bűnözők!” A tisztek a földre 
estek, eltalálva vagy a földre vetve magukat. A vietnami az ajtókeretben 
maradt, pisztollyal a kezében. Az ülő Salagnon felé fordult, aki kezeiben a 
levesestálat tartotta. Előrelépett, pisztolyával célozva, és valamit vietnami 
nyelven kiabált. Az volt a szerencse, hogy beszélt ahelyett, hogy lőtt volna. 
Két méterre Salagnontól megállt, összeszorította az ujjait, merev szem-
mel fölemelte a fegyvert, és a két szeme között megcélozta a még mindig 
a levesestálat tartó Salagnont, aki nem tudta hová nézzen, a tálban úszó 
lábra, a fegyveres szemébe, a kezére, amely a fekete csővel fenyegette, 
amikor a vietnami összeesett egy géppisztolysorozat ropogása közben. Az 
asztalra esett, ami felborult. Salagnon felugrott, és ösztönösen megmen-
tette a tálat, ami még a kezeiben volt, leverve a tintásüveget, amely eltört. 
Visszajött a fény, és a ventilátor szabályos csikorgással újra elindult.

A bejáratnál két felfegyverzett, lassan jobbra-balra néző ejtőernyős je-
lent meg, sovány testükkel a géppisztolyra dőlve. Vadászszemeikkel átku-
tatták a termet. Egyikük lábával megfordította a lelőtt vietnamit. 

„Szerencséje volt, hadnagy úr. Még kis idő, és közvetlen közelről ma-
gába ereszt egyet.

– Igen, köszönöm.
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– Mindenesetre több szerencséje volt, mint a pilótáinknak. Nekik szár-
nyaik nélkül, sok bajuk akadt.”

Egyik repülős tiszt vérfoltos ingben felállt, és a többiekre hajolt, akik 
még mindig a földön voltak. Az ejtőernyős gyakorlott kézzel átkutatta a 
vietnamit, és egy nyakláncot vett el tőle, köröm nagyságú ezüst Buddhát, 
amely szíjon lógott. Salagnon felé fordult.

„Tartsa meg, hadnagy úr. Ezzel azt hitte a fi ckó, hogy halhatatlan lesz. 
De magának hozott szerencsét. Őrizze meg.”

A szíj még véres volt, de már száraz. Nem tudva hová tegye, Salagnon 
a nyakába akasztotta. Befejezte a levesét. A nyitott karmú csirkelábat a 
tál alján hagyta. A két asszony újra megjelent. Együtt fogtak neki, hogy 
eltüntessék a halottakat és sebesülteket.

(Részletek Alexis Jenni: A háború francia művészete (L’art francais de 
la guerre) című regényéből – Gallimard, Párizs, 2011)

Mészáros Ernő fordítása





Hamvas Béla életműve a szerb kultúrában

Miodrag Pavlović 

Egypár szót Hamvasról 

Felfedezni Hamvas Bélát annyit jelent, hogy már saját életművünk van. 
Különös, hogy egy ilyen írót egyáltalán fel kellett fedezni, s még különö-
sebb, hogy nem tartozik már réges-régen a jól ismert európai írók közé. 
Pedig Kierkegaardhoz fogható egyetemes gondolkodót ismerünk meg 
személyében. Hamvas révén tudjuk elképzelni, hogy nézne ki Nietzsche, 
ha vonzódott volna az ezoterikus hagyományokhoz, hogyan gondolko-
dott volna Borges, ha csak egy lépést tesz is a fölöttébb intelligens írók 
szkepticizmusa túlhaladásának irányában. Bár igaz, a 20. században, az 
ezoterikus hagyományok ismerete és megélése magában véve még nem 
teszi az írót sem általánosan elfogadottá, sem pedig nélkülözhetetlenné. 
Hogy mennyire így van, nem egy példa tanúsítja. Többek között Kathleen 
Rein angol költőnő, Robert Matros francia költő, Ernest Jünger német 
prózaíró, Giulio Evola olasz fi lozófus és mások példája. Közülük talán 
Hamvas Béla áll legközelebb egy mindenre kiterjedő, csak a beavatottak 
számára érthető, korunkbeli enciklopédiához, ugyanakkor azt is ő szemé-
lyesíti meg, aki az ősi hagyományokat karnyújtásnyira hozta mindennapi 
életünkhöz, s kimutatta az egyházi doktrínák fényben ragyogó álomvilága 
rendszeres bebarangolásának elkerülhetetlenségét.

Gondolom, bátran szóvá tehetem a következőket is: Hamvas értett 
hozzá, hogyan kell eljárni a titkokkal. Az ősi tudományokkal való foglal-
kozás miben sem korlátozta, nem is terelte az elmagányosodás vágányá-
ra, a tétlenségbe, aszkézisbe. A misztikum kölcsönözte tüdővel lélegzett. 
Miközben, velünk együtt ugyanazt az életet lélegezte be, melyet mi is 
élünk. Noha nem ismerte személyesen az ezotéria kimagasló képviselőit 
a mai világban, mint amilyen Eugéne Cancelier, Titus Burghardt, Pierre 
Gordon, vagy a hozzá közelálló Paule Dielle pszichológus, Jungot is ide-
értve, természetesen, – Hamvas maga tett szert arra a mindentudásra, 
melyek segítettek megoldani, áthidalni a szellemi problémákat és a lélek 
feszültségeit. Szellemének bugyraiba nem férkőzhetett be kétely, ám al-
kotás értékű írásainak redőiben némi gunyoros színezetség talált helyet 
mégis. Hamvas elkerüli a modernség sarkításait, meg azt, ami ellene szól-
na. Ekképpen csupán megerősíti azt az alapgondolatot, amivel megannyi 
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sok mondata zárul, köztük azok a hosszú-hosszú mondatai is, melyeket 
könyveknek nevezünk. Ez a fogalom pedig a teljesség, az a teljesség, amely 
valahol a könnyedség legfelső polcain, a való igaz magasztosság világában 
lakozik.                            

(Belgrád, 1998. január 20-án, Szt. János napján. – Megjelent a belgrádi 
Politika napilap, 1998. jan. 31-i számában.)

Borbély János fordítása 
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Nikola Milošević

Hamvas Béla – és a párhuzamos világ rejtelmei    

Az elbeszélő irodalomban van egy, úgyszólván ehhez az alkalomhoz 
illő kifejezés, amely eszembe ötlött, s nem hagy békén – ez pedig a „sötét 
vilajet” (történelmi tartomány – a hajdani török birodalomban). Népünk 
körében az a hiedelem járta, hogy mindennapjaink – tehát érzékszerve-
inkkel és józan ésszel megtapasztalható – vilajetén kívül, létezik egy má-
sik, a ránk hagyományozott nevén „sötét” is, ámde ez a sötét vilajet keve-
sek számára hozzáférhető. Manapság, az úgynevezett parapszichológia, 
az okkult tudományok korában van valami, ami pontosan erre, a népünk 
hagyományaiban gyökerező fogalomra utal, valamire, amit párhuzamos 
világnak neveznek. Ez a népi, intuitív meglátás, miszerint ezen a világon 
kívül létezik egy másik, párhuzamos, ha úgy tetszik, paralel világ is, a pa-
rapszichológia tudománya révén sajátságos igazolást nyert. S még vala-
miben egyezik az, amire ma a pszichológia meg a parapszichológia okít 
bennünket a népi hagyományokra hivatkozva. Abban a nézetben, hogy ez 
a párhuzamos világ sem érhető el minden embernek, csupán némelyek 
jutnak el oda. Mivel nagy akadályok vannak azon az úton. 

Régi igazság, de hát – sajnos – talán éppenséggel a szemmel látható, 
az avatag igazságok a legkevésbé kézenfekvőek sok ember számára, így 
igaz tehát az is, hogy a mi fajtánk csak azzal a feltétellel fogadja el az 
újat, ha beillesztheti abba, ami régi. Az alkalommal élve hadd mondjak 
egy példát: amerikai pszichológusok összejöveteléről van szó, valamikor 
a század elején. Az egyik francia parapszichológus egy hároméves kisfi út 
hozott magával erre a találkozóra, aki igen összetett zeneszerzeményeket 
adott elő, amiket ő maga komponált is. Talán egy évvel később, akadt egy 
amerikai lélekbúvár, aki jelen volt azon a konferencián, no, és leírván, mi 
történt ott, azt állította, hogy a fi úcska, bizony, egyetlen szerzeményt sem 
játszott igazán, hanem valójában az édesanyja zenélt, valahol a háttér-
ben. Ez az amerikai pszichológus így lett hivatkozásul szolgáló példája, 
ha úgy tetszik, paradigmája mindazoknak, akik – megfelelő érzékszervek 
híján – képtelenek észlelni a sötét vilajet jelenségeit. Ama sötét vilajetét, 
melynek előfeltétele, hogy magától értetődően képesek legyünk bátran 
elfogadni azt is, ami egyáltalán nem illik bele korábbi tapasztalataink 
világába. 

Az igazság kedvéért valljuk meg, néha az is előfordul, hogy a minden-
napi gyakorlat kézzelfoghatóan megerősít olyasmit is, ami látszólag a sö-
tét vilajethez tartozik. Ha – megfelelő érzékszervek híján – képtelenek 
észlelni a sötét vilajet jelenségeit. Ama sötét vilajetét, melynek előfeltéte-
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le, hogy magától értetődően képesek legyünk bátran elfogadni azt is, ami 
egyáltalán nem illik bele korábbi tapasztalataink világába. 

Az igazság kedvéért valljuk meg, néha az is előfordul, hogy a min-
dennapi gyakorlat kézzelfoghatóan megerősít olyasmit is, ami látszólag 
a sötét vilajethez tartozik. Ha például, évekkel ezelőtt valaki azt találta 
mondani ismerősének, hogy hidat képes lerombolni puszta hangerővel, 
az illető biztosan úgy vélné, hogy beszédtársával nincs valami rendben, 
ezért sürgősen némi gyógykezelésre lenne szüksége, ha ez egyáltalán le-
hetséges. Mi azonban ma tudjuk, hogy megfelelően beállított hanghatás 
igenis romba dönthet egy egész hidat. Eszerint tehát egy-egy magas hang 
erejével nemcsak ilyen-olyan edény törhető össze, hanem hidak is leom-
lanak, ha a hang megfelelően van beállítva. 

Szerbiában, egyébként, létezik egy helység, abban egy befejezetlen ház, 
melyről az a hír járja, hogy átok sújtotta épület. Az hát, de még mennyire, 
hiszen azért nem fejezte be az építését senki. S azt mondják, mármint 
olyan emberek, akik ezt megtapasztalták, hogy itt, úgy éjféltájt, valami-
lyen hang hallatszik a magasból, túlvilági kórustól kísért énekhang, amely 
valamilyen szerfölött bús dalt énekel. Minek hírére aztán megint a parap-
szichológia erősíti meg, hogy ilyen átokverte helyek és hasonló hangok 
csakugyan léteznek. De hát az emberi nem legnagyobb részének nincs 
hozzá füle, hogy meghallja ezeket a hangokat, amelyek a sötét vilajet, 
vagy ha úgy tetszik, a párhuzamos világ felől érkeznek. 

Hamvas Béla viszont azok közé a ritka emberek közé tartozott, akik 
meghallják a sötét vilajet üzenetét. S minden bizonnyal nem a véletlen 
műve, hogy Arkhai című könyve az angliai Stonehenge témájának egy 
változatát tartalmazza. Ez a kőkorszaki építmény bizonyos számú, nagy 
méretű terméskőből áll, amiről eddig még senki sem állapította meg, mire 
szolgáltak, meg azt sem, hogy ezek a kövek, tekintettel a korabeli embe-
riség technikai fejlettségének fokára, hogyan kerülhettek oda, ahol ma 
is találtatnak. Mi lehetett ez? Valamilyen temető, szentély? Vagy – mert 
ilyen feltételezés is létezik – egyfajta útjelző azok számára, akik máshon-
nan, egy másik civilizáció lakóiként vetődtek arra. Ezt senki sem tudja, s 
valószínűleg, ami könnyen lehetséges, nem is tudja meg soha.

Esetleg elképzelhető – ki tudja –, hogy miként Orpheus legendájában, 
aki arról a mágikus erejéről nevezetes, miszerint lantjával és szép ének-
hangjával a sziklakövet is elmozdította helyéről, akadt talán egy nekünk 
ismeretlen civilizáció, amely ehhez az orpheusi varázslathoz is hozzáfér-
hetett, s ekképpen, ki tudja, milyen danával, azaz megint csak a hang ere-
jével volt képes úgy megformálni és helyrehozni a roppant kődarabokat, 
ahogy vannak. Mi ezt nem tudjuk, s minden valószínűség szerint, nem is 
fogjuk tudni. 

Csakhogy Stonehenge-ről, természetesen, egyedül így lehet szólni, 
vagyis úgy, mintha az is egyfajta sötét vilajet volna, no, és könyvében úgy 
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is beszél róla Hamvas Béla. De amit Hamvas a Stonehenge-ről mond, le-
hetetlen lefordítani. Csak megneszelni tudja az ember, ha van füle hozzá. 
Hamvas olyképpen osztotta be mondanivalóját, hogy a sötét vilajetnek 
csupán egyetlen látóterére nyújtott betekintést, ezúttal Anglia területén, 
noha bárhová terelhette volna a helyszínt. Vagyis bárki fi gyelmébe, aki 
soha nem látta Stonehenge-t, márpedig – úgy látszik – maga Hamvas sem 
látta. Alighanem valami fontosat tudott róla, amit már sohasem tudnak 
meg holmi pozitivisták, vagy – mondjuk – marxisták, esetleg egy olyanfé-
le, hasonló lelkialkatú ember, mint az a bizonyos amerikai pszichológus, 
akit föntebb emlegettünk. 

Eszerint, ha valaki szeretné megneszelni a sötét vilajetből jövő han-
gokat, vegye elő ezt a könyvet, vagy Hamvas akármelyik másik kötetét, 
hallani fogja ezeket is, no persze, ha van füle hozzá, illetőleg, ha hallását 
nem árnyékolta be a pozitivista vagy marxista tradíció.  

Hogy e hangokat egyáltalán alkalmunk legyen a saját nyelvünkön hal-
lani, azt – magától értetődően – Babić úrnak köszönhetjük, akinek meg-
mondtam, s így akár megismételhetem is, hogy Hamvas Béla műveinek 
megjelenése a mi fordításunkban Sava Babić alapítványa. Természetesen, 
ennek a könyvnek a kiadói is minden elismerést megérdemelnek, az enyé-
met mindenképpen, mert lehetővé tették nekünk, hogy kézbe vehessük 
Babić úr fordítását, ugyanakkor remélhessük is, hogy a további, körülbe-
lül 3000 lefordított oldal is napvilágot lát hazánkban, s talán ugyanennek 
a könyvkiadónak a gondozásában. Méghozzá előbb, mint a világ bármely 
országában.   

Ha más nemzeteket nem is tudunk megelőzni egyéb működési területe-
ken, márpedig a dolgok állása szerint, meg amilyen madarak csicseregnek 
nekünk, nem is fogunk egyhamar, íme hát, mégis létezik egy tevékenység, 
amiben első vagyunk.

Borbély János fordítása
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Dragan Jovanović Danilov

Hamvas, mint a mi írónk 

A szerb kultúrában az 1994-es évfolyam, kétségkívül, Hamvas Béla esz-
tendeje volt! Az történt, hogy egy új, ámde rendkívül behatárolt arculatú és 
megfontolt könyvkiadónak, a Geopoétikai Központnak, valamint Vladislav 
Bajac író és Branko Magarašević esszéista nemes fáradozásának köszön-
hetően, az Európai gondolat című kiadványsorozatban megjelent Hamvas 
Béla három, terjedelmes, ízléses kiállítású kötete. Mármint a Scientia sacra, 
a Patmosz és a Gond az életről. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Nagybecs-
kereken ekkor már megjelent Hamvas Silentium című esszégyűjteménye, 
továbbá, hogy utána hamarosan napvilágot látott Ugyanis című regénye az 
Orbisz kiadásában, nemkülönben görög tárgyú esszékötete, a Hexakümion 
a Piszma kiadó gondozásában, akkor a napnál is világosabb, hogy Sava Ba-
bić író, a magyar irodalom kiváló fordítója micsoda hévvel, látnoki elhiva-
tottsággal tette közzé a folyóiratokban, leginkább a szabadkai Rukovetben, 
a Hamvas-esszék hosszú sorát, s ekképpen számunkra is felfedezte korunk 
egyik legnagyobb gondolkodóját és íróját. Sava Babić, tudniillik, valóságos 
pontifexként (értsd: hídépítőként), úgyszólván fi úi odaadással, rengeteget 
tett a hamvasi gondolat közkinccsé tételéért, és azért, hogy itteni olvasókö-
zönségünk szívébe fogadja Hamvas könyveit. Így aztán, az eleinte csupán 
szűk baráti körben ismert Hamvas úgyszólván a mi, hazai írónk lett, annál 
is inkább, mert Sava Babić, a fordításai révén olyan íróvá avatta, mint aki 
választékos szerb nyelven szól olvasóihoz. 

A magyar esszéista, regényíró, a hitelt érdemlő, csavarvonalú európai 
gondolkodás nagysága (Heidegger, Genon és Evola mellett), a minde-
nekfölött profetikus Hamvas Béla – a 20. századi kultúra óriásának meg-
testesítője. Ez a gondolkodó, akinek egész élete örökös magányra ítélt, 
szellemi entelekheiában (öncélúságban) telt el, korán utat talált a leg-
különfélébb ismeretforrásokig. Hamvas, miként azt egyik szavahihető 
életrajzírója állítja, úgyszólván az egész emberiség történetének tanul-
mányozására vállalkozott, nem egy európai és számos keleti nyelvre tá-
maszkodva. Így született a korszakalkotónak, hiánytalannak mondható, 
magas fokú műveltségre valló, az európai ember egyetemleges szellemi 
örökségéről szóló jelentős mű, a Scientia sacra. Úgy is, mint az emberiség 
alapvető ismeretanyagának gyűjtőhelye és Hamvas egész munkásságának 
alapja, amely óriási metafi zikai érzékenységről és intellektuális éleslátás-
ról tanúskodik. 

Kétség nem fér hozzá, hogy Hamvas Béla kristálytisztán gondolkodó, 
briliáns elme volt, kifi nomult ízléssel megáldott, nagy műveltségű, lelke-
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sedő ember, mely utóbbi – szerinte – csupán egy fajta „magasabb fokú 
józan ítélőképesség”. Óvatos, éber, hihetetlenül tájékozott író ő, „a lelke 
mélyén heves”. A szó szoros értelmében a Hagyomány elhivatott őrzőjére 
ismerünk benne, a Teljesség Nagy Misszionáriusára és élenjáró klasszifi -
kálóra, aki az egyetemes elvek tiszteletben tartásával építkezik. A világ in-
tegrális áttekintésére irányuló törekvése mindenkor ott lappang írásaiban 
és elmélkedésében. Valamennyi esszéjének metafi zikai magvában benne 
van az, amit „a teljesség előérzetének” nevezhetnénk, úgyszintén az a tö-
rekvése, hogy kialakuljanak az integrális civilizáció ismérvei is. A hamva-
si gondolat – par excelence – a legkülönfélébb metafi zikai doktrínákkal 
átszőtt, európai monarchisztikus, arisztokratikus gondolat. Hamvas, egy-
szerűen szólva, érett szerző, mint amilyen például – mondjuk – Andrić. 
Ennélfogva Hamvas esszéiben is van valami, ami érett, szublimált, hiteles. 
Aki pedig a Scientia sacra meg a Patmosz című kötetbe foglalt esszéket 
olvassa, semmiképpen sem szabadulhat attól a benyomásától, hogy ősi, 
szent szövegeket olvas.        

Virginia Woolf, Huxley és mások... mellett, Hamvas Béla a 20. század 
egyik legnagyobb esszéírója. Sava Babić egyszerűen – és pontosan – megál-
lapítja, hogy Hamvas, aki különben nem kedveli a paradoxonokat, elősze-
retettel élezi ki saját látószögét, hogy minden megcsontosodott vélekedés 
abszurdummá váljék, ő pedig izgalmas, új nézettel rukkoljon ki közismert 
dolgokról. Mindjárt tegyük hozzá, hogy ez a nézet sohasem nélkülözi az 
abszolút humánum színezetét. Hamvas az esszéjében tárgyalandó prob-
lémát a maga hiánytalan élességében tálalja, utána pediglen kifi nomult, 
ám átütően érvelő fejtegetése révén, szinte lélegzetvételnyi terjedelmet 
igénylő nyelven világítja meg. Esszéi alapjában véve emberközpontúak 
(gondolom, nem tévedünk, ha Hamvast irodalmár köntöst öltött fi lozó-
fi ai antropológusnak nevezzük), hozzáállását pedig (teljességre irányuló 
törekvéseivel összhangban) úgyszólván mindenkor holisztikusnak. 

Hamvas egyazon jártassággal és elragadtatással írt a virágszedésről, 
a női illatokról, a bor fi lozófi ájáról, a Stonehenge-ről, az életörömökről 
(amelyek – szerinte – épp olyan mélyre hatóak és zsigeriek, mint ameny-
nyire a művészet gyönyörködtet), de a legnyaktörőbb bölcselkedésekről 
is, kapitális művében, a Scientia sacrában. Sohasem tudtam megérteni, 
miért kell mindenekelőtt és úgyszólván explicite emberi sorsokról, a zűrös 
metafi zikáról meg a nemzeti sajátosságokról írni. Bizonyos mellékesnek 
látszó, bizarr dolgokról írogatni vajon nem a világ újjáteremtésének és 
bearanyozásának módja? A mikrovilág törvényszerűségei – vajon nem 
a makrovilág kódexei is egyúttal? Hamvas Bélán kívül senki sem értett 
hozzá, hogy olyan természetes magától értetődéssel és szenvedélyesség-
gel jusson kérészéltű apróságokhoz, majd efféléknek szenteljen fi gyelmet. 
Rendkívül szórakoztató, többségükben a Gond az életről kötetbe felvett 
kisesszéi rövid, tematikus karcolatok, írójuk ártatlan, apró örömeinek 
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gyűjteménye, amelyekkel a színtiszta élvezet, az ábrándozás ragyogóan 
boldog napjai ajándékozták meg. Ezek az éji zenére, canti nocturnira em-
lékeztető kisded szövegek a világosság és az üdeség oltárai, ezeket Ham-
vas nemhogy megírta, hanem átélte. 

Hamvas Béla alakja vizionáriusként és szakrális világítótoronyként ma-
gasodik fel lelki szemeink előtt. Műve héroszi felhívásként jelenik meg 
kozmikus felelősséggel való, maradéktalan megújítására mindannak, ami 
az ember ősi intuíciói meg azok közé a fundamentális, őseredeti képes-
ségei közé tartozik, amelyek az ember nagy múltú létének és az öröklő-
dés mérhetetlen mélységeinek foglyai. Eszerint a kultikus dimenzió és a 
korall aranya tehát karnyújtásnyira van előttünk. Csupán az kell, hogy 
felfi gyeljünk rájuk, és Hamvasban ráismerjünk Carlyle-nak arra a hősére, 
zsenire, aki egy szomorú, álomszuszék világban élt és írt.                  

(Dragan Jovanović Danilov fenti szövegének rövidített változata A vi-
zionárius Hamvas címmel a belgrádi Politika napilap 1994. október 29-i 
számában jelent meg.)

Borbély János fordítása
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Ratko Božović

A szokványtól idegenkedő gondolkodásmód 

Sava Babićnak köszönhetően, váratlanul, Hamvas Béla magyar gondol-
kodó és a maga idejében az ottani irodalmi élet peremére szorult tollfor-
gató, végre elérkezett hozzánk, intellektuális tejtestvéreinek körébe. Ez a 
magyar bölcselő soha jobbkor nem jöhetett volna, mint éppen most, vég-
letes méreteket öltött válságunk idejében, hogy tanácsot adjon, esetleg fi -
gyelmeztessen. A mindig agilis és fáradhatatlan Babić Hamvas-fordítása-
ival hozzásegített bennünket, hogy megismerkedjünk, elsőnek a világon, 
ezzel a magyar lélekidomárral. Az pediglen, hogy Babić ennyire avatottan 
válogatott össze ilyen jó szövegeket, gondolom, azért van így, mert már 
jó régen bekerült Hamvas „hermetikusan zárt körébe”, s úgy látszik, ők 
ketten időnként találkoznak is az alvilági régiókban. 

Itt most azt szeretném kidomborítani, hogy Hamvas Béla igen jelen-
tős alakja lett szürke hétköznapjainknak, mégpedig abban az értelemben, 
hogy segít nekünk a kész tönkremenés elleni küzdelmünkben. Irgalmat 
nem ismerő, megszenvedett életében Hamvas maga is nem egy krízisen 
esett át, de nem hódolt be, nem vetette alá magát egyiknek sem. Úgy 
tűnik, volt hozzá lelkiereje, hogy mindazonáltal létezzen, hogy kritikai-
feltárói munkája árán sikerélményhez jusson. Ez a lelkierő éltette. Nem 
véletlenül mondta Hamvas: „Már csak akkor nyugodtam meg, amikor 
láttam, milyen veszélyes élni.” Semmi ennél megfontoltabbat nem üzen-
hetett volna. 

No, de térjünk csak vissza bölcselőnk krízisértelmezéséhez, a civilizá-
ció válságához, mely civilizáció – miként azt Marlaux mondaná – Isten és 
vallás híján maradt. Hamvas talán ezért is vélekedik úgy, hogy a feltéte-
lezett világválság, alapjában véve, a hitélet válságában gyökeredzik. Ez a 
krízis hamarosan rámutatott a lét tapasztalati és földi valóságában értel-
mezett alacsonyrendűségére, a szellemiség meg az élmény mélységének 
elsekélyesedésére, aminthogy emlékeztetett a rohamozó tömegekre is, 
melyek „hitüket vesztvén”, érzéketlenné válnak a haladás és a demok-
rácia iránt is. Az anyagi javak fontosságának, a puszta anyagiasságnak 
a felülkerekedése, melyet a pozitivista tudomány felfedezései meg a ha-
gyományos értékek elértéktelenedése még csak elősegítettek, történel-
mi és szellemi zsákutcába taszították korunk emberét. Szerzőnk művei, 
mint például a Modern Apokalipszis (1935), a Krízis és katarzis (1936), A 
világválság (1937), – mintha sorra azzal a rendeltetéssel hatoltak volna 
bensőm mélyéig, hogy legalább valami megvilágosodjék számomra tár-
sadalmunk pokoljárása, a mindenre kiterjedő, saját válságunk dolgában. 
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A „krízisológusok” közül Hamvas különös fi gyelemmel fejtegeti tovább 
Giulio Evola eszméit, aki szerint a tudomány süket az ember mélyebb va-
lóságát illetően, ezért aztán nem is felejtette el kijelenteni, hogy gondol-
kodásmódjában mindenekelőtt a teljesség, a teljes egész érdekli. A teljes-
ség e mélyenszántó igényénél fogva, gondolkodásának tárgya „nemcsak a 
kultúra, az ember is; nemcsak a természet, a természetfölötti is; nemcsak 
a lélek, a szellem is; nemcsak az élet, hanem az is, ami az életen túl van. 
És nem mindez külön egyenkint, hanem mindez együtt.” S ezt mind a 
Modern Apokalipszis című írásában találjuk meg. Hamvas egyébként Ki-
erkegaardra és Hölderlinre is visszatér. Mint ismeretes, Kierkegaard ve-
tette papírra, miszerint az időnek, szenvedély nélkül, nincs értéke, mert 
ott akkor „nincsenek hősök, nincsenek gondolkodók, nincsenek szerel-
mesek, nincsenek vitézek, hanem csupa szerepjátszás és képmutatás az 
egész”. Az elszalasztott teljesség okán pedig Hölderlin így kiáltott fel: 
„Kisiparosokat látsz, de nem embereket, gondolkodókat, de nem embe-
reket, lelkészeket, de nem embereket, urakat és szolgákat, de nem embe-
reket”. Amit viszont Modern Apokalipszis című esszéjében Hamvas mond 
a válság lényegéről, több mint ösztönzés: „A krízis fokozása tehát nem 
kártékony, ellenkezőleg: éppen ez a helyes, mert sietteti a válság lefolyá-
sát. Ez a nietzschei álláspont is: nem konzerválni a mai világot, hanem 
odahatni, hogy minél hamarabb kivesse magából azt, aminek úgyis el kell 
vesznie.” Hamvas luciditása a krízis meg a katarzis kölcsönös összefüggé-
sének tanulmányozásában jut igazán kifejezésre. Szerinte ugyanis a válság 
végső kiélezettsége az oldódás kezdete is egyúttal. „A krízis nem egyes 
pontokon oldható meg, nem élhető végig minden következményével vala-
mely részletjelenségben. A részletmegoldás csak a nagy középponti meg-
rázkódtatásnak és megújulásnak következménye lehet. Ezt jelenti a ka-
tarzison átment embertípus a modern európai társadalomban. Ennek az 
embertípusnak megjelenése magában a krízisben is új helyzetet teremt, 
és a mai társadalmi, állami és pszichológiai szituációra vonatkozó kritiká-
ban is. A krízisben élő embernek a világra vonatkozó ítéletekben nincsen 
kompetenciája: szubjektíven és távlattalanul fog ítélni, mert érdekelt fél. 
Véleménye csak az őszinteségig mehet el, de sohasem az igazságig.” (Krí-
zis és katarzis) 

Ha értelmiségieink megértenék és elfogadnák Hamvasnak ezeket a 
meditációit, nem volnának olyan „biztosak” és kizárólagosak nyilatkoza-
taikban. Amikor pedig a csúcsfokára jutott krízis a végét járja, a katar-
zisnak kellene beköszöntenie, amely lépésről lépésre, fokozatosan éri el 
a teljes megtisztulást. Mivel a katarzis „az összes elmúlt és bekövetke-
ző drámai szituáció kiéleződésével” egyenlő, ez a megtisztulás a másféle 
élet, az egyéniség elkerülhetetlen átlényegülésének bevezetője. Ez a fel-
tétele annak, hogy az egyén végre magára találjon. Méghozzá egymagá-
ban önmagára. Ekképpen a politika Augiász istállói is tiszták lennének.  
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Azok kiseprése nélkül nincs remény, hogy napvilágra kerüljenek a gazság 
gyökerei.                                                                   

A világválság című esszéjében Hamvas rámutat, hogy a jelenkor embere 
nem áll meg szilárdan a lábán. Félelem, rettegés és veszélyek közepette 
morzsolja le életét: „Az ember úgy él, mintha állandóan a végzet fenye-
getné... Ez a végzetesség mint az emberi tudat állandó nyugtalansága, 
felajzottsága, feszültsége észlelhető... A biztosság eltűnt, s eleinte ezt a 
biztosságot az átmenetiség helyettesítette.” Olybá tűnik, hogy a végzet 
hatalmának feltételezése, tulajdonképpen az olyanféle állapotok része, 
amelyeknek a történelem akaratával szembeni tehetetlenség, egy fajta 
fatalizmus az ismertető jele. Az efféle állapotok és előérzetek manapság 
erőteljesen rajzolódnak ki – a többi között – azért is, mert a régi világ 
romjain, a történelem peremére szorultan találtattunk, lévén képtelenek, 
hogy túlhaladjunk válság káoszán, és megkapaszkodjunk egy utópiában, 
az újnak az eszköze gyanánt. A mindenféle anakronizmus szellemisége, a 
lidérces félelmek, a régi és új frusztrációk, a heves gyűlölködések, az irra-
cionalitás sokarculatú megnyilvánulása eleve a balkáni téboly abszurdu-
mához vezettek. Hamvas Béla szellemiségét követve – tehát nem marad 
más hátra, mint végig lejátszani ezt a tragikus drámát. 

A jelenkori világválságról értekezve Hamvas odáig jutott, hogy megál-
lapította annak átláthatatlanságát és törvényszerűségét is. A válság, két-
ségkívül, felfoghatatlan ott, ahol az élet merő színjáték, s ahol tettetik a 
gondolkodást, minek folytán nem tudni azt sem, mi a ténylegesen igaz, s 
mi az, ami csak látszata a valóságnak. Ami e magyar gondolkodó nézeteit 
illetően, szerintem, a leggyümölcsözőbbnek tűnik, az a teljesség hitelt ér-
demlő felismerése. Az ő gondolatvilága kétségbe vonta a begyökeresedett 
mentális szokványosságot, és rendre megállta helyét a renyhe szellemi be-
idegződéseken, a gondolatok uralkodó megfogalmazásain kívül maradva. 
Ez egy inverzív gondolkodásmód, amely mindent átértékel, s helyükbe 
új válaszokat keres. Gondolatai igenis szuggesztív erejűek, mert Hamvas 
nemcsak ezt a tébolyodott világot tanulmányozta, hanem, mindenekelőtt, 
saját magát. 

 (Ratko Božović: Antisztereotípia a gondolkodásban, Kerekasztal érte-
kezlet, Belgrád, 1991. december 3.)

Borbély János fordítása 
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Laza Lazić

A sugárzó Hamvas  

1. Kicsoda-micsoda Hamvas?

Hamvas Béla, mindenekelőtt, az elbűvölés írója, lenyűgöző szellemiség. 
Művét úgy fogadjuk, mint ami fenséges, ünnepélyes, mint ami szentség. 
A könyveit olvasni: élmény, tanulság és felvilágosodás. Az ő műve talán 
kinyilatkoztatás is, miként a bibliai üstökös csillag, vagy az óceáni cuna-
mi, amely nemcsak sejthető, hanem hozza is magával az elmaradhatatlan 
földrengés. Vagy az a hatalmas poláris fény is lehet, amitől olyan mélyen 
megrendült az első modern orosz költő, Lomonoszov. Óriási, barokkos, 
kilombosodott és kibokrosodott lévén, ez a természet adta, mind a négy 
földi elem, a tűz, a víz, a humusz és a levegő alkotta, Hamvashoz fűző-
dő, egyedülálló fényesség azonban az egzaltáltság legcsekélyebb viharzá-
sa nélkül jelenik meg előttünk és bennünk. Mindennemű örömkiáltozás 
és felesleges mellékzöngék, pompázatos gesztusok vagy túlhangsúlyozott 
formaságok nélkül – hanem kizárólag úgy, mint a dolgok kifi nomult kvint-
esszenciája, értelme. Lám-lám, mindannyiszor, amikor az a szándékunk, 
hogy Hamvas mindenre kiterjedő eljárását és eredményeit, ama sajátos 
szemléletét és kifejezésmódját, amely a létező világ és a kor egész káoszát 
felölelte, valamilyen metaforával jellemezzük, ilyenkor mindig azok a leg-
egyszerűbbek tolulnak fel... A megszámlálhatatlanul sok jelenség kölcsö-
nösségét, összefüggéseit és hasonlóságát, az egymással tülekedő élőlények, 
tárgyak és erők hasonlatosságát s vonzódását, a világ egymástól különböző 
alkotóelemeit – a világét, amely egyébként maga is az önfelfalás, ellen-
szenv, inkompatibilitás, idioszinkrázia egy fajta benső körülményei között 
éldegél –, Hamvas teljesen nyugodt lélekkel, mondhatnánk, elegánsan, a 
lényeg felé, a megnyugtató gyújtópont felé, valamilyen saját, de emberjár-
ta Síkvidék irányába tereli, ahol, mint mindannyian tudjuk, Tao székel. Tao 
pedig – legalábbis Leibniz tana szerint – megismerés is, meg a tudás is, ő 
az utazás és az úti cél is, a törekvés és a menedék, aminek a teremtmény 
legapróbb sejtje is alávetettje a néhai kozmikus robbanás tehetetlenségi 
ereje folytán. Az ember megbékélésének és üdvözülésének paradox követ-
kezménye révén pedig, ő lett egyúttal a jóság, a boldogság, valamint a meg-
érkezéssel járó halk elégedettség megtestesülése. Hamvas a nagybetűs Egy 
tolmácsa. Az Egy: Hamvas Hiszekegye. Amikor pedig felbontod az Egyet, 
a Megszámlálhatatlan hullik ki belőle. Ebben aztán rettenetesen nehéz 
eligazodni, saját élettapasztalataink alapján magunk is tudjuk. Itt csupán a 
dolgok lényegében való eligazodás segít valamiféle felsőbb rend nyomán, 
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aminek neve, mint azt a régi görögök felfedezték, a harmónia. A harmónia 
pedig egyedül a művészet szuverén eleme, Hamvas Béla tehát: költő. Ez 
a magyarázata annak az áldásos sugáráradatnak, amely mindenestül átjár 
bennünket, midőn e fenséges ember bármelyik könyvébe belelapozunk. 

 
2. A mai olvasó   

Az olvasó helyzete a mai világban némileg furcsa. Mindenekelőtt – ki-
csoda olvasó, kik az olvasók? Nekem úgy tűnik, valamikor ez köztudott 
dolog volt – ugyanis azokat leszámítva, akik olvasni kénytelenek, a vizs-
gák miatt, meg azokat, akik foglalkozásszerűen, munkakörükből kifolyó-
lag teszik ezt, rajtuk kívül tehát vérbeli, igazi olvasók is voltak, férfi ak, 
nők, gyerekek vegyesen, akik a szépet, a művészit, a lelkiekben gazdag 
emberit igénylő szükségleteik kielégítése végett olvastak, márpedig ilye-
neket a lakosság bármely társadalmi rétegéből ismertünk. Manapság va-
lahogy minden másként van. Ma a könyv áru, nemcsak olyan értelem-
ben, hogy egyszerű tárgy, árucikk a kereskedelmi kínálat végeláthatatlan 
polcain, hanem egyszersmind az értelmiségnek szóló, sajátos szolgáltatás 
(és átejtés) szakavatottan arranzsált árucsomagja is. A kíméletlen, totális 
marketing uralja az egész tevékenységet – nemcsak a könyvforgalmazást, 
hanem a kiadói szempontokat, az iskolai tantervet, a könyvtárak állomá-
nyát kitevő választást, sőt, magát az írói alkotómunkát, s ekképpen az 
irodalomkritikát, valamint az irodalomtörténetet is. A könyv manapság 
érvényes, legfőbb meghatározó ismérve a kelendősége, nem az értéke! A 
könyv kitervelt, mesterséges úton-módon is népszerűségre tehet szert, s 
– bizony – mind több efféle, előre megfontolt szándékkal írt, kétes értékű 
könyv lát napvilágot. Magára a tényleges értékre, a könyv szépségére, ér-
zelem- és gondolatgazdagságára, bölcsességére, izgalmasságára, egy-egy 
mű szellemiségére – abban az értelemben, hogy egyszerűen jónak mond-
ható, mint bármely más jó könyv évszázadokkal ezelőtt –, minderre ez 
nincs hatással: az igazi művészek, a kitűnő írók, a helyüket megálló, hig-
gadt gondolkodású emberek mit sem törődnek mindezzel, ők a kiválasz-
tottságot választották. Igazi értékek továbbra is születnek, maradandóan, 
megdönthetetlenül... Az igazi olvasó azonban egyre kevesebb, és ahányan 
csak vannak – mindinkább a zavarodottság terhét szenvedik. Manapság 
az emberi szükségleteket is mások diktálják. A médiumok a hatóság, a 
politika, a pénzügyek, az önkény, a tudatlanság, az aljasság szószólói. 
Mégis, bár az Ostobaság Birodalma valamikor irtózott a Költészettől, 
ma az Impérium viszonozta a pofont. A gazdasági romlás első áldozata a 
könyv vásárlója, az ideologizált iskolák első áldozata az irodalomoktatás, 
egy-egy istenadta vezető szerephez jutott nemzet első áldozata az embe-
riség általános és egyetlen kultúrája. Az igazi olvasók, néha, összeeskü-
vőknek tűnnek nekem, valahogy úgy, mint a megszállás idején, egymástól 
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kölcsönöznek könyveket, a kötetek fedőlapjait újságpapírba csomagolják, 
mint valaha, azért, hogy épségben maradjanak; ha meg a papagájságnak 
fi ttyet hányó olvasó tényleg rájön, hogy melyik könyv a valóban értékes, 
jó és magasztosan szép, akkor kisebbségben marad, illetve az önmagá-
hoz hasonlók diszkrét köréhez tartozik... Hamvas Béla ezért tűnik ne-
künk ma is bátorítónak, rendkívülinek, üdítőnek, meggyőzőnek. Maga is 
kivételes és önfejű lévén, ez az író a lebecsült és megvesztegethetetlen 
olvasó pártján van. Anélkül, hogy a kívülálló látná és hallaná, azoknak 
az embereknek a körében, akik olvasnak, nálunk már évek óta tombol e 
különös költő és fi lozófus keltette viharzás. Hamvas Béla könyveit úgy-
szólván lehetetlen megkapni a közkönyvtárakban, azokat, a legújabbak 
kivételével, megvenni sem lehet. Aki hozzájutott a Scientia sacra saját 
példányához, a világért nem adja ki kezéből. Manapság Belgrádban, szó 
szerint az aszfalton szétterített könyveket potom áron vesztegetik szinte 
lépten-nyomon, ámde próbálja valaki megvenni a Patmosz vagy a Hyppe-
rióni esszék című gyűjteményes köteteket. Az igazi értékek utáni áhítozás 
olyan, mint a szabadság szomjúhozása. Ha vágyódunk rá: olthatatlan... Az 
igazi olvasó Hamvasban bukkant az olvasmányaiban keresett gyöngysze-
mekre. Írásai kifejezésmódjának varázsa révén, a szerző (és fordítójának) 
gyönyörű nyelvezete, mindenekelőtt pedig ama egyetemleges, bensőséges 
és komoly hanghordozásnak köszönhetően, mely eszközzel akár végső fo-
galmak is érinthetők, a szokványostól elütő eszmék révén (amelyek azért 
ilyenek, mert korszerűek, és nem árnyékolja be őket semmiféle konzer-
vativizmus, modernizmus vagy posztmodernizmus, sem az ilyen-olyan 
obligát irányzatokhoz és iskolákhoz  való tartozás), s végül a szerző köz-
vetlenségének, költőre valló szárnyalásának, valamint műformái tisztasá-
gának köszönhetően gyűjtötte Hamvas maga köré a könyv mai, önzetlen 
kedvelőit. Tisztességtudóan és okosan szól hozzánk, igehirdetői és szülői 
stílusban, de pátosz és fölényes atyáskodás nélkül. Az a mód, ahogyan 
olvasóihoz fordul, nem szektás, nem excentrikus, és nem is hermetikus, 
hogy rejtélyessége és szokatlansága árán követőket toborozzon magának. 
Egyikünk sem lehet Hamvas követője vagy híve, nem lennénk képesek 
lekopírozni vagy utánozni sem. Határtalan élvezettel hörpintgethetjük, 
belélegezhetjük, megérthetjük – olvashatjuk Hamvas Bélát! Csodaszép 
meglepetésként, mintegy felfedezésként, ezért csődít össze bennünket, s 
műve talán ezért válik új, kevésbé ismert vagy ismeretlen szerzők beha-
rangozójává, hírnökévé, akik az olvasásnak – mint olyannak – visszaadják 
magánügy mivoltát, intimitását, igazi élményszerűségét és komolyságát... 
Hamvas Bélát a sorsa megfosztotta mindentől, ami nem tartozik közvet-
lenül művei tartalmához, formájához, anyagához és lényegéhez, megvon-
ván tőle mindazt, ami általában a műalkotás velejárója – az elismerést, 
a dicsőséget, az ismertséget, sőt azt is, hogy akár futólag divatba jöjjön. 
Hamvas Béla odabent, a művében kuksol: abban, ami a vérbeli olvasót 
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egyedül érdekli is. Az aktív olvasó írója ő, mert, ugyebár, az író azért van, 
hogy olvassák. S ez untig elég. A bor azért van, hogy igyad, ehhez nincs 
mit hozzáfűzni... Meglehet, Hamvas azért is maradt ismeretlen széles e vi-
lágon, mert ő nem a nagyvilágé, hanem az olvasóé, az enyém, a tied. Azon 
órák írója, midőn, legalább egy kis időre, mi abbahagyjuk a vége-hossza 
nincs gürcölést, a hajszát és tengődést, felhagyunk rettegéseinkkel és a 
nagyvilágban meg e világunkon való botladozásainkkal, s amikor – miként 
hajdanában-danában – egy külvárosi ház udvarán, a terebélyes diófa alatt 
üldögélünk, aranyozott fedelű, kis könyvvel az ölünkben.

 
3. A kivételesség                                                                                

 Schopenhauernél találkozunk azzal a híres metaforával, amely az olyan-
fajta ember öntudatára vonatkozik, aki képességeinél fogva túltesz ember-
társain, a lángelmére, aki magasabbról és tágabb látószögből tekint alá a 
világra, az önmagáról szerzett ismeretekre, ami a nagy ember sajátja. Min-
den szerénysége ellenére – vélekedik ez a borúlátó bölcs –, ha az illető 
olyan magas volna, mint a templomtorony, mindenképpen tökéletesen tu-
datában kellene lennie ennek a ténynek. Hamvas Béla, a művelt emberi-
ség két óriásának, Hérakleitosz és Nietzsche kivételességéről szólván, azok 
nemes lelkű, úri mivoltának ecsetelésénél időzik el főleg, azaz leginkább 
olyan egyéniségeknek tekinti őket, mint akik fölötte állnak a más embe-
rekkel való minden összehasonlításnak. Olyképpen ábrázolja őket, mint 
akik némileg áldozatai is az emberek felvilágosulatlan, nagy többségének, 
akikre viszont, ők maguk, nem is hederítnek, vagy legfeljebb lenézően be-
szélnek erről a sokaságról. A bölcselők nem foglalkoznak saját nagyságuk-
kal. Nekik küldetésük van, mert az embereknek szükségük van rájuk; hogy 
mekkora árnyékot vetnek a köznépre, nem érdekli őket, az ő ügyük az 
igazság, mégpedig a színigazság mindenről, s ők mit sem törődnek ilyetén 
elveik rettentő következményeivel. A maguk alapvető indítékai szolgálatá-
ban, s azon lehetőséget latolgatva, hogy velejéig megértettessék és megfo-
galmazhatóvá váljék a világ, ők félretették, úgyszólván légiesítették egyé-
niségüket, majdhogynem lemondtak róla, s a lét valamennyi, legkülönfé-
lébb formáját vállalván, kivételesek lettek – elmagányosodtak, siránkozás 
nélkül, gyógyír nélkül. Hamvas legjobb esszéjének záradékában (csupán 
azt véve tekintetbe, amit eddig megismertünk munkáiból), nos, tehát, a 
Stonehenge, a szikla extázisa című, legizgalmasabb tanulmányának vége 
felé, ez a megrendítően mély és rendkívül világos észjárású huszadik szá-
zadi gondolkodó, remekbe szabott költői képét nyújtja az értelmes anyag 
és az élő gondolat anyag mivolta egybevágó azonosságának, melyek a lé-
nyegük extázisának csúcsán, végső alakjukban, szárnyat bontanak az „iste-
nekhez vezető” úton: „S e titáni, félelmetes kőkapuk oda vezetik az em-
bert, ahol megszűnik ember lenni, ahol olyanná válik, mint a homok, toll-
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foszlány, ritka füst – ahol úgy szökdécsel, mint a megkergült állat, értel-
metlen önkívületben, fel, fel, az istenekhez, ahol az ember érzi azt a lényt, 
aki ő maga.” Az, amit tudunk e mégiscsak tragikus személyiség utolsó nap-
jairól,  Hamvas Béla költő legutolsó alkotói napjairól és terveiről, alátá-
masztja a számunkra minden bizonnyal megrázó, különleges helyzet ké-
pét, amely egy ilyen nagy emberről szól, aki mesebeli búvárként hatalmas 
mélységekbe merült az emberfaj óceánjában. Hiszen, végtére is, mindez a 
tiszta transzcendencia felé vezet mind a kutatómunkát, mind pedig magát 
a kutatót illetően, nemkülönben az alkotói aktus, az emberi értékek meg a 
nyers igazság iránti érdeklődés zavarához. Úgy tűnik, hogy Hamvas (tekin-
tet nélkül életkorára, betegeskedésére, kimerültségére, a társadalom irán-
ta tanúsított értetlenségére meg az összes többi evilági nehézségekre) ké-
pes lett volna, hogy még néhány jelentős szintézissel, még egy-két ezer 
könyvoldallal, további analóg összegezéssel fejezze be és tegye fel a koro-
nát életművére, anélkül, hogy bármi problémát okozott volna neki, ő azon-
ban egyszerűen túllépett ezen. Ha mindent tudok, akkor már nem is érde-
kes fecsegnem róla. Íme, ezen a ponton találkozik egyazon korban népeink 
kultúrája, s Hamvas talán ezért is tetszik nekünk annyira. Minden egyete-
mi hallgató ismeri a Zen buddhizmus ama bölcs mondását, miszerint hosz-
szan elnézni egy virágot, valójában a maradéktalan megismerés aktusa. 
(Hamvas egyébként, hadd jegyezzük meg itt, igen szoros kapcsolatot ápolt 
a vegetáció jelenségével, hogy mindent tudjon róla.) Eszerint, megfi gyelni 
a virágokat azzal jár tehát, hogy nincs mit megállapítani, mondani – ugyan-
is eggyé váltál a szépséggel, a napfény, a lélegzet, az egyetemes isteni te-
remtmény nagy lelkének valós voltával. De Hamvas távozóban van, felfelé, 
mind feljebb, az istenekhez távozik, miközben az ő személyes félreállása 
halk szavú, jóságos, jóindulatú, pannon; úgy megy el, mint aki egy bizonyos 
álláspontot hagyott hátra nekünk, hogy emlékeztessen bennünket, s ezzel 
vegyünk búcsút tőle – mintha mondaná is, hogy látjátok, eljutottam vala a 
lényegig, a dolgok magváig, a mennyországig, most akkor ugyanígy, ebben 
az értelemben, tovább, és még tovább jutni is lehetett volna, tőlem azon-
ban, aki egyébként annyira kiéhezett és annyira termékeny voltam, ne vár-
jatok többet... Ez, noha egy életmű csúcsa, fi náléja, mégis annyira humá-
nus és magától értetődő... Itten, és ezen a módon, Hamvas nemcsak a ki-
vételességét és elmagányosodását jelezte nekünk, hanem tekintve, hogy 
teljes mértékben különbözött minden más embertől és azok bevett szoká-
saitól, az emberinek a lényegére hívta fel fi gyelmünket megfelelő paradig-
mák tükrében. Annál a Pesszimistánál, Hérakleitosznál tehát, egy ilyen 
állásfoglalás, a bölcsesség csodatevő kulcsának felmutatása, amivel a világ 
minden titka felfedhető, és amellyel fel is tárták a világ minden titkát, az 
efféle álláspont nem csupán a távozásé, hanem a jelenlét hiánya is. Mert 
nekünk olybá tűnik, hogy a skotizmus (Duns Scotus 14. századbeli skolasz-
tikus fi lozófus tana), azzal, hogy tagadja az intézmények, a társadalom, a 
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képzettség, sőt a költészet létjogosultságát is, nem is volt jelen sehol: a 
művelődési életben, az irodalomban és ehhez hasonlókban, leszámítva – 
természetesen – azt a pár tucat hiányos mondattöredéket, amelyeket szak-
nyelven szentenciáknak és gnómáknak minősítenek. A világ, a hatalom, a 
dicsőség, a rangok megvetése, másfelől a kierőszakolt tisztelet meg az 
agyonmagyarázott bölcselkedés, szerencsére, fi gyelmeztetésként szállt 
ránk már azokban a korai századokban, amelyek közvetlenül az Aranykor-
ral határosak s a világörökség részévé váltak, majd segítettek nekünk, meg 
Hamvasnak is, a látótér pontos helyének és kiterjedésének, valamint a Fel-
világosultak valódi sorsának és valódi magatartásának megítélésében. 
Mert Hamvas, kétségkívül, ehhez az emberfajtához tartozik, melynek lán-
colatát, egyenes vonalat húzván Hérakleitosz és Nietzsche között, ő maga 
határozta meg, és amely vonal, logikusan, saját magához vezet vissza, ez 
pediglen esszéinek jó részéből világosan kibogozható. Az igazán nagy mű-
vész, ez az igazán nagy ember, a priori magányosságra lesz ítélve, és bármi-
féle bocsánatkérés, kétértelműség, határozatlanság nélkül fogja elutasítani 
az emberi hiúság hétpróbáját, illetve az intézmények megrészegítő invitá-
lását, melyek alapja a hiúság, a hatalom meg az erőszak. A maga viharzó, 
heveskedő és indulatos feltörekvésében, amikor is sárba taposta és meg-
semmisítette mindazt, ami üledéket hátrahagyott, Friedrich Nietzsche, a 
maga sajátos temperamentumának engedelmeskedve egyként elvetette az 
uralkodó tudományokat, szokásokat, még az illendőség merev konvenció-
it is. De hát ezek az emberek semmiképpen sem lehettek embergyűlölők! 
Ők – azonkívül, hogy az egyszerűségre, a lényegre, s valami olyanfélére 
törekedtek, ami örökérvényű lehetne a kozmikus és emberi jelenségek el-
téréseinek rendszerezése tekintetében – egészen magától értetődő, „ter-
mészetes” módon lettek ellenzői a sablonosságnak, az ostobaságnak, az 
eszmeiségnek, az illetéktelenségnek, a gondolkodó meg a dalnok tanúsí-
totta könnyelműségnek, és felléptek az ellen a szégyen ellen, amely a toll-
forgatók aktuális univerzumában uralkodik: mármint, hogy vannak, akik a 
személyes sikeresség kedvéért elhanyagolják az igazság meg a szépség kö-
vetelményeit. Ezért a sötéten látó Hérakleitoszt, a viharzó Nietzschét és a 
sugárzó Hamvast, minden fenntartás nélkül, az egyazon nagyságok közé, 
egyazon rendbe sorolhatjuk. Korunkban ők (s természetesen még egy tu-
catnyi hozzájuk hasonló) járulnak hozzá művükkel az Emberút Könyvtá-
rához az újkori Szent Könyvek alakjában. Erős szerekként, nagy dózisok-
ban, „lovaknak méretezett injekciók” formájában adatik be mindez az el-
tompult emberiségnek meg apokaliptikus korunk egykedvű nemzedékei-
nek fi gyelmeztetésül, hogy betekintés nyerjenek, hogy felhívjuk fi gyelmü-
ket – mint azt a hajdankori János tette csorba deszkája segítségével, mely-
re az volt ráírva, „Bánjátok meg bűneiteket” – jeléül annak, hogy még van 
időnk, még minden a helyére kerülhet, visszatérhet medrébe, az ember 
igazán magáénak tudott földjére, hogy ott alávesse magát a világminden-
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ség legáldásosabb erejének, a szabadság legyőzhetetlen gravitációjának. 
Éppen a világ nagyságainak ismert emberek leírhatatlan és gyakorta külö-
nösen megdöbbentő szenvedései, balsorsa láttán mi mindig hajlamosak 
vagyunk rá, hogy igazságszolgáltatást követeljünk számukra, elégtételre 
vágyjunk, hogy megfi zessenek érte, bűnhődjenek azok a monstrumok, akik 
a Bölcset kínpadra feszítik. Sőt, kijelentjük, mi magunk is, íme, teszünk 
valamit azért, hogy az igazságtalanság ellenében igazság tétessék, hogy a 
meggyötört költőt meg a légynek sem ártó, száműzött művészt, elfeledett, 
lepocskondiázott, mellőzött, lenézett bárdot rehabilitálják, felemeljék, kö-
zöljék, minősítsék, dicsőítsék és tiszteljék. Mi tehát azzal foglalatoskodunk, 
ami magának a költőnek eszébe sem jutott, amit ő mindannyiszor elhárí-
tott, amit a lelke mélyéig ellenzett! Figyeljetek csak oda, mit mond a vén 
Kodorović – ejnye hát, mivelhogy ő minden ismert és híres költőt megbo-
tozna! A költők valóban tele vannak önimádattal, a becsvágy viszont soha-
sem öregbítette az igazságot. Én, egyébként úgy vélem, hogy Hamvas Bé-
lát, összes műveinek megjelenése, valamint öt-hat világnyelvre való lefor-
dítása után sem fogadja majd éppenséggel szívesen és tárt karokkal Euró-
pa és a nagyvilág. Az a hatalom és azok a rendszerek, amelyek elűzték, 
majd üldözték a Költőt, aki mindenféle testi munkát vállalván nyomorogni 
kényszerült, nemkülönben az ottani felfogások meg a műveletlen hivatal-
nokok ma is uralkodnak minden államban. Mi általában úgy gondoljuk, 
hogy a legnagyobb hatalmat élvező legnagyobb senkiháziak itt vannak ná-
lunk, a mi országunkban, s ez a mi specialitásunk. Részben így is van, azzal 
a megszorítással, hogy mindenütt, ahol az erő és a hatalom mindennek a 
megmondhatója, ennek megfelelő emberek és szokások vannak hatalmon. 
Nehéz ügy... Hamvas, akárcsak a világ minden más lángelméje, mint aki a 
nagy magányosok közül való, csupán a magányra kárhoztatott emberek-
hez intézheti szavait. A defi níció szerint a misztikus beavató szertartáson 
átesett és magas fokú egyénítést elért, érett, beilleszkedett emberek, s ve-
lük együtt az adeptusok, akik most esnek át mindezen – ritkaságszámba 
mennek. Hamvas szava, valóban kristálytisztán kifejtett, hajlékony, átte-
kinthető, jóindulatú és gyógyírként ható mondanivalója tényleg nem szól-
hat mindenkihez. Az emberiség egy bizonyos betegségben szenved, mely-
nek neve Ellenállás, másképpen elutasítás, vagyis, hogy elfordítjuk fejün-
ket: saját magunktól, embertársunktól, az igazságtól, a szépnek a fenségé-
től, a természettől, Istentől. Apokaliptikus korunk legjellemzőbb tulajdon-
sága a betekintéstől való vonakodás. A Bölcselő, a mai uralkodó nemzetek 
valamennyi fokozatának, mivoltának, szintjének – szálka a szemében. A 
triviális – ez a mi birodalmunk színe. A Művész helyébe a Szélhámos, a 
Bölcs helyébe a Vezér lépett. 

Borbély János fordítása 

                   



Pollágh Péter

Bólya Péterért

„Nem létezik Irodalom a nyelvezet bizonyos Morálja nélkül”
Roland Barthes

 „kiderül, hogy a mennyország is lent van, és nem fent, ahogy tanultuk”
Bólya Péter

Önmagával megszorzott ember volt. 49 évet élt: népmesei hét a négy-
zeten. Orvos és író. Mint Csehov és Csáth. Fehér köpenyes álmodó. Fo-
nendoszkópos fantaszta. Ilyet a kelléktárban már nem találsz. Én ’93-ban 
találtam rá a tatabányai antikváriumban. Később tudtam csak meg, hogy 
abban az évben halt meg. Emlékszem könyvének két komoly színére: 
szürke és fehér. Beton és tej. Biztos meg is szagoltam. Kicsi voltam még, 
tizennégy. Rózsaszín arc, zöld fülek. Nem tudtam: ami elkezdődik ben-
nem, az nem ér véget soha. Nem fogom őt megunni, tucatnyi példányban 
vásárolom fel és osztom szét a könyveit. Vádolok, vitatkozom érte. Mert 
tartozom. Hozzá és neki. De ki is volt ő? Felvidéken született, mint apám, 
csak egy évvel előbb, 1944-ben, az akkor még színmagyar Érsekújváron. 
Aztán lakott Szegeden és Pesten, mindenféle munkát próbált, nem is il-
leszkedett be sehova. Fő regényében, a C-dúr fi sz-mollban így írt magáról: 
„Te rém ravasz fi ú vagy, és el kell készülnöd arra, hogy nem mindig fogják 
érteni, amit íróként vakerászol, mert egyetlen mondatba bele tudod zsúfolni a 
múltat, a jelent, a jövő lehetőségeit, és más hasonló túlvilági marhaságokat. 
Készülj fel rá, hogy tehetségtelennek fognak tartani. Na nem végleg, csak egy-
két évtizedig.” Igen, húsz éve halott már, s mintha létezését is tagadnák. 
Emléke elmaszatolva, pedig 1975–1992 között vették, mint a cukrot: 18 
kötet maradt utána. 

Barthes szerint „elképzelhetők olyan szerzők is, akik többre becsülik a 
mívesség biztonságát a stílus magányánál”. Bólya áldott kezű volt, mene-
kült a biztonságból. Iszkolt a prózája is. Krúdysta. Mándysta. Ködlovag. 
Álmodó. Na, nem mintha a mocskot, a romlást ne tükröztette volna. Tük-
röztette, de mindig oppozícióban. Nem gonoszodott el. Nem lett erkölcs-
telen a nevetése. Utánozhatatlan volt a csengő álmok és a beteg emberek 
leírásában is. Megmutatta, hogy a téveszmés fi gurák hogyan szennyezik 
maguk körül az életet. Küzdött a korrupció és a degeneráció, az elkorcso-
sulás minden formája ellen. 
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Fiatalkori önmagáról így írt: „Leendő író a leendő álírók között. Még sok 
bajunk lesz egymással”. Így is lett. Mocskolták eleget. Néhány valódi író 
(Tóth Erzsébet, Temesi Ferenc, Sopotnik Zoltán) ellenben szépen em-
lékezett meg róla. Szabad volt, ahogy csak az amerikai próza tudott az 
lenni. Unalom nélküli: minden második Bólya-oldalon találok valamit, 
amit aláhúzhatok. Majd egyszer összerakok egy olyan szöveget, ami csupa 
idézetből áll. Addig is néhány rövidebb. Egy trafi kban szétnéz, s leírja, mit 
lát: „apró mentőautót, mely vijjogva kérdezgeti, amint a kórházba visz, hogy 
vajon milyen betegségtől lettem olyan kicsi, hogy vihet?” Helyzetéről: „Ahol 
most vagyok, onnan csak támadni lehet”. És támadott is. A humor kutyá-
it szabadon engedte. Semmi sznobság. Aljas taxisok, ripacs művészek, 
médiasenkik, mocskos kernyelek: zsongott, sistergett a világa, mint egy 
nemzetközi reptér. Sok hőse svéd volt egy spíben (részeg egy kocsmában): 
ha őt olvasod, nem bírsz a nevetéssel. Nyelvkritika, stíluskeverés, viviszek-
ció. Az irodalmi élet imbecillis nyelvét, nyögvenyelős rítusait is gúnyolta: 
egyik regényében úgy lesz egy kofából sikeres író, hogy még írnia sem 
kell. A malícia klasszikusa volt: törtetők, bájgúnárok, nagymellényűek, 
lotyók, agresszorok, vérszívók és okoskák mind megkapták tőle. Ahogy 
saját magának is megadta szépen, keményen. A pofonért nem ment a 
szomszédba. Úgy gondolom: kicsinálták, hiszen a tehetség mindig kisebb-
ségben van, és azt sosem tolerálják. 

 
A Külhon fülszövege rátapint a lényegre: „magyar regényt írt, s remek 

stíluskörnyezetet is épített a modern amerikai prózának e találóan és megren-
dítően magyar változata köré”. A külföldi emlékekről ezt mondja: „vissza-
térek, s újra megírom őket, másképp: felnőtten, férfi ként, igazán és véglegesen 
magyarként”. A másik Magyarországot tükröztette, az elárultat, a hó alat-
tit, a leköpöttet. A szellemi ellenállás része volt ő is, mint Csoóri Sándor, 
Csurka István, Csengey Dénes, Kondor Béla, Császár István, Makovecz 
Imre, Latinovits Zoltán, Lázár Ervin. A romantika rollerét tolta a kádári 
romokon. Mindenen átütött a Stílus, amihez nyúlt. Tudta, mi a mondat. 
Mi a gerinc. Mi a fantázia. Nem is kell több, gondolnánk, aztán „mégis” 
elpusztult, „mégis” magára maradt. Bár ebben aztán igazán semmi érthe-
tetlen nincsen. Nota bene. „Ha valaki teljesen szabálytalan dolgokat csinál, 
ami mégis jó, az nemsokára meghal.” Laza volt, mint egy lord, és kerülte 
azok társaságát, akik nem tetszettek neki, akiken érezte a romlás szagát. 
Hogy nem állt szóba, látszik is karrierjén. 

Még füzetes regényei is emlékezetesek, leginkább az Éva nővér: por-
nográfnak próbálja magát álcázni, de valójában szatíra, melyen átüt a ro-
mantika, a tartás és a szemérem. Két kötetben kiadott orvosi üzenetei 
pontosak, humora többszólamú. Akármit veszünk tőle elő: egy manipu-
lálhatatlan ember képe jelenik meg. Talán tévedek, de azt hiszem: nincs 
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az a presszió, ami őt átváltoztatta volna. Reményt adott, hogy van még 
fény, s lehetnek olyan emberek, akikben bízhatunk, akik átlátnak a szitán. 
A mocskoson. A  cukroson. A tegnapin, a holnapin. Bólya Péter életműve 
tüntetés a szürkeség és a sötét ellen. Rehabilitálása kötelező.



Szűk Balázs

Cigány mesék a magyar játékfi lmekben

Az 1939–2011 között készült cigány tematikájú 346 dokumentumfi lm 
közül mindössze kettő foglalkozik a cigány mesével: Kóthy Judit–M. Top-
sits Judit: Aki hallja, aki nem hallja (Orsós Jakab-portré), 2000–2001 és  
Novák Norbert–Novák Tamás: Mesélő életek – beás mesék, 2005 című 
alkotásai. Az 1969–2007 közötti kilenc dokumentum-játékfi lm egyike se 
tartalmaz mesei elemet. Az 1963–2011 közötti tévéfi lmek, tévéjátékok és 
zenés színházi felvételekben csak egyszer, 1975-ben említik a mese-rock-
musical műfaját: Szegvári Menyhért: Egyszer egy cigánylány. Elméleti 
síkon az animációs kísérleti és nagyjátékfi lmjeinek műfaji hozadékaként 
számtalan mesei víziónak, álomlátásnak kellett volna születnie. Mégis 
csak egyetlen ilyen van az 1979–2005 közötti időszakban: Pásztor Ágnes: 
Hét iker szarvaskígyó, 19791; Reisenbüchler Sándor: A Nap és a Hold el-
rablása, 1968, Macskássy Katalin: Sosemvolt Cigányország, 20052. A töb-
bi: meséhez közel álló ballada (Hegedűs 2 László: Cigányballada, 1983); 
Szabó Ildikó: Chacho rom című nagyjátékfi lmjének bevezető meseszerű 
inzertje (1999–2002);  gyerekekkel festett, rajzolt, mesefoltok tarkította, 
gyerekek kommentálta képek családi eseményekről, vágyaikról, babo-
náikról (Macskássy Katalin: Nekem az élet teccik nagyon; 1976)3;  egy 
Jókai-novella szellemes adaptációja (Dargay Attila: Szaffi , 1984) és egy 
mélyrealista–sci-fi  gettófi lm (Gauder Áron: Nyócker, 2004). Nem állunk 
másképp a fi kciós kis- és nagyjátékfi lmekkel sem. A 1908–2011 közötti 
részleges cigány tematikájú 108 mű között egyetlenegy olyan sincs, amely 
tartalmaz mesei motívumokat. Ugyanezen időszak teljes tematikájában 
(37 fi lm) csak 1971-től találunk meseszerű, vagy a mesélést közvetlenül 
megjelenítő kilenc szüzsét. Ezekkel kívánunk az alábbiakban foglalkozni.

Az 1971-től a rendszerváltásig terjedő korszak játék- és tévéfi lmjei 
egyrészt folytatták a hatvanas évek végének „felelősségfi lmes”4 moralizá-
ló/szociografi kus vonulatát, bővítve azt az identitáskeresés, a kulturális 
asszimiláció alulról jött értelmiségi etikai-fi lozófi ai dilemmáival (Gyön-
gyössy Imre: Meztelen vagy, 1971)), másrészt új utat nyitottak a „kisember 
áldozat”5 néha nyers realista szituációs dokumentálásának (Schiffer Pál: 
Cséplő Gyuri, 1978; A pártfogolt, 1982; Gyarmathy Lívia: Koportos, 1979).

1 Bari Károly: Tűzpiros kígyócska mesegyűjteményéből
2 A Madarakból lettünk c. mese szociografi kus mozgóképes fekete-fehér anyagára fes-

tett-animált színes történet, amely a végén kiszínesedik.
3 Magyar Filmlexikon 2005: 640.
4 Pócsik A. 2006/2: 245.
5 Pócsik A. 2006/2: 255.
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Gyöngyössy Imre Meztelen vagy (1971) című második játékfi lmje6 inkább 
képekkel túlburjánzó, elvont allegorikus megváltástörténet (misztérium-
játék) újra parafraziálása, mintsem szociológia, néprajzi tényfeltárás a ci-
gányság valódi helyzetéről.7 Szertelen expresszív víziók8 és kegyetlen na-
turalizmus kettősségében a cigány népcsoport etnikus leírása pontatlan, 
vázlatszerű, erősen romantizált életkép/ballada.9 Meseszerű kezdésre utal 
a fi lm eleji balázs jánosos festmény, amely állóképes inzerttel jeleníti meg 
a roma identitás vizuális szimbólumait: a piros kerék napként vezérel utat 
a sárga-kietlen homokdombokon és sárga-zöld felhők káoszában (0.12’–
0.20’). A mű zárlatához közel egy dramatizált paramichát (Szent Péter és 
a szálláskereső cigány) is láthatunk a főhőst, Gerát megítélő Romani kris 
helyszínén, egy szekérszínpadon. (1 óra 6’49”) A csepűrágó arcára fehér 
vonalakat fest. Bemutatja a szereplőket: a cigány kék ingben van, mellé-
nye szürke, kalapja fekete; a fehér szakállas Szent Péter pedig tunikában, 
és egy levágott zöld ágból van fonva a glóriája. A csepűrágó a nézők felé 
fordul, és kommentálja a történteket: „Elindultak szállást keresni. Betér-
tek egy fogadóba éjjel. Hát akkor betértek egy fogadóba, lefeküdtek. A 
cigány feküdt le kívül, Szent Péter belül. Jött arra egy részeg ember, meg-
látja, hogy a cigány fekszik kívül. Elkezdi verni.” ’Nesze, nesze! Üsd, vágd, 
nem apád! – üvölti a részeg. „Ajaj, miért bántasz engem?”– védekezik a 
cigány, majd Szent Péterhez fordul. „Kelj fel, Szent Péter!” ’Mit akarsz, 
te cigány?’ „Gyere a helyembe…jaj, jaj, jaj!” ’Ünnepelj cigány, elment a 
részeg ember!’ (Helyet cseréltek.) Jött vissza a részeg ember, elkezdi ütni 
a cigányt, hiába van belül. 

A részeg űzi-hajtja a cigányt, a közönség nevet. A csepűrágó summáza-
ta: „Hát ezért van az: akár kívül fekszik, akár belül fekszik, mindig csak a 
cigányt verik.” (1 óra 9’37”)

  A rendszerváltás utáni játékfi lmek az etnikai kultúra és identitáskép 
kiépítésnek azt az útját vállalta, amely a már meglevő kulturális szöveg- és 
képi toposzokat (műfajok) egyrészt újraértelmezi (etnicizálja), másrészt 
saját hiányos mitológiájába adaptálja a lehetséges közös mitikus történe-
teket.10 Az elmúlt húsz évben megismétlődött a két világháború közötti 
műfaji fi lmek elhatárolódó, távolságtartó eszköztárának újra artikulálása a 
tematikai gazdagodás ellenére.11 Pócsik Andrea szerint ez a múlt emléke-
inek/meséinek (elbeszélhetetlen, elbeszélhető) és a jelen gettóinak (szür-

  6 A Meztelen vagy előképe Gyöngyössy főiskolai játékfi lm-forgatókönyvvázlata ill. 
Kabay Barna Messze (1973) c. főiskolai dokumentum-vizsgafi lmje . Zsugán I. 1994: 
236.

  7 Gyertyán E. 1977: 432.
  8 Nemes K. 1980: 153.
  9 Gyertyán E. 1977: 431
10 Örkény A.  2005/6 :7–9.
11 Bernáth P. 2002: 7.
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reális, vituális, távoli, közeli) viszonylatában játszódott le.12 Az első cso-
port független fi lmkészítőinek (Szederkényi Júlia: Paramicha avagy Glonci, 
az emlékező, 1993; Czabán György–Pálos György: Országalma, 1998; Szőke 
András: Tündérdomb, 2000; Malgot István: Cigány hold – egy cella képei, 
2001) marginális-refl exív nézőpontja a történetet elbeszélhetetlenné (disz-
narratívvá) tette, alapvetően formanyelvi szerzői attitűdre építve az iden-
titáskeresést.  A második csoport alkotásaiban különös hangsúlyt kapott a 
kultúrák ütközésének ábrázolása a hagyományos narrációs (lineáris, ret-
rospektív, prológus/epilógus) kereteken belül, tablószerű nagyszerkeze-
tekkel, realista stílusjegyekkel, színszimbolikával, metaforikus „párnaké-
pekkel” stb. (Gyöngyössy Bence: Romani kris – Cigánytörvény, 1997; Kőszegi 
Edit: Sitiprinc – Börtönherceg, 1999; Szabó Ildikó: Chacho rom – Az igazi 
cigány, 1999–2002; Koltai Róbert: Megy a gőzös, 2007).13

A jelen gettófi lmjeinek szóródása a leglátványosabb, hiszen a négy me-
zőnek még csak a kutató, egyenetlen feltérképezése folyik a mediális tar-
tományban (szürreális: Kamondi Zoltán: Kísértések, 2001; virtuális: Gau-
der Áron: Nyócker, 2004; távoli: Pejó Róbert Adrián: Dallas Pashamende, 
2005; Ragályi Elemér: Nincs kegyelem, 2007; Lakatos Róbert: Brahtalo! Jó 
szerencsét!, 2007; Bogdán Árpád: Boldog új élet, 2007; Groó Diána: Vespa, 
2009; közeli: Oláh J. Gábor: Rap, revü, Rómeó, 2004; Barnóczky Ákos: Sző-
ke kóla, 2005; Dettre Gábor: Tabló /Roma zsaru, 2007).

  A Tiszavasváriban, Tibolddarócon, Bogácson, Aszalón, Alsóvadászon 
forgatott és a késő Kádár-kor idején játszódó  Paramicha  avagy Glonci, az 
emlékező (1993) áldokumentatív /experimentális- önrefl exív14 fekete-fehér 
„fi lmtöprengésének”15 címe egyaránt utal a cigány mesefolklór archaikus 
tündér- vagy varázsmeséjére és a fi kciós technokrata emlékezésre,16sőt a 
kettő, egymást eltüntetni akaró konfrontációjára. A fi lmbeli mesélés azon-
ban csak ürügy, sajnos a főszereplő, a nyolcvanéves Glonczi Miklós ta-
nítómesei kontextusba egyszer sem kerül, mások (stábtagok, orvosok, ta-
karítók, rendőrök, romák)17 beszélnek helyette és róla. Még menekülése/
üldözése után sem szólal meg, csak magányosan hallgat barlanglakásában. 
A mesemondás természetes, dokumentáló és organikus/etnikus közegét 
a szövevényes, aránytalan felépítésű szüzsé18 kettébomlása pótolja, tolja 

12 Pócsik A. 2006/2: 257–279.
13 Pócsik A. 2006/2: 263; 277.
14 Sipos J.1993/4 :12.
15 Gelencsér G. 1994/10: 37–36.
16 A BBSA-fabula kindulópontja Csernai Zoltán: A boldogságcsináló gép regénye 

(1980), amelynek alapmotívumát (az álmokat rögzítő és kivetítő gép, valamint annak 
hatásai a kísérleti alany pszichéjére) Szederkényi Júlia plágiumgyanúsan vette át az 
említett utolsó Csernai-opusból. Németh A. 2009/9 13.

17 Glonczi Csaba, Horváth Kálmán, Lakatos Gusztáv, Lakatos Amigó Csaba, Rácz 
László Jambó, Balogh Mihály, Balogh Jenő, Balogh Gyöngyi.

18 Turcsányi S. 1993/4 : 9.
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el a mélyebb „karcos rajzolatú”19 portrét egy szokatlan, néha esszészerű, 
néha költői, ironizáló/önironizáló, szabadkamerázó  dokumentum-fi kció 
felé.20 Szederkényi főhőse egy kivételes, belső látó képeséggel megáldott/
megvert cigányember, akinek tehetségét a második világháborúban fedez-
ték fel, a cirkuszban lépett föl vele, s akinek a titkát a körülötte élő cigány 
barlanglakó telepiek sem ismerik. A fi lmbeli jelenben orvos-pszichiáterek 
képernyőn /monitoron szeretnék megjeleníteni a nem alvó páciens tudatát 
egy fejére szerelt különleges készülékkel. A kutatást egy fi lmes stáb rög-
zítené, de Glonczi nem hajlandó parancsra ábrándozni. Glonczi a géppel 
együtt megszökik vagy megszöktetik. Elkezdődik párhuzamosan a hatósá-
gi nyomozás (orvos, rendőr) és a stáb privát üldözése egy Land Roverrel. 
Glonczit végül egy teleholdas éjszaka egy vidéki cigánytelep magányos vá-
lyogházában találják meg a stáb tagjai és a rendőrök, ahol ágyában fekszik, 
s a hozzákötött szerkezet szikrázik (44:23.). A berendezésekkel, fejkészü-
lékkel és s fi lmdobozokkal együtt felviszik a település elhagyott barlangfül-
kéibe. Kicsit később egyik barlangfülke sarkában pizsamában ül, lábánál 
fehér tál, s várakozva beszél egy benne élő madonnaarcú cigánylányhoz: 
„Így nem lesz jó, így nem fog menni, hacsak jó szókra nem…mindig más 
alakban, te csuda szép lány…Paramicha, paramicha… Mint egy mese, 
mint egy mese. Hallom, hogy itt vagy.” (51:30) Akkor jelenik meg újból 
az emlékkép a múltból, amikor nem is várnánk, amikor senki sem látja: 
először a csíkos pulóveres, mosolygó arcú fi atal lány az ablak mellett, egy 
rossz konyhaszekrény előtt, virágos-hosszú fülbevalóval, ölébe helyezett 
kézzel, s a kamera előre-hátra leng. (1:05:12), később, amikor G. eszik, a 
szép leány konyhabeli képe kimerevül (1:15:57).

Az Országalma (1998) avagy Családi mesefi lm sok zenével kicsiknek 
és nagyoknak alcímében mítoszban-mesében gyökerező, „népszínműves-
amatőrfi lmes, kisköltségvetésű cinéma veríté,”21 „ironikus-groteszk,”22 
amelyet a Miskolc melletti, erősen szegregált csereháti kis településen, 
a terepben már jól felmért23 Csenyétén forgattak.24 A Kárpáti Péter saját 
„vásári játékából”25 írt akciósabbra fogott forgatókönyv  már kevesebbet 
őriz meg a Csehi Sándor gyűjtötte, püspökladányi cigány népmesék ih-

19 Bakács T. S. 1994/9: 14.
20 Pócsik A. 2006/2: 258.
21 Hirsch T.1998/8: 52.
22 Bikácsy G. 2003 821.
23 A Közgáz Vizuális Brigád tagja, Pálos György két dokumentumfi lmet is forgatott a 

faluról, Csenyétei iskola (1995), és Csenyétei variációk (1998–1999) címmel.
24 Pócsik A. 2006/2: 261.
25 Az azóta kultikussá lett középfajú dráma (1994) ősbemutatója 1995-ben volt párhu-

zamosan a Pesti Színházban és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Újabb min-
malista értelmezésével a tatabányai Jászai Mari Népszínház 2010. novenberében ill. 
2011. 05 .05-én (Marczibány Téri Művelődési Központ, Budapest) találkoztunk, Kár-
páti István rendezésében. http://gyerek.szinhaz.hu /index.php?
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letettségéből26 és a szerző szociológiai kutatásaiból.27 A Bábolna Tv két 
lelkes munkatársa elindul (stoppal, gyalog) a BAZ megyei Baktakék és 
Csenyéte irányába, hogy Csulánóról, a híres cigány lótolvajról, lókupecről 
színes riportanyagot készítsen a szegénységükről panaszkodó romák kö-
zött. Pócsik Andrea értelmezésében a Mátyás-legendárium újabb mozgó-
képes olvasata nem eklektikus műfajkeresés három részben (cinema veri-
té, fi kció, oknyomozó riport)28 vagy a keresés fi askója, hanem „a magyar 
többségi és cigány kisebbségi kultúra egymásra vetítése népmesei elemek 
segítségével.” 29

  A szétszóródva élő magyarországi cigányság történelmének rekonst-
rukciója szinte lehetetlen. Kevés a hiteles forrás, az is etnocentrikus vagy 
etnikus előjelű; lehetséges történetük leginkább különböző kultúrák ta-
lálkozásaként és összeütközéseként írható le. Négy nagyjátékfi lm a rend-
szerváltás után arra vállalkozott, hogy az előítéletek zárt és ismétlődő 
rendszerét feloldja: kettő a lehetséges autentikus olvasatot adva a mi–ők 
szüntelen újrakeletkező „etnikus háborújáról” (Sitiprinc, Chacho rom); 
kettő a midcult felhígított nézői esztétikájának/keresletének szerencsés 
nyerteseként (Romani kris, Megy a gőzös).

A kettős identitás fi lmje, a Sitiprinc (Börtönherceg, 1999) Kőszegi Edit 
dramaturg, jelmeztervező, dokumentumfi lm-rendező és Szuhay Péter 
néprajz-muzeológus, antropológus, szociológus egyik legkimunkáltabb 
közös, 18 hónapos forgatása; eleddig egyetlen játékfi lmjük. A kettős nar-
rációjú (mi=bent, ők=kint) fi kciós dokumentumfi lm az 1907-es dámosi 
rablógyilkosság előtt 15 évvel és közvetlenül utána játszódó történet, a 
belügyminiszter felhívására érkezett cigányjobbító lakossági levelek és 
Horváth Rudolf soproni fegyenc gyöngybetűs visszaemlékezéseit (1911) 
használja autentikus forrásként. Sitiprincnek a börtönzsargon szerint azo-
kat nevezik, „akiket kímélnek és különleges bánásmódban részesítenek.”30 
Maga Horváth Rudolf is így értékelte ezt sajátos ironikus stílusában: „…
kaptam mindent mi szem szájnak ingere, folyton csak meséltettek, a végén 
már a pap is gyorsítva imádkozott, csakhogy hallja a folytatást…”31 Mivel 
az önéletírás is erősen meseszerű (az anyja meséje az átváltozó almásde-
resről, a fegyenc parafraizáló „tékozló fi ú” példázata a sötétzárkában), 
ezért a történet kerete egy rokkant motorban ülő vásári bábjátékos rend-
szeresen visszatérő elbeszélése adja(1’19”–1 óra 49’15”), aki a hallgató-
ságot és egy kis szöszke fi út állandóan megszólítva, játékra, fantáziálásra 
ösztökélve, feleleveníti kalandos életútját („Gyertek, gyertek mindnyájan 

26 http:// revizoronline/hu/cikk/2847/karpati_peter_orszagalma
27 Bihari Á. 1997/12: 5.
28 Hirsch T. 1998/8: 53.
29 Pócsik A. 2006/2: 261.
30 Ozsda E. (1997) fi lmkultura.hu
31 Ozsda E. (1997) fi lmkultura.hu
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ide, mert nagy dolgokat akarok nektek mesélni, egy kalandos életet, egy 
emberről, aki ilyen is volt, meg olyan is volt.” „aki mindenki volt és senki” 
1’40”).32 A narrátor mindenki, de kiemelten a romák, cigányok megszólí-
tásakor (1’19”), ki is jelöli a műfajt: „Egy történetet akarok elmesélni…” 
(1’19”); „Be akarok mutatni nektek egy komoly történetet…” (2’24”), amit 
a házasságkötés kommentárja során meg is erősít: „És most már minden 
rendben is ment volna, és itt lenne a mese vége, ha ez egy mese lenne. 
De mint mondtam: ez egy igaz történet. Ez már olyan, hogy az újságban is 
olvashattuk.” (1 óra 20’09”) Azaz egy olyan törtínetót hallunk, amely élet-
történeti elbeszélés („valódi történet”). „Gyertek, gyertek mindannyian! 
Hallgassátok igaz szavam!” (1 óra 40’ 25”). A mesélő saját történetének 
egyes epizódjait adja elő kötetlen tartalommal, harmadik személyben, 
megkettőzve személyiségét (hasbeszélő bábu).33 A narrátor mesélő po-
zíciója csak a keretre, néhány, a vásár jelenéhez visszatérő emlékeztető 
képre szorítkozik (24’45”; 1 óra 10’48”, 1 óra 40’ 20”), de mindinkább az 
eltávolodó, személytelen kommentálás (eseményleírások – 2’52”, 18’ 51”, 
23’00”, 30’04”, 47’11”, 1 óra 25’ 56”; néprajzi magyarázat – 55’10”; vers: 1 
óra 08’19”; a vándorlás 4, az üldöztetés 3 archív fotója – 29’, 1 óra 25’ 54”; 
fi ktív mozgóképek – 25’ 56”) textusába olvad bele. A kommentár szerepét, 
rövid időre (fragmentáltan) a rikkancs, a leveleket felolvasó civil nők és 
férfi ak, a lelkész és Horváth Rudolf is átveszik (1 óra 20’ 40”– 40’ 49”). A 
fi lmnek egyetlen egy valódi töredékmeséje van, az is fehér asszony szájából 
hangzik, klasszikus mesélő helyzetben. A későbbiekben cigány mesével 
egyáltalán nem találkozunk, holott a tükördramaturgia, a beavató jelleg 
és a visszatérő vásári kommentár miatt ez elvárható volna. Egy teliholdas 
őszi éjszakán Rudolf betegeskedő édesanyja, az ágyban a három gyerek-
nek magyar motívumokból építkező jósló tündérmesét (paramichi) celeb-
rál az almásderes feketévé változásáról az ezüstpatak partján. „És minden 
ezüstösen csillogott, az almásderes felnyerített, és elindult, és meg sem 
állt az ezüstpatak partjáig, ahol a legselymesebb a fű és legkristályosabb a 
víz. Evett, ivott és láss csodát, a szőke ébenfeketévé vált. És ahogy a hold 
ráragyogott, a fénye bevilágította az egész pusztát…” Jön a férj, ahogy ár-
nyéka rávetül rájuk, azonnal szétrebbennek. Csak a kisfi a marad az anyja 
mellett. Kéri is tovább: „Mama, és aztán mi lett? ’Maradjál csöndben, 
mindig így történik.’ „S aztán jönnek a csodák. Mama, mesélj még, hal-
lod? ...Mama, hallod?Mama!” Az édesanya az ágyra hanyatlik, többé nem 
mozdul. (11’53”)

 Öt nyelven készült, háromgenerációs, színes (mítosz/történelem) és 
fekete-fehér (porrajmos), a mesélés alaphelyzetére épülő, idősíkváltó/
ciklikus tablófi lm, a Chacho rom – Igaz fi ú, 1999–2002).34 A közép-európai 

32 Pócsik A. 2006/2: 265.
33 Vekerdi 1974: 142–148.
34 Stőhr L. 2001/9: 10. 
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történet száz évében (1849–1944) a színes részek a kalandos, romantikus; 
a fekete-fehérek a nyers, dokumentatív tömböket emelik ki jobban, de a 
narrativitás ívét erősen formálják a mítoszi elemek (a cigány történelem 
indiai kezdete, a főnix madár feltámadásának animációja, Siva/Krisztus 
azonosítása valódi corpusokban), továbbá a szerelem/ történelem befo-
gadó és kitaszító (feminim/masculin) erőinek kiszámíthatatlan ismétlő-
dései. Ugyanezt a ciklikusságot animálja a fi lm eleji inzert (2’09”–2’30”). 
Az anyjától eredetmesét kérő („Mama, mesélj!”, 32’) indiai/cigány her-
ceg arca lángokba tűnik át, s ebből emelkedik ki a cigány mitológia főnix 
madarának sémarajza. Az újra testet öltő madár egy virágmotívumra/
napkerékre emlékeztető nyolcküllős karikán ül: bal íve kék, a jobb pe-
dig lila.35 Az isten-madár szárnya bal oldalt élénkpiros, a tollvég zöld; 
jobb oldalt kék, illetve zöld. A nagy körből alul egy-egy kéz lóg ki (a 4. 
és 6. küllő vonalán). A kék ívben lila kéz, indiai hegedűvel; a lila ívben 
a kék kéz egy tőrt tart. A két ív kígyószerű vonalban összeér, amely egy 
virágsziromban (kék, sárga) végződik. Az emelkedés során a kígyófejből 
piros és fekete vonalak szakadnak ki. A kígyótestet két, egymással szem-
be forduló kard metszi. A Chacho rom felirat, piros és kék színekkel, a 
főnix madárból jön elő. Ugyanezt az elégetést/égő áldozatra utal a kissé 
ismeretterjesztő ízű eredettörténet, amit a cigányságról a vörös ruhájú, 
kék hajú, ékszerekben pompázó, pipázó ősanya mond el herceg gyerme-
kének: „Rádspud, Pándzsáb és Bugyerák vidékről, onnan, ahonnan ezer-
évenként a Tűzmadár is elindul Nyugatra, hogy ott porrá égesse magát és 
hamvaiból újjászülessen, onnan indultunk mi is, hogy mi is elégjünk, és így 
túlélhessünk mindent, mint a Nagy Szalamandra, aki a Tűzben születik, 
de a vízben él.” (32’) ’Menekülnünk kellett Indiából? Miért?’ – kérdezi 
a herceg. „Mert jöttek mindenféle gonosz, öldöklő háborús népek, de mi 
nem háborúzhatunk; Brámik vagyunk, a legfelsőbb kaszt, nem is dolgoz-
hatunk, tiltja a kasztrendszerünk, mi még a királyoknál is nagyobbak vol-
tunk. Meneküléseink során vad Perzsián keresztül Bizáncba értünk, ahol 
még együtt voltunk; megismertük a testvéreink, értették a nyelvünket, kap-
tunk várat – ippé, dzsippé –, s erről a nevünket, gipsy. Gazdagok voltunk, 
rengeteg ékszerünk volt. Mindenhol a fáraók népének néztek bennünket. 
Mikor kérdezték, honnan jöttünk, és mondtuk egydzsipen, dzsupiból, azt 
egyiptominak értették, tehát gipsy… A mi sorsunk az állandó vándorlás, 
de élünk, legfőképp túlélünk mindent.” (2’03”) Egy deportálás- és egy 
holocaustjelenet után a herceg kéri a mese folytatását: „Mama, mesélj! 
Hazudj valami szépet a cigányokról.” Az ősanya, megkettőzött narrátori 
hanggal, tovább regél az alkalmazkodás szabályairól: „A cigányok mene-
külés során egyre több országban szóródnak szét. Muszáj felvenniük az 
ott élő népek szokásait, így aztán megéljük azt is, hogy néhányan közülük 

35 A kerék egyértelmű utalás az egyetemes roma címerben és zászlóban szereplő 6-8 
küllős ekhós szekér kerekére. 
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katonának is beállnak... Az 1848-as szabadságharc vérbefojtásakor a hul-
lahegyek alól egy magyar cigány megment egy osztrák herceget. Ők a te 
őseid.” (10’42”) A mesélő változatlan öltözetben egy kegyetlen kivégzés 
során tűnik fel újból, amint őt lefejezik, fi ait karóba húzzák. Ezután hall-
juk feltámadó prófétai hangját: „És jöttek mindenféle gonosz, öldöklő 
népek, hogy kiirtsák népeinket… a gyerekeket szétszórták a szélrózsa 
minden irányába, hogy testvéreinkkel ne is találkozhassunk… A mi sor-
sunk az állandó menekülés, de mi élünk… legfőképp túlélünk mindent.” 
(28’32”) A fi lmben a ciklikusan visszatérő ősanyai feltámasztó, újraélő 
gesztuson kívül csak egyetlen esetben találkozunk mesélői-hallgatói 
folklórkommunikációval,36 az osztrák herceget megmentő cigány kato-
nazenész, Patikárius Jóska lélekmentő mesélésben, amelyben az állatok 
emberért hoznak áldozatot: az ellenséget leleplezik az erdő madarai, Mi-
cur majmot megeszi az éhező kompánia. (24’33”–25’03’) A fi lm zárlata is 
a feltámadás megismétlése: a holocaust–porrajmost túlélő szerelmespár 
(a cigány hegedűs fi ú és a lágerparancsnok lánya) a hegy tetejére érnek, 
ahol vörösen lángol az ég, s ebben a várakozó tarai őskezdetben áttűnik 
a kép a most már szótlan mesélő ősanya vörös köpenyére, pipát tartó 
kezére, s a cigány mitológiát tárgyiasító ékszereire: alul a cigánykerék, 
felül a főnixmadár. (1 óra 52’21”) 

A Németországban élő Gyöngyösi Bence édesapja, Gyöngyössy Imre 
emlékének és a cigány mítosz újrafogalmazásának szánta első fi lmjét, a 
„folklorisztikus érdeklődésű,”37 helyenként lováriul beszélő, autentikus 
cigányzenét és cigánymotívomokat is használó szerzői opust, a Romani 
krist, a Cigánytörvényt (1997).38 Nagy András drámaíró értelmezésében a 
fi lm szüzséje inkább a Lear király mai viszonyokra adaptált parafrázisa,39 
de a rendező nyilatkozata szerint egy Tárizsában valóban megtörtént eset 
inkább a fő inspiráló forrás.40 Lóvér (beszélő név= a magyar lovári törzs 
neve),41 három lányánál tett látogatása és a halálmadár/holló szellemével 
(mulyikani chiriklyi) való viaskodás a roma identitáskeresés három stáci-
ója: a legidősebb lány (Ilka) kemény munkával megpróbál integrálódni a 
paraszti közösségbe, a középső (Kukunda) a törvényen kívüli feketeke-
reskedelemből él, a hűségesküt megtagadó legkisebb (Sarolta) pedig asz-
szimilálódott sikeres nőként dolgozik: lovakat gondoz. Eddig az egyetlen 
fi lm, amely a múltban és a látogatásokkor elhangzó meséket összehangol-

36 Agócs 2004: 227.
37 Magyar Filmlexikon 2005: 339.
38 Ozsda Erika: „Egy ideig úgyis mindenki apám fi át látja bennem” http://www. fi lmkul-

tura.hu/regi/artides/parafi les/gyöngy. hu. html.
39 Pócsik A.: A romák ábrázolása a kortárs magyar fi lmben www.beszelo.c3.hu/03
40 Ozsda E.: „Egy ideig úgyis mindenki apám fi át látja bennem” http://www.fi lmkultura.

hu/regi/artides/parafi les/gyongy.hu.html.
41 Ozsda Erika:” Egy ideig úgyis mindenki apám fi át látja bennem” http://fi lmkultura.

hu/regi/artides/parafi les/gyöngy.hu.html.
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ja az úton levés mesélő pozícióival, a meséket tömörítve vagy részletekre 
bontva. Az apa szembekerülése idősebb lányaival és férjeivel nem kibé-
kíthetetlen, az elidegenült unokáknak való mesélés (paramichi, törtíneto) 
mindkét helyen sikeres, tehát át tudná adni tudását, bölcsességét utóda-
inak, mint utolsó képviselője az archaikus cigány közösségnek. A fi lm 
elejétől a végig hangsúlyozza a mesélés két formáját (ősi cigánymesék: 
eredetmonda, varázsmese, és önértelmező történetek=törtíneto), amely 
már hétköznapi egyszerűségben és nem a hagyományos cigány közösség 
jellemző kellékeivel zajlik.42 Ezen mesék egyszerre oktatók és humorosak, 
a fi lm olyan rétegei, amelyek a fi lm egészéből egyensúlyteremtő szemlélet-
ként hiányoznak, helyette a múltbeli nosztalgia, az idill és az enyhe pátosz 
uralkodik el. A vonaton utazáskor mindig tréfás mesék kerülnek sorra, 
férfi akhoz (vasutasok, jegykezelők) intézve, ezt magyarázza is Lóvér: „Te-
remtsd meg a romát Úristen, mert addig senki sem lesz, aki felvidítson”. 
(31’) Sőt az öreg egyenesen a cigány létmód esszenciájaként határozza 
meg a mesemondást: „Amióta a roma roma, a mesék a mi gazdaságunk, 
nem a traktor” (6’37”); „Addig maradok, míg a mese el nem fogy. A mese 
csak velem együtt fogy el.” (4’45”) Az utazási, be nem fejezett mesék ösz-
szekötő elemek a lányoknál tett látogatások között: „Ettől kezdve az Isten 
már nem volt felelős a romákért, azok meg mentek a maguk útján.” (28’ 
45”). A mesék többször csak címükben ígértetnek meg (A Szent Isten és a 
szamár butává tétele – 3’25”; A Hold teremtése, A csodatévő aranytrom-
bitáról –7’14”; A tündérkirálynő és a kolbászpucoló –9’19”), de leginkább 
félbehagyja/hagyják, késlelteti/késleltetik Lóvér vagy az unokák. Vannak 
olyan mesélési szituációk (gyerekeknek, úton levés, Tamáskának), amikor 
a múlt szép, mozgalmas pillanatai elevenednek meg Lóvér önértelmező, 
harmadik személyű vallomásaiban. Ezek a mesék sohasem lezártak, ha-
nem mindig dramaturgiailag folytatódnak (ötször: 11’02”, 22’20”, 42’58”, 
46’09”, 50’53”). 

A hagyományos cigány mesék közül szerepel tréfás történet a szamarat 
jutalmazó Jézusról (az első lány gyerekeinek szobájában, 3’25”), eredet-
mese a Napot ellopó cigányról (a szekéren fekvő gyerekeknek, 7’14”)43, 
utazómese az indiai/egyiptomi cigánykirály szép selyemruhájáról (máso-

42 Pócsik A. 2006/2: 264.
43 A Bari Károly által gyűjtött eredetmonda klasszicizálódását mutatja a bódvalenkei 

freskófaluban Horváth János: A Nap és a Hold című falfestményének megalkotása. 
A történet szerint volt egyszer egy gonosz óriás, aki ellopta a napot és a holdat, és 
egy gonosz sárkányra bízta az őrzésüket. Az emberek pedig féltek és sírtak a sötét-
ben – könnyeikből lettek a csillagok. Volt azonban egy testvérpár, akik elhatározták: 
kiszabadítják a napot és a holdat. Addig tilinkóztak a sárkánynak, amíg az el nem 
szenderedett, ők meg szépen visszalopták a napot és a holdat. Ahogy elindultak ha-
zafelé, az egyik a napot, a másik a holdat vette a hóna alá. Aki a holdat vitte, az azt 
megsápasztotta, abból lett a fehér ember. Aki meg a napot vitte, az azt megsütötte, 
abból lett a cigány ember.
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dik lánya gyermekeinek, 32’28”), a völgyüket megirigylő, új földet, háza-
kat ígérő pogánykirály csábító ígéretéről több részletben (a múltbéli ki-
lakoltatás előtt, 17’23”; a sínek közt haladva Tamáskával, 42’58”a dabasi 
lóvásárra menve, 1 óra 07’83”). 

A szomolyai ősvilágot elhagyva a lóvásárba tartanak, amikor Lóvér egy 
mitológiai keretbe ágyazott jövendölő öntörténetet súg Tamáskának: „A 
pogány király országa tele volt lidérccel, de én mondom, garabonciással. 
Az öreg cigány tudta, hogy meg kell velük küzdenie, ha meg akarja találni 
elveszett lányát. Nehéz átok ült rajta. Nem halhatott meg, míg nem veze-
kelt bűneiért.” (1 óra 07’38”) Az örökké hegedülő Tamáska, mint a gyere-
kek szerette „szent együgyű”, hallgathatja csak végig Lóvér halálba tartó, 
vezeklő meséit. Egyszer jövendőmondóként, a holddal bevilágított sötét 
vonatfülkében, már megígéri ennek elérkeztét: „Csak te fogod ismerni a 
mese végét, Tamáska. És neked kell majd befejezni is.” (41’10”)

A Grecsó Krisztián által írt és Koltai Róbert által rendezett Megy a 
gőzös (2007) egy pszeudo magyar falu (Iharos) szatirizáló képe.44 Egy 
olyan domesztikált etnocentrikus történet, amely magához rántja a gá-
dzsó-cigány ábrázolás lehetséges vadságát, kiszámíthatatlanságát, s békés 
sztereotípiagyűjteménnyé tompítja (öltözet/tárgyak, falusi piac, kópésság/
agyafúrtság; kevert nyelv, cigánytánc, boszorkányságvád, kényszerházas-
ság, szöktetés, cigány-gádzsó házasság). A pszeudomesélő álkeretbe he-
lyezi a mesei kezdő- és záróformulát: „Lakatos Gáspár vajda uram kis 
családja részére kérnék most engedelmet…” (7’39”); „Piros lesz a pipacs 
virága, / Férjhez megyek én nemsokára”– énekli a cigánylány. Az ám, csak 
kihez? Súlyos gondok nyomasztják vajda uramat és hitvesét.” (7’46”). Bár 
az expozíció gyűlölettel indul (pusztai vendetta), az ellenséges etnikumok 
megbékélésével, egy kifordított mesetanulsággal zárul: „Mondanom sem 
kell, a ládika is megkerült, tejben-vajban fürödtek, boldogan éltek, s mert 
fi atalok voltak, meg sem holtak…Négy cigány purdéval és 12 boldog esz-
tendővel később körte Kázmér lett az egész Viharsarok cigányvajdája. De 
ez már egy másik történet.” (72’ 8”) A meséből így kicsavart anekdota 
marad, autentikus cigány mese elhangzása nélkül.

A Sitiprinchez közelálló Kísértések (2001) című alkotás extrém identi-
táskeresés (a roma és fehér kultúra konfrontálódásának és közeledésének 
kísérlete), egyfajta szürrealista gettófi lm, a realista sorsdráma (Marci) és a 
modern mese (Juli) sajátos ötvözete.45 A fi lm cigányábrázolásnak szte-
reotip jellege ellenére számtalan, etnikusan helyes antropológiai megfi -
gyelést tartalmaz (a cigány apa végleg el akarja adni Julit, 40’19”, az anya 
kérelmező-jövendölő szertartással felkészíti lányát az asszonyi szerepre, 
40’45”; Juli és édesanyja a börtönben, 54’26”; Juli tisztasághiedelme és a 
démonűző kutyacsontváz 1 óra 02’07”; Elvira megölése és a ház eltünte-

44 Kolozsi L. 2007/11: 54.
45 Pócsik A. 2006/2: 269.



82 VÁR UCCA MŰHELY 40.

tése, 1 óra 23’ 27”), de csak egyetlen mesei utalással találkozunk. Anna 
(Marci édesanyja) dühösen számon kéri Julit (Marci három láda hagy-
máért vett cigány felesége), amiért a fürdőszobában leskelődik. Követeli, 
hogy felakasztott kutyacsontvázat is távolítsa el. Juli saját sorsának példá-
zatát meséli el egy démoni mese részletével: „A hölgyfarkas hátán tüskévé 
lett a szőr. A tollas herceg mutogatott a hölgyfarkasnak, hogy menjen. A 
hölgyfarkas megy. A hölgyfarkas fellélegzik, kéket lehel.” (1 óra 02’07”)

Az alább elemzett fi lmek mesehasználata csak néhányszor rendszeres 
(Sitiprinc, Romani kris, Chacho rom), jellemzőbben töredékes, szeg-
mentált az audiovizuális textusban (Meztelen vagy, Glonci, Országalma, 
Kísértések, Megy a gőzös). A nem cigány (paraszti) mesélőközösségek 
felbomlása után a cigány mesemondók közössége is fogyatkozni kezdett 
a 20. század hetvenes, nyolcvanas éveiben.46 Így a hatvanas évekkel ellen-
tétben radikálisan beszűkülnek a mesemondás nagyobb szóbeli alkalmai 
(szakrális: születés, virrasztás, házasságkötés; úton levés: vonatozás, uta-
zás piacra/vásárra pl. cigánykereskedők/esernyősök, hivatásos koldusok, 
kocsma; munkaalkalmakkor: munkásbarakkokban a szezonális munkák 
idején, vonaton, fonóban megbízott mesélő, nem cigány közösségben, 
egyéb módon: folklórfesztiválon, színpadon stb.)47 A vizsgált fi mekben is 
hasonló a tendencia: Horváth Rudolf a vásárban, de egy szőke kisfi únak 
mesél (Sitiprinc), Lóvér az unokának otthon, munkásoknak a vonaton és 
Tamáskának az állomáson, az úton (Romani kris), az ősanya herceg fi ának 
egy múltbeli vagy szakrálissá oldott helyszínen (Chacho rom). A fi lmek-
ben a hallgatóság is beszűkül, priváttá lesz (Sitiprinc, Chacho rom, Roma-
ni kris, Kísértések) vagy nincs is (Glonci, Megy a gőzös), s csak egyetlen 
nagy közösségi alkalommal találkozunk (Meztelen vagy), illetve egy vé-
letlenszerű, nem zárt, nem családi kohéziójú cselekvéssel (Sitiprinc). A 
nők ugyan mondhattak mesét, de a nyilvánosság előtt ritkán szerepeltek, 
meséik a házban, családban („ando kher”) zajlottak. Meséikben nem csak 
szórakoztattak, de az adott közösség szokásvilágát is átadták. Gyakoriak 
voltak az olyan meseszerű párbeszédek anya és gyermeke közt, amikor a 
való életben is létező helyzeteket (munka, vásárlás) játszottak el. 48 Egyet-
len egyszer, a Romani krisben Lóvér lány és fi ú unokája meséli el az átélt 
mesei izgalmakat a kukoricaszárak közé feküdve a szekéren, amikor ap-
juk éppen a lovat patkoltatja (1. A Hold teremtése. 2. A csodálatos völgy-
ről, ahol boldogan éltek a cigányok 3. A csodatévő aranytrombitáról 4. 
Aki a Holdat lopta, az lett a magyar 5. Az emberről, aki ellopta a Napot, 
s vitte a hóna alatt, cigány lett, mert megbarnult 6. Arról a cigányról, aki 
elfelejtett szeretni, és ezért nem akarta magával vinni a halálmadár). 

46 Agócs 2004/7: 244.
47 Agócs 2004/7: 228.
48 Ligeti György–Varga Ilona: Magyarországi cigányok Budapest, 1998. 34.
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Az elemzett fi lmekben is alárendelt szereppel bír a női mesélés (a Si-
tiprincben az édesanya, a Chacho romban az ősanya, a Kísértésben Juli). 
A gyerekeknek szóló meséket is inkább meglett férfi ak mondják (Mezte-
len vagy, Sitiprinc, Romani kris, Országalma, Megy a gőzös) vagy gondol-
nak rá (Glonci) a csak hallgatni, de már megtanulni nem akaró gyerekek-
nek.49 Az anyai vagy női meséknek azonban erősebb etnikus identitáserő-
sítő szerepe van (Sitiprinc, Chacho rom, Kísértések). 

Az elemzett szövegekben a körülményeket erősen magába adaptáló 
mesékkel találkozunk, szinte minimális rituális funkcióval, inkább felerő-
sítve a szocializációs/szocionormatív tanulási funkciókat.50 

49  Agócs 2004/7: 229.
50  Agócs 2004/7 235.
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Szombathy Bálint

Folyóirat és vizuális kultúra – 
Egyéni látószögből az Új Symposionról*

Kissé váratlanul ért a felkérés, hogy előadást tartsak Folyóirat és vizuális 
kultúra témára. Mégpedig azért, mert idestova tizenkét esztendeje, 2000-
ben történt magyarországi áttelepedésem óta nem űzöm régi szakmámat, 
amely négy évtizedig biztosította számomra a megélhetést és a viszony-
lagos alkotói függetlenséget az egyéb – mondjuk úgy, pragmatikusabb – 
emberi tevékenység tartományaitól. Természetesen, az ember nem felejt 
csak úgy máról holnapra, mert ha mást nem, legalább forgatja a kínálkozó 
jelenkori folyóirattermést, és ha legalább egy-két fi gyelmét felkeltő írásra 
lel az éppen kezében levő lapban, akkor azt mondhatja, ez már megérte. 
Kevés országban készül annyi különféle folyóirat, mint nálunk, állapít-
hatjuk meg még mindig, és ez azt jelenti, az olvasott kultúrának él még 
a tradíciója, attól eltekintve, hogy a hagyományos olvasás hanyatlásáról 
hallunk nap mint nap. Sőt, olyan hír is eljutott hozzám, hogy egyetlen 
állami mecénásunk úgyszintén azt fontolgatja, a jövőben az online folyó-
iratokat előnyben részesíti a nyomtatottakkal szemben.

Abból kifolyólag tehát, hogy nem kenyerem többé a folyóirat- és könyv-
tervezés, mert már csak a Magyar Műhely és saját könyveim maradtak 
meg számomra, ezúttal kénytelen leszek visszatekinteni a múltamba, mint 
teszem egyre gyakrabban, ahogy növekszik a mögöttem levő idő. Valami-
kor nem győztem hangoztatni, mennyivel jobban kedvelem a folyóirat mé-
diumát a könyv médiumától. Rendre akkor hagyta el ajkamat a kijelentés, 
amikor még magam is szerkesztőségben, szellemi munkaközösségben dol-
goztam, másrészt még javában alakulóban és mozgásban volt a művésze-
tem. Azt találtam tudniillik mondani, hogy a folyóiratot előnyben részesí-
tem a könyv ellenében annál a tulajdonságánál fogva, hogy a folyamatot, 
a szellemi mozgást, a permanens átalakulást közvetíti, nem pedig a meg-
állapodottságot, a lezárt alkotói és teremtői összegzést. Akkor is előny-
ben részesítem, ha tudom, hogy a hosszú és némiképp vajúdó folyóiratlét 
folyamatából az idő sok mindent ki fog rostálni, hiszen a véglegességet és 
a bizonyosságot statuáló könyveket is megritkítja majd egyszer a történe-
lem. Sokáig izgalmasabb volt tehát számomra folyóiratot, mint könyvet 
gondozni, mert az elsőnek jelentősen más volt a hangulata, atmoszférája, 
különösen akkor, ha egy nemzedéki felfogás lendülete is  mögötte állt. 

Amikor 1971-ben, éppen érettségizett szabadkai gimnazistaként Tolnai 
Ottó elhívott Újvidékre, hogy Maurits Ferenc katonáskodásának másfél 
esztendejére vegyem át az Új Symposion grafi kai szerkesztését, már volt 
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mögöttem némi hiteles szakmai teljesítmény, hiszen az 1968-ban Szabad-
kán alakult Kosztolányi Dezső Irodalmi Kör irodalmi-kritikai mellékle-
tét szerkesztettem, amely a helyi 7 Nap című hetilapban jelent meg havi 
rendszerességgel, összesen négy kiadás erejéig. A mellékletnek a Tribün 
nevet adtuk, és azért volt oly rövid éltű, mert az általa elindított folyamat 
egy folyóiratban kulminált. Ez volt az Üzenet, amelynek szükségességét mi 
vetettük fel, eredendően úgy képzelve, hogy nemzedékünknek lesz a szó-
csöve, ám az idősebb generáció – a helyi politikai garnitúra segédletével 
– végül is elmanipulálta előlünk. Annyi azonban ma is bizonyos, hogy az 
Üzenet létrejötte nekünk volt köszönhető, mert közvetetten mi eszméltet-
tük rá az idősebb nemzedéket arra, hogy Szabadkát is megilletné egy havi 
irodalmi-művészeti folyóirat az újvidéki Híd és Új Symposion ellenében.

Miután az általunk megálmodott Üzenet nem lehetett a miénk, Danyi 
Magdolnával és Bognár Antallal egyetemben jómagam is Újvidék felé 
vettem az irányt, élve Tolnai meghívásával, bizalmával. Az Új Symposion 
maga volt a csoda számomra, ettől szebb nem történhetett velem akkori-
ban, mint hogy szerkeszthessem. A lap mögött voltak már a mozgalmas 
hatvanas évek, melyeknek folyamán Tolnai és Maurits egy minden tekin-
tetben európai lapot alkotott meg, amely vizualitásában is hűen tükrözte 
azt a korszerűséget és másságot – ha úgy akarjuk, formabontó szellemi-
séget –, amely törzsgárdájának költészeti és prózai törekvéseiben megje-
lent, magasan kiválva az összmagyar lapok sorából. Tolnaiék felismerték 
a grafovizuális formázás jelentőségét, aminek különösen kedvezett a lap 
meglehetősen nagy formátuma, a terebélyes tükörfelület. Felismerték 
továbbá a folyóiratnak azt a korszerű funkcióját, hogy a könyvvel ellen-
tétben ne csak szövegek tartálya legyen, hanem hogy vizualitásával erősít-
se az írásokat. Továbbá azt, hogy a képi anyagnak ne csupán illusztratív, 
nyomdai szóhasználattal luktöltő szerepe legyen, hanem autochton helyet 
kapjon az oldalakon, egyenrangúan a szövegtestekkel. Annak utána, hogy 
1969-ben sor került egy egész ciklus Kassák-képvers és képarchitektúra 
publikálására, sokakban az a meggyőződés rögzült, hogy a lap valójában a 
kassáki tipográfi a tanítását követi, holott Tolnai többször hangsúlyozta, a 
minta nem Kassáktól származik, hanem a Delo című belgrádi folyóirattól. 
Vitathatatlan volt azonban, hogy a kassáki tipográfi a és a Delo által kulti-
vált grafi kai küllem között erős volt a kötődés, a közös gyökerek ugyanis 
a századelő európai modernjének és modernizmusának térközeibe vezet-
tek vissza, érzékelhetővé téve a szürrealista montázs és a konstruktivista 
tipográfi a mindenkori korszerűségét.

Amikor a szerkesztőség tagja lettem, nem sokkal előtte formátumcsere 
történt, a tükörfelület kisebb lett és a lap füzet jelleget vett fel. Ezt az alap-
formátumot megtartotta az 1983-as betiltásig. Míg ezt megelőzően, Tol-
naiék idején a címoldalon versek, prózák és grafi kai művek helyezkedtek 
el hol különállóan, hol pedig egymás mellett és egyenértékűen, némileg a 
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fejlécet is háttérbe szorítva, most a megnagyított fejléc – Brançusi homok-
óra replikájával – egyes egyedül terítette be az oldalt. A Danyi–Bognár- 
szerkesztőség idején, 1974-től a homokóra lekerült a borító első oldaláról, 
átadva helyét egy-egy képzőművészeti alkotásnak. A belívek egy széles fő-
hasábból és egy keskenyebb segédhasábból épültek fel, másfajta grafi kai 
lehetőségeket vetve fel annál, mint amit a magazin formátum nyújtott. 
Az Új Symposion nem csak kinézetében jelezte, hogy megkülönböztetett 
fi gyelmet szentel a képzőművészetnek, hanem rendszeresen közölt ilyen 
tárgyú tanulmányokat, esszéket és kritikákat is.

1971-re és 1972-re terjedő szerkesztői ténykedésemre részben a grafo-
vizuális költészet, a kassáki tipográfi a és a kortárs képzőművészet nyomta 
rá bélyegét, de saját alkotói törekvéseimtől sem lehetett független, amely 
a konceptuális művészet medrében mozgott. Alkalmaztam például oldal 
lyuggatást, fotográfi ai minifüzet beragasztást, a hasonló teresítések sorából 
azonban számomra a legemlékezetesebb ötlet mindmáig az 1971/75. szám-
ban valósult meg, amelynek mindegyik példányába Josip Broz Tito arcmá-
sával ellátott 5 parás névértékű postabélyeget ragasztottunk saját kezűleg. 
Ilyen és hasonló újításokkal kíséreltem meg kitörni a kétdimenziós hordozó 
felületről később, a nyolcvanas években is, amikor egy Lukács Györgyöt 
ábrázoló fotóról külön erre a célra kimunkált nyomdai késsel kivágattam a 
Lukács mögötti szobaablakot, úgy, hogy csak fa kerete maradt meg. 

A hatvanas évek Új Symposionjának műmelléklet-kínálatát mára je-
lentős opust maguk mögött tudó helyi alkotók kreálták, úgymint Sáfrány 
Imre (1928–1980) (1969/51–52. szám), továbbá az első Magyarországra 
áttelepült vajdasági képzőművész, Benes József (1969/55. szám), vala-
mint a több éven át a grafi kai szerkesztés teendőit ellátó Maurits Ferenc. 
Passuth Krisztina Új törekvések a szentendrei művészetben című szövegét 
illusztrálandó az 1969/45. szám közölte  Deim Pál, Kassák Lajos, Mo-
holy-Nagy László, Gyarmathy Tihamér, Jankovits József, Marosán Gyula, 
Korniss Dezső, Bálint Endre,Vajda Lajos és Lantos Ferenc alkotásait. A 
szabadkai Bosch+Bosch csoport 1970-ben mutatkozott be, s ettől kezdve 
fokozatosan az általa képviselt ideaközpontú művészet szellemisége vált 
erőteljessé, miután másfél évre átvettem Mauritstól a szerkesztést. A lap-
ban a folyamatos újítás igényének frissességével jelentek meg a kortárs 
nemzetközi művészet radikális törekvéseit jelző tájékoztató szövegek és 
reprodukciók. Itt kell megjegyeznem, törekvéseimet elsősorban Tolnai tá-
mogatta. Utasi Csaba akkori felelős szerkesztő enyhén konzervatív volt a 
vizuális kultúra tekintetében, Végel Lászlót pedig egyáltalán nem érintet-
te meg a képzőművészet világa. 

A későbbiekben valamelyest csökkent a lap művészeti radikalizmusa, 
ami nem csak műmellékleteinek tekintetében, hanem grafi kai arculatán is 
tükröződött. Ebben a konszolidáltabb időszakban a szerkesztést fi atalabb 
írók-költők irányították a már idézett Danyi–Bognár szerkesztői páros veze-
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tésével, s bár továbbra is Maurits Ferenc munkálkodott a lap formatervén, 
nem tudta visszahozni a hatvanas évek végét jellemző innovatív koncep-
ciót, amely elsősorban Tolnai nevéhez fűződik. A hetvenes évek közepén 
bontakozott ki Sebők Zoltán kritikai munkássága, rajta kívül Fenyvesi Ottó 
és Sziveri János publikált még képzőművészeti tárgyú írásokat. Sziveriék 
úgyszintén jelentős teret adtak a képzőművészeti témáknak, a lap azonban 
formatervezésileg kevésbé volt izgalmas, mint Tolnaiék idején. 

A Sziveri vezette szerkesztőség eltávolítását követően az Új Symposion 
megjelenésének folyamatossága megszakadt, s csak a nyolcvanas évek kö-
zepén indult újra, olyan kiforrott művész keze alatt, mint Kerekes László, 
aki a transzavantgárd, illetve az új képiség első jugoszláviai úttörője volt. 
A festészetére jellemző újvadas stílus expresszív gesztusai a lap tördelésé-
re, kinézetére is rányomták bélyegüket, annál is inkább, hogy Kerekes a 
grafi kai elemek nagy részét kézzel vitte a papírformára tördelt oldalakra, 
mintha csak vászonra dolgozott volna. Az akkori jugoszláv lapkiadásban 
is egyedülálló egzaltált kerekesi nyomdagrafi kai stílust próbáltam kissé 
visszafogottabban tovább vinni 1985-től. A kerekesi „szabad kezes” for-
mázást – akkori művészeti érdeklődésemnek megfelelően – elektrográ-
fi ai effektusokra cseréltem fel, számos esetben megtartva a függőleges 
helyzetből kimozdított lüktető hasábszerkezetet. A lap a nyolcvanas évek 
második felében jelentős számú képzőművészeti tárgyú szöveget közölt: 
egyrészt a jugoszláv és a nemzetközi művészet eseményeit igyekezett kö-
vetni, másrészt helyet adott a Magyarországon publikálási nehézségekkel 
szembesülő Hegyi Lóránd korszakos tanulmányainak. 

Szerkesztőségünk fontosnak vélte továbbá, hogy egy tárlat keretében 
bemutassa azokat a jugoszláv, esetenként pedig nemzetközi jelentőségű 
képzőművészeket, akik a lap történetének bizonyos állomásain a grafi kai 
szerkesztő teendőit látták el, avagy közléseik révén hathatósan befolyásol-
ták az Új Symposion vizuális kultúráját, úgymint Papp Miklóst, Maurits 
Ferencet, Szombathy Bálintot, Stefán Oszkárt, Baráth Ferencet, Kerekes 
Lászlót, illetve Sáfrány Imrét, Leonid Šejkát és Bada Tibort. „Az Új Sym-
posion képzőművészeti esztétikájának megalapozásában természetesen 
nem csak azoknak az alkotóknak van részük, akik közvetlenül, aktivista 
értelemben kapcsolódtak a laphoz, hanem azoknak is, akik a mozgalmi 
ténykedést érdektelennek tartva egyéni opusuk erővonalain át keresték a 
szellemi szálakat művészetünk avantgarde gócpontjával. A tárlat szerző-
inek névsora ezt a kettős hatást érzékelteti”, írtam 1985-ben, az újvidéki 
tárlat katalógusában.

Ne maradjon említés nélkül, hogy felfedeztük és felkaroltuk Bada Ti-
bort, akinek verses-rajzos füzetet adtunk ki, s önálló bemutatkozást biztosí-
tottunk számára multimediális fesztiválunkon, amelynek zenei programját 
Kovács Tickmayer István szerkesztette, Újvidékre invitálva többek között 
Grencsó Istvánt, Dresch Mihályt és Szabados Györgyöt. A két ízben meg-
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rendezett fesztivál természetes következménye volt annak a koncepció-
nak, melynek értelmében kivételes jelentőséget tulajdonítottunk a kortárs 
multimediális műfajoknak. Az ebben a szellemben készült  tematikus szá-
mok közül ezúttal kettőt kell kiemelni: a művészi performansz műfajának 
elméletével és történetével foglalkozót (1985/8), valamint a fénymásolás 
művészetének szentelt kiadást (1984/2–4). Ez utóbbi az összmagyar lapki-
adásban az első olyan próbálkozás volt, amely az elektrográfi a időszerűsé-
gére és jelentőségére hívta fel a fi gyelmet, s ennek megfelelően a folyóirat 
betördelt oldalainak nyomdai előkészítése is fénymásolón történt.

1971-ben Bányai János Budapesten járt és beszerezte a MA éppen 
megjelent hasonmás kiadását, melyet alkalmam volt tanulmányozni, mi-
közben hosszabb írásom is megjelent róla az Új Symposionban. Kassák 
lapja nagy hatást tett rám, sokat tanultam belőle, és a tanultakat alkalom-
adtán igyekeztem hasznosítani a lap formázásában. Mindez egybeesett 
azzal a felfedezői folyamattal, amelyben például Bori Imre ráirányította 
a magyar olvasóközönséget és az irodalmi szakmát Kassák jelentőségére, 
akit még 1967-ben bekövetkezett halálát követően is sokáig igyekeztek 
elhallgatni Magyarországon, elvitatva tőle érdemeit. A kassáki tipográfi a 
visszaigazolta számomra, hogy lehetséges volt már régebben is olyan fo-
lyóiratot szerkeszteni, amelyben a képzőművészet, illetve a vizuális kultú-
ra a szokásosnál nagyobb hangsúllyal volt jelen, mint az irodalmi-kritikai 
lapokban általában, ahol vagy nem vettek róla tudomást, vagy pedig mar-
ginális, luktöltő szerepet szántak neki. 

Kassák nem iparos volt, ma divatos idegen szóval élve dizájner, hanem 
multimediális alkotó, akinél minden összefüggött, egymáshoz kapcsoló-
dott, aki az egyik műfaj által erősítette vagy egészítette ki a másikat, és 
teremtett ezáltal egy szerves, sokrétűségében is összehajló világot. Az 
alkalmazott grafi kára ezért úgy tekintett, mint a számára mérvadó művé-
szeti poétikák hiteles megvalósíthatóságának egyik lehetséges médiumá-
ra, olyan kifejezőformára, amely még a magasabb rendű költészetet vagy 
prózát szolgálja, de már elindult öntudatra ébredésének útján, tudniillik 
azon az úton, amely végül is – tanúi lehettünk – szuverén művészetként 
való elismertetéséhez vezetett. Az ő esete másrészt azért is rendhagyó, 
mert a saját világképét és művészetfelfogását mások attitűdjére is kive-
títhette, hiszen jobbára olyan művek nyomdagrafi kai megmunkálását 
vállalta el, melyeknek szellemisége közel állt hozzá, esetleg hatása alatt 
is állt.

Kassák művészete a korabeli európai progresszió szerves részét képezi, 
így alkotói teljesítményének egészét ennek értelmében kell megközelíteni 
és értékelni. Amikor a képzőművész Kassák a dadaizmusért vagy a konst-
ruktivizmusért lelkesedik, akkor ez nem csak költeményein, festményein, 
kollázsain vagy grafi káin mutatkozik meg, hanem nyomdagrafi kai munká-
in is meghatározó nyomot hagy. Műfajaiban a stílusok egyidejűen vannak 
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jelen, így stílusváltásai is egyidejűleg fi gyelhetők meg az általa kultivált 
műfajokban.

A kassáki műfajok közötti átjárhatóságra jellemző, hogy reklámgrafi ká-
it a „magas művészetből” vezette le, és hasznosított képarchitektúrákként 
értelmezte őket, vagyis olyan absztrakt mértani alkotásoknak, amelyek 
reklámszövegek hordozására is alkalmazhatóak. Döntő hatással voltak 
rá a holland és az orosz konstruktivisták, a Bauhaus művészei, valamint 
a többi mérvadó avantgárd sejt Berlinben, Hannoverben, Frankfurtban 
és Hágában. Tipográfi ai és könyvművészete forma és életérzés tekinte-
tében egyaránt szorosan kötődik a haladó európai áramlatokhoz, tőlük 
kapja kezdeti lendületét, de visszaható is egyben, ennek következtében 
pedig rövid idő alatt nemzetközi rangra tesz szert, és maga is hatást fejt 
ki, elsősorban Kelet-Európában. Kassák nevét a harmincas évek elején az 
európai élvonalban találjuk Karel Teige, Moholy-Nagy László, El Liszic-
kij, Theo van Doesburg és Herbert Bayer társaságában. Ekkoriban több 
nemzetközi kiállításon szerepel Essenben, Baselben, Amszterdamban, 
Hágában és Párizsban. Mint kiderül, a csúcsra jutás pillanata ez nála, hi-
szen ennek utána közel másfél évtizedes szünet áll be alkalmazott grafi kai 
munkásságában, az ötvenes évektől datálódóan viszont már csökken al-
kotásainak újdonságértéke. Kassák grafi kai formatervein át a század első 
felének európai művészeti radikalizmusa szivárog be a magyar kultúrába. 
Különösen a jelenkor számítógépes eklekticizmusának viszonylatában bi-
zonyul különálló, markáns értékévé nyomda- és reklámművészetünknek, 
olyan esztétikát teremtve, amely még ma is életképes, és elemeiben két-
ségtelenül kitapintható a jelenkori produkcióban.

A fentiekben ismét csak Kassákhoz kanyarodtam vissza, megpróbálva 
röviden érzékeltetni, miért volt fontos sokunk számára, és miért megkerül-
hetetlen a jelenben is. Ha visszatekintünk, láthatjuk, az Új Symposion grafi -
kai szerkesztői is rendre alkotó képzőművészek voltak, nem pedig egyszerű 
formatervezők, így hát közreműködésükkel hatékonyan szolgálni tudták az 
adott kor vizuális kultúráját a folyóirat médiumán át. Nem közönséges ipa-
rosok voltak tehát, hanem a szerkesztői munkában is teremtő erőt tudtak 
kifejteni, belevíve személyiségüket és művészetük szemléleti nyomait. 

Az Új Symposion grafovizuális formázásának csúcsidőszakait jellemző 
szenzibilitás érhető tetten napjainkban a Szabadkán 1993-ban bejegyzett 
Symposion című folyóirat formatervezésében, valamint a 2004-ben alapí-
tott dns „posztalfabetikus” periodika médiumértelmezésében, „melyben 
a forma erotikája felülírja a konvencionális jelentés fetisizmusát és kive-
zet az irodalomból, ahogy ismerjük”.

* Elhangzott a Sziveri János Intézet által szervezett, a Pannon Egyetemen 
lebonyolított tanácskozáson, melynek témája a magyar folyóirat-kultúra volt. 
Veszprém, 2013. április 8. 
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Kovács Gergely      

Az örökkévalóság imaginációja

Az idő, mint olyan, egy, az emberiség számára teljes történetének fo-
lyamán komoly dilemmát okozott és okozó fogalomként defi niálandó. Itt 
nem pusztán olyan „hétköznapi”, valószínűleg mindenkiben felmerülő 
problémákra gondolok, mint az elmúlástól, az öregedéstől való félelem, 
hanem ezeknél, ha lehetséges, még súlyosabb fi lozófi ai kérdésekre. Szók-
ratész és Szent Ágoston, Kant és Leibniz, Newton és Bergson, mind-mind 
egy adott tudományos narratíva keretében közelítettek a földi létezésünk 
egyik alapvető keretét szolgáltató jelenséggel kapcsolatos miértekhez és 
hogyanokhoz.

Nem csoda hát, hogy a képzőművészet egyik legalapvetőbb – részben 
témát, formát, megközelítésmódot nyújtó – jellegzetessége is az idő és az 
időtlenség együttesében rejlik, mint arra a hazai kortárs szcéna sajátsá-
gos stílusirányzatán, a lírai archaizmuson belül Bátai Sándor is refl ektál. 
Munkásságának egy igen jelentékeny szelete ugyanis, bizonyos letűnt ko-
rok nyomait a mába ültetve, az egyes idődimenziók áthidalásával célozza 
meg magának az örökkévalóságnak, azon keresztül pedig a kapcsolódó 
egyetemes értékeknek a megragadását. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az 
ember számára a legalapvetőbb és egyben talán legsúlyosabb megkötő 
erőt képező idő felett igyekszik diadalmaskodni, és az általa felállított 
korlátok áttörésén keresztül egy olyan objektív nézőpontot alakít ki ma-
gának, ahonnan mindent a maga állandóságában tud szemrevételezni.

A művész, saját bevallása szerint, az 1980-as mártélyi művésztelepi 
részvételét követően kezdett tudatosan közelíteni egy „sajátos konstruk-
tivista felfogáshoz”, melynek alapja a redukált közlés, a látszat és a való-
ság szembeállítása; eredményei pedig – mások mellett – a szóban forgó 
lírai hangvételű, archaizáló művek. A plasztikusan körvonalazható, szán-
dékolt redukcióval Bátai már-már az elhagyás művészetét folytatja. Al-
kotótevékenysége egyik legnagyobb kihívását annak az ideális pontnak a 
megtalálása szolgáltatja, amelyre képeit „le kell csökkentenie”. Hasonló 
folyamatok során a művésznek megfontolt választ kell adnia arra a – fő 
rendező elvként felmerülő – kérdésre, pontosan mennyi elemből építsen 
fel egy leletet imitáló képmást, hogy az még töredékes – tehát az aktuális 
üzenet tolmácsolására alkalmas – maradjon, ugyanakkor ne veszítsen túl 
sokat az értékéből, végső soron olvasható legyen.

A technikához társuló, nem kevésbé sajátos témaválasztás nem a vé-
letlen műve. A szakirodalmakban több ízben merül fel vele kapcsolat-
ban egyfajta nosztalgikus hangvétel, miszerint e kör alkotói a jelenből a 
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múltba menekülve, különböző őskori-ókori tárgyakban, emlékekben lelik 
meg békéjüket és művészi önmagukat. A jelenség oka ennél valószínűleg 
árnyaltabb. Sokkal inkább arról lehet szó ugyanis, hogy az elvágyódás cél-
ja nem egy idillikus aranykor, valahol az emberiség hajnalán, hanem az 
időtlenségnek, az állandóságnak a megörökítése. Azon létállapoté, mely 
mögött hiába vannak évszázadok-évezredek, az összegyűjtött tapasztalat 
jóvoltából mindig aktuális lesz. Ennek kifejezésére pedig a Bátai oeuvre-
jében is privilegizált helyet elfoglaló, meggyűrt, stimulált leletek nagyon 
is alkalmasnak tűnnek. Megjelenésüket a 21. század kontextusából kisza-
kítva kell értelmeznünk, hisz nem arról van szó, hogy a művész képtelen 
lett volna naprakészebb, relevánsabb tárgyakat találni saját korából – épp 
ezért az említett elemek megjelenése nem is minősül dekadenciának vagy 
primitivista művészetnek –, csupán az ábrázoltakkal tudja üzenetét a leg-
tökéletesebben közvetíteni.

Mely mondandónak a 21. században talán egyre nagyobb a létjogosult-
sága. (S itt azonnal vissza is utalnék arra, hogy a formanyelv, bár nem egy 
konkrét múltba történő vágyakozást tükröz, mindenképp refl ektál korunk 
problémáira.) Talán valamennyien tapasztaltuk már a világ rohanásából 
fakadó különböző nehézségeket, életidegen szituációkat, melyekben néha 
képtelenek vagyunk csak másodpercekre is megállni és visszafelé nézni, 
azzal foglalkozni, mit hagytunk el, mi van mögöttünk és körülöttünk. Nos, 
jelen műalkotások pontosan ennek a lehetőségét adják meg a nézőnek. 
A mindennapok folyamatos előrehaladásából kiszakítva, egy időtlen ál-
lapotba helyeznek bennünket, ahol lehetőségünk nyílik általában érintet-
lenül hagyott, mégis komoly horderejű kérdések kibontására is. A Föld 
I–II. és a Földírás I–III. című képek például, részben azon triviálisnak 
tűnő feltevésre keresik a választ, hogyan viszonyuljunk egy olyan alapvető 
dologhoz, mint a föld. Hasonló tematikában csak a lehető legnagyobb 
alapossággal és nyugodt körülmények közt elvégzett „kutatómunkával” 
juthatunk sikerre, mely feltáró attitűd nagyban jellemzi Bátai munkássá-
gát. Az Afrika I–III. című sorozaton is ennek – és a sajátos nézőpontnak 
– köszönhetően kapunk az átlagoshoz viszonyítottan több, mélyebb isme-
retanyagot a címben jelölt kontinensről. A művész legfőbb célja tehát, 
hogy képei meditatív hangulatával elmélkedésre sarkalljon bennünket, 
hogy mindent minél alaposabban dolgozzon fel, az említett létállapotból 
szemlélődve. Csak onnan láthatóak ugyanis ezek a jelenségek, a maguk 
teljes és tökéletes valójukban.

S hogy pontosan mik is ezek a jelenségek? (Hisz azonnal látszik, a mű-
vész számára nem az ábrázolt, a címben megjelölt tartalmak szó szerinti 
értelme a legfontosabb.) Együttesen magának a létezésnek olyan meta-
forái, absztrakt manifesztumai, melyek minden elemében benne rejlik az 
alkotó és a befogadó, azok közvetlen és közvetett környezete, a tegnap, a 
ma és a holnap, a lehető leglényegretörőbb, egyben legteljesebb módon. 
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Olyasmik bújnak meg az elemek, kavicsok, törmelékek mögött, a törés-
vonalak mentén, mint az emberiség fejlődéstörténete, az élet, a születés 
és a halál. Mindez az univerzális, időtlen nézőpontnak köszönhetően „fér 
bele” a műalkotásokba, és ugyancsak ennek a spektrumnak köszönhető, 
hogy befogadásuk sem pozitív, sem negatív érzést nem kelt a nézőben. 
Pusztán közelebb viszi önmagához, a saját egzisztenciájához. Ebben rejlik 
a szóban forgó művészet legfőbb ereje.



KÖNYVRŐL KÖNYVRE

Roquentin, a teremőr

Az idegenségérzet sajnos nagyon is közönséges tapasztalata mindennap-
jainknak, ahol is a magány és az egyén izolációja valóságos népbetegség. 
A húsz-huszonegyedik századi individuum legfontosabb problémája ez, 
amelyet ha valaki elég radikálisan tud megfogalmazni, olyan szellemi telje-
sítmények születnek belőle, mint A per, Az undor vagy a Közöny. A külvilág 
vagy az emberi belső sivárságából a regény érdekes, megindító képet tud 
varázsolni, hiszen erre jó az irodalom. Ennek a kopár lelki tájnak a feltérké-
pezésére vállalkozik újabban Barnás Ferenc Másik halál című regénye.

Hasonlóan a szerző Bagatell című második könyvéhez, ezúttal is tetten 
érhető az önéletrajzi ihletés. Barnás természetesen ezúttal is alteregót te-
remt, aki a fi kció törvényszerűségei szerint él és mozog, valamint írója né-
hány olyan gesztust is tesz, amellyel egyértelműen ellehetetleníti a szerző 
és az elbeszélő teljes azonosítását. Az önéletrajzi elem mégsem elhanya-
golható, főleg mivel ma már pillanatok alatt ki lehet deríteni, hogy Barnás 
Ferenc egy ideig egyetemi és középiskolai állásai mellett utcazenészként 
járta Svájcot és Németországot, majd feladva ezt az életet, múzeumi al-
kalmazott, vagyis teremőr lett csakúgy, mint új könyvének főhőse, aki 
egyébként maga is író. Amennyiben esztétikai kategória a személyesség, 
akkor alighanem ennek a regénynek a hatásához a szerzőnek ez egészen 
közvetlen érintettsége is hozzájárul. Ugyanakkor az elbeszélt történet 
nem tesz engedményeket az írónak kedves főhős irányába: Barnás Ferenc 
kíméletlen, pontos, viszont sosem árul el többet a kelleténél.

A regény középpontjában álló elidegenedés valamilyen pszichés zavar 
formájában jelentkezik a főszereplőnél. A mű értelmezése szempontjából 
lényeges, hogy ezt a betegséget nem lehet a regényszöveg alapján pszichi-
átriai vagy fi ziológiai okokra redukálni, noha kétségtelenül lelki és testi 
jelei is vannak. Egyetlen olyan szöveghely van, amely alapján talán a nem 
hozzáértő olvasó is le tudná szűkíteni egy kis utánajárással a szóba jöhető 
betegségek körét: ezen a ponton ugyanis az elbeszélő megnevezi az egyik 
gyógyszerét, amelyet szednie kell. Azzal kapcsolatban azonban, hogy mit 
él át azokban a pillanatokban, amelyekben betegsége úrrá lesz rajta, alig 
tudunk meg valamit. Mindösszesen annyi derül ki, hogy két különböző faj-
ta roham váltogatja egymást, és hogy ezek valamiképpen összefüggenek 
a főszereplő alkoholizmusával. A legjobb védekezés e nehéz pillanatok 
ellen, ha az ember kifárasztja magát, és így eltereli fi gyelmét a tüneteiről, 
hősünk ezért rendületlenül járja Budapest utcáit.
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E néhány konkrétumnál azonban fontosabb, hogy ez a nehezen meg-
ragadható zavar a főhős lehető legszemélyesebb létkérdése, amelyet ma-
gának kell megoldania, ám amelyet nem lehet nyelvi formában megfogal-
mazni, mert a rohamok valamilyen nyelven túli tapasztalatot közvetítenek 
a narrátor számára. Leginkább az önazonosság bizonyosságát veszti el 
ilyenkor hősünk. Most adódik a kérdés, hogy pontosan miként szüli meg 
ez a betegség a kívülállás és az idegenség élményét, és hogy valóban re-
génybe kívánkozik-e a főhős pszichés problémája. Ha válaszunkhoz olyan 
motívumot keresünk a regényben, amely bizonyos radikális következetes-
séggel van végigvezetve a könyvben, akkor egyedül a főhős vissza-vissza-
térő kommunikációs zavarait találjuk. A félreértés és a megértés hiánya 
már csak azért központi jelentőségű, mert hozzá köthető a regény végső 
fordulópontja is. Narrátorunkkal lépten-nyomon előfordul, hogy nem érti 
a hozzá intézett szavakat, illetve megítélése szerint ő maga túl zavaro-
san beszél ahhoz, hogy mások megértsék őt. A műtárgyak között eltöltött 
évek során viszont fokozatosan visszanyeri a kommunikáció képességét: 
először csak a munkájából adódó okok miatt fordul fi gyelme a látogatók 
felé, majd pedig felfedezi a műalkotásokban a másokkal megosztható, kö-
zös élmény lehetőségét is. Ezzel a folyamattal egy időben a rosszullétei 
alkalmával rátörő énvesztésre is megoldást talál: munka közben notesze-
ket vezet, készülő új regényének jegyzeteit készíti el, és így az írás segít-
ségével az én elbeszélhetőségét hódítja vissza. A létezés törékenysége és 
megalapozhatatlansága által kiváltott szédület ellen ugyanúgy a művészet 
eszközeivel veszi fel a harcot, mint Sartre hőse, Roquentin. A regény vé-
gén mégsem lélegezhet fel, erre újabb roham fi gyelmezteti. Ám ha nem 
szűnik is meg betegsége, rájöhet, hogy az megszelídíthető, és meg lehet 
tanulni vele együtt élni.

A nyelvhez való visszatalálás bemutatásán túl viszont a regény anya-
ga nem ennyire koncentrált. A főhős betegsége gyakran kikerül a látóte-
rünkből, és azzal szembesülünk, hogy emberünk sem ezzel foglalkozik a 
nap huszonnégy órájában: gyakran éppen dolgozik vagy éppen munkát 
keres, törleszti a felvett személyi kölcsön részleteit, sőt bizonyos kollégá-
ihoz még kötődik is. Természetesen senki nem azonosítható saját neuró-
zisával, a szerző azonban azzal, hogy túl nagy teret enged a „normálisan” 
élt élet szempontjának, lemond az irodalmi megjelenítés bizonyos lehe-
tőségeiről. Nyilván nem akart már bejáratott technikákkal és témákkal 
dolgozni, noha korábbi művei közül Az élősködő című első regényében a 
sűrítés mesterének bizonyul, amikor a könyv minden oldalát az elbeszélő 
szexuális természetű pszichózisának rendeli alá, műfajilag pedig a liberti-
nusregény konvencióit helyezi a centrumba. Később a Bagatellben, hiába 
tűnik talán anekdotázósabb és kedélyesebb szövegnek, az utcai zenélés 
elég erős tematikus középpont marad ahhoz, hogy a regény egyben ma-
radjon. A Másik halálban talán a galériai munka vehetné át ezt a szerepet, 
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viszont meglehetősen későn és kis terjedelemben kezdenek el kibomlani 
a narrátornak a kiállítótérrel kapcsolatos, egyébként igen érdekfeszítő 
refl exiói. Ezúttal az író mintha hagyná, hogy az önéletrajzi vonatkozásból 
fakadó esetlegességek eltereljék a fi gyelmét arról, hogy bár az igazi élet 
lezárhatatlan, és teljessége sosem megragadható, az irodalmi elbeszélést 
akár egyetlen jól kiválasztott látószögből is meg lehet írni. Azzal, hogy 
Barnás lemond erről a következetességről, az elbeszélés energiái szétfor-
gácsolódnak.

Jó példa erre az a mellékszál, amely a főhős nyakán lévő jóindulatú 
daganatról szól. Persze egy furcsa kinövés láttán mindenkit megérint a 
halál szele, ám ez az epizód voltaképpen tét nélküli. Amikor megjele-
nik a daganat, a hős hétköznapi logika szerint cselekszik, ahogy mind-
annyian tennénk: egy ideig halogatja az orvos felkeresését, aztán mégis 
elmegy a rendelésre, és előbb-utóbb napvilágot is lát a szövettani vizsgálat 
megnyugtató eredménye. A főhősnek a betegségéhez való nagyon is hét-
köznapi és tökéletesen érthető viszonya egyike azon momentumoknak, 
amelyek a regényben aláássák az elidegenedés és a kívülállás radikális 
megfogalmazásának lehetőségét. Meursault, a Közöny hőse a halálig kü-
lönc; Barnás teremtménye pedig orvoshoz szalad.

A radikális nézőpont hiányára rátesz még a nem túl szerencsés regény-
kompozíció is. Körülbelül a 280. oldalon, a regény vége felé derül ki, hogy 
mi is a voltaképpeni dramaturgiai jelentősége a narrátor kommunikációs 
nehézségeinek. Itt Michael, német barátja jut eszébe a főszereplőnek, aki 
pár évvel a kérdéses jelenet előtt öngyilkosságot követett el. Ekkor jön 
csak rá arra a főhős, hogy ha jobban odafi gyelt volna a szavak jelentésére, 
akkor kitalálhatta volna egy beszélgetésből, hogy mire készül barátja. A 
regény csúcspontja tehát a tragikus tévedés felismerése lehetne. Ám hiá-
ba utal Michael tettére még a könyv címe is, talán éppen az elbeszélés te-
matikus szétszórtsága miatt nem mindig érezzük, hogy ez az öngyilkosság 
ránehezedne a történetre.

Bizonyára igazságtalanság volt a nagy egzisztencialista regényeket 
megtenni mércéül, ám olvasatomban a szöveg maga idézi meg ezt a ha-
gyományt. Azonban hiába a főhős különállását eredményező lelki zavar 
hiteles leírása, ha nincs semmi, ami igazán beindítaná a cselekményt, ezért 
aztán azt a tüntetően abnormális mentális állapotot, amelyet a szöveg jól 
láthatóan legalább a fordulópontig fenn akar tartani, nem támogatja meg 
a regény szerkezete és irodalmi eszköztára. Így meglehet, hogy a Másik 
halál jó regény, de nem remekmű.

A könyv egy érdekes, Barnás Ferenc írói pályáján újnak számító törek-
véséről még nem esett szó. Az elbeszélés egyes pontjain ugyanis felsejlik 
a huszadik századi történelem egy-egy tragikus epizódja. Ez általában kü-
lönféle szereplőkhöz vagy helyszínekhez kapcsolódva jelenik meg; Barnás 
Budapestje olyan városi tér, amely szomorú emlékeket őriz, a nyomor és 
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az elmúlás lenyomatait: „Ha állandóan kint vagy az utcán, megjegyzed, 
hogy a város hány pontján feküdt valamikor egy-egy test; ha nem akarod, 
akkor is megjegyzed. Hány ilyet láttam! Mintha a bitumenhez ragadná-
nak! Odatapadnak a kőhöz, a betonhoz, az aszfalthoz.” Éppen így tapad 
a regényben egy-egy szereplőhöz is a háború, az elnyomás és a tömeg-
gyilkosság emléke, még akkor is, ha magát az eseményt az illető esetleg 
át sem élhette. A főszereplőt pl. mélyen érinti valamiért Auschwitz és a 
boszniai háború – utóbbi egy elejtett célzás alapján valakinek az ott har-
coló fi a miatt kapcsolódhat a cselekménybe. Van olyan idős arisztokrata 
szereplője is a könyvnek, aki a kommunista elnyomásról, sőt Ottlikról és 
Nemes Nagyról mesél a narrátornak, vagyis neki a múlthoz való kapcsola-
ta sokkal direktebb. Michael története gyökerezik talán a legmélyebben a 
huszadik század eseményeiben, méghozzá a történelem legsötétebb olda-
lában: súlyos inszomniáján kívül öngyilkosságához köze lehet egy johan-
nesburgi incidensnek is, amely során az apartheid rendszer erőszakossá-
gával szembesült. Általában véve a legnagyobb és a kritikákban jogosan 
dicsért erénye a könyvnek az, hogy képes éreztetni velünk, hogy minden 
egyes színre lépő fi gurának, legyen az pénztáros vagy hajléktalan, törté-
nete van, amely mint a jéghegy víz alatti része, láthatatlanul megbújik a 
történetmesélés alatt.

A Másik halál mint regény azt vizsgálja, hogy lehet-e a történelemről 
írni nagyrealizmus nélkül; úgy, hogy nem kapcsoljuk bele közvetlenül a fő-
hős életét a sorsfordító eseményekbe, hanem csak a történelemmel mint 
elbeszélt múlttal való találkozását írjuk le: egy-egy szereplőhöz vagy hely-
színhez kötődő utalás, a mellékszereplők beszéltetése révén. Ez a kísérlet 
igen erős narrációt eredményez ott, ahol a miliő és a mellékszereplők 
leírásáról van szó. Az alakok és a környezet elemei is rendkívül plaszti-
kusra sikerülnek. Az imént megoldatlannak minősített regénykompozíci-
ón azonban ez az írói módszer nem segít. Elég nehéz ugyanis kitapintani 
azt a pontot, ahogy a főhős lelki összeomlása és későbbi sorsának alaku-
lása szervesen bekapcsolódhatna az imitt-amott felvillantott történelmi 
tablókba. Talán azokon a lapokon, amelyeken elmeséli, hogyan látoga-
tott el kamaszként Auschwitzba későbbi feleségével? Csak nincs valami 
misztikus összeköttetés az emlékhelyen tett látogatás és a később válással 
végződő házasság között? Vagy talán az a jelenet, amikor az éppen egy 
vágóhídon dolgozó narrátorunk a lemészárolt állati tetemeket látva hirte-
len megérteni vél valamit a holokauszt logikájából, képes lenne pusztán a 
metaforikus hasonlóság erejével hősünk személyes végzetéhez rendelni a 
népirtások terhes örökségét? Ezekre a kérdésekre nem kapunk megnyug-
tató válaszokat. Mindenesetre leszögezhetjük, hogy a sajátosan irodalmi 
mű által közvetített tapasztalás létrejöttéhez nem elég, hogy a szerzővel 
együtt fel tudjuk mondani az egyébként nagyon is megszívlelendő leckét, 
amely szerint a holokauszt, a Gulág és különféle diktatúrák emlékét fenn-
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tartani mindenkori feladatunk. Ehhez olyan jól megkomponált történe-
tek kellenének, amelyekből kibomlik az egyén és a történelem kapcso-
lata. Barnás Ferenc viszont jóval többet tud szereplőiről, mint amennyit 
elmesél róluk. Várjuk, hogy egyszer mindezt el is mondja – az eredmény 
mostani kiváló, de nem hibátlan könyve alapján nagy érdeklődésre tart-
hatna számot.

(Barnás Ferenc: Másik halál, Kalligram, Pozsony, 2012)
Förköli Gábor

Kovács az egész világ…

„Gyenge jellem vagyok, és a szöveg megmászhatatlan kerítés számom-
ra” – írja Barlog Károly. Az irodalom és az ontológia, mint együttes, elvá-
laszthatatlan alapja az írói egyén életének. A délszláv háború által felve-
tett létkérdéseket, létproblémákat is feszegeti, Heidegger gondolatvilága 
mentén, a létről és a semmiről fi lozofál – élet és halál ura a szó. 

Barlog felvetésében a posztmodernnek van szerepe, elsősorban az írás 
folyamatának, folyamatosságának, az irodalom gyakorlásának: „Az iro-
dalom szektása vagyok, szövegfaló marha.” Ebben a literatúra központú 
világban Maxim, a tudatalatti, a másik én, a belső hang, a „malterego” 
írásra késztet feszt. „A szöveg apró nyomokat hagy maga után kilépéskor, 
és érkezéskor három apró helyen szúrja át a papírt. A kilépés után ebbe a 
három pontba tudunk belekapaszkodni, s a mondatok akkor válnak teljes-
sé, ha el tudjuk olvasni azt, ami a lapnak immáron a másik oldalán van.” 
Barlog az írás adta létlényegben Isten számára is helyet biztosít. „Akár 
egy hajlott hátú szabómester” – mind az író, mind Isten, aki alkot, világo-
kat teremt. Barlog kiironizálja saját magát, Istent és az írás keserveit és a 
létezés nyűgjeit (Cipó, Mancika vagy Olga a bemutatott egzisztenciák). 

A szerző irodalmát több szálra terjeszti ki, a három fő tengely az iroda-
lom, a háborús helyzet és a család (például Fonzi bácsi, a „kecskerímek 
koronázatlan királya”, szerzőnk nagyapja többször is megemlítésre ke-
rül). E köré szövi az ontológiai eszmefuttatásokat. A Kártyanovellákban 
és a későbbiekben már konkrétabban jelennek meg személyek, történe-
tek, helyszínek; családtagok, megemlített írók, vagy a nyolcadik kerület 
jellegzetes fi gurái, mint egy jellegzetes társadalmi réteg tagjai. Pollágh Péter 
Dédi-képéhez hasonlóan (Vörösróka című kötet) jelenik meg a halál meg-
érinthető közelsége is, az elsárguló, elszáradó emberi test képe, ahogyan 
a szeretett másik elvesztését körvonalazza a szerző („elfogyott az én drá-
ga nagyanyám”). Az élet és halál természetes körülmények között válta-
kozik, az ember öregsége révén távozik. A halott ember víziója azonban 
kettős jelentésben szerepel a kötetben: kifejezi a természetes, és a hadi 
körülmények között megjelenő, bekövetkező halált. A családi kötelékek 
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erőteljessége és a „párnamagány” (helyenként „hiperma(n)gán(y)”) egy-
szerre van jelen. A háború tesz kárt az énben, fogselyemként csavarodik 
lábai köré – ahogyan Barlog fogalmaz a kötet legelső képeinek megrajzo-
lásában. Ez sorshelyzetté válik. A „majdcsak vége lesz ennek a kurva há-
borúnak” nyomasztó közelsége megviseli az íróként létezni akaró egyént. 
A Kártyanovellákban a szerző dokumentatív jelleggel vázolja ember és 
helyzete állandó, nehéz kapcsolatát. Narratívájában a háborús élmények 
és az egyén kereste minden apró boldogság között egyenes arányosság áll 
fenn. Isten és az ördög, a jó és a rossz, több jelképes (de egyben konkre-
tizált és ismert) dologban testesül meg. Ilyen az ördög bibliája. Isten kere-
sése, a hit mindenféle körülmények között megmarad elsődleges célnak, 
az elbeszélő (antropológiai-fi lozófi ai értelemben az ember, mint olyan) 
a maga módján, de fenntartja ennek a teleológiai jelentőségét. Barlog a 
kettősséget és igazságkeresést az igazságtalanság és romlás miatt dacos el-
szántsággal és határozottan állítja a középpontba. „Istennek hatalmában 
áll elvenni, és ugyanúgy hatalmában áll adni is. Csak végre adna már!” 

Kovács Istenke (azaz Bogdan Kovač) is létezik a maga módján, aho-
gyan tud. Barlog a létről való elmélkedéskor a heideggeri fi lozofi kus vo-
nalat az élet és a halál mindennap megtapasztalandó jelenségeként írja 
meg, a maga realitásaként, az élet és halál kézzel fogható mivoltaként. „A 
teremtés előtt egyszerre van a minden és a semmi – nagyjából ez a végte-
len defi níciója. Ahol összeér a van és a nincs, és ott van Kovács Istenke is. 
Illetve a végtelen Kovács Istenke maga.” Isten nietzschei módon tűnik el, 
és váltja fel helyét, alakját Istenke, Isten, a mindenféle dolgokat kitaláló 
és aztán azt meg is kreáló Úr. Barlog stílusában Isten az udvari bolond sze-
repét tölti be: szórakoztat, és jelenléte elengedhetetlen a mindennapok-
ban. Isten emberi balgasággal, tökéletlenséggel felruházott létező. Párhu-
zam fi gyelhető meg az író alkotói lénye és a sajátosan emberi isten között. 
A szerző fel is veti a kérdést „mit tennék, ha egy napig Isten lehetnék”. 
Írói-emberi-isteni közös létezés és alkotói egység, mint szubsztancia értel-
meződik. Ennek gyakorlati és fi lozófi ai jelentősége egyaránt van. Barlog 
ugyanakkor ironizálja az Istent is, Kovács Istenkét is, saját maga írói-gon-
dolati balfácánkodásának perceit. Az egyháznak és Istennek a létezése 
egybefolyik, Isten léte, képe eldologiasodott alakzattá silányul. Barlog 
gyerekkori ministráns mivoltára is visszautalnak mozzanatok, mint a ró-
zsafüzér, az imádság, az angyalok alakjának (szintén emberies) felvetése. 
A szerzőnek nem nehéz a mindennapok egzisztenciájáért küzdő létezés-
ben Nietzschévé válni, istentagadóan új istent kereső egyénné, aki saját 
irodalmában, létében az újat is keresi, vagy maga szeretné megteremteni. 
Sopotnik Zoltán kilátástalanságot és betegségeket, romlást felvetítő han-
gulatképeinek fő vonása ugyancsak az isten nélkül maradó ember üres-
sége. Ateista haragjuk oda vezet, hogy minden gondolatukban szerepel 
Isten valamilyen formában, helyzetben megjelenő képe. Az ontológiai 
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elemek olykor igazságkimondó, igazságot hirdető axiómákká válnak: „Az 
ablakon beszűrődő fény: az a fény. A porszemek játéka a fényben: az a já-
ték… Odakünn az ég kékje: az a kék. A teljesség fénye. A teljesség játéka. 
A teljesség pezsgése. A teljesség kékje.” Ennek, a pillanatok idejére érez-
hető, boldog létállapotnak az ellenpontozásaképpen áll – mindössze hat 
oldallal előbb a kötetben – a realista képfestés egyik sora: „Húgyszagú, 
másodosztályú kocsik visznek oda [a tengerhez], koszos ablakukból nézve 
a táj is mosdatlan, piszkosszürke.” Barlogra jellemző az emelkedettebb, 
komoly gondolatkifejtés és az ironikus, vulgáris egyszerűséggel odamon-
dott vélemények egymás mellé helyezése, azok komplementerként való 
alkalmazása.        

Kovács Istenke tapasztal. „Tömöríti a tudást és a tapasztalatot, a teret 
és a tér megértését, világot és világnézetet”. A tapasztalatnak és a létezés-
nek, időnek és térnek a kapcsolataképpen értelmezhető Barlog budapesti 
városvezetése is, amely a nyolcadik kerület utcáin és a Herminamezőn 
idézi fel a történelmi-irodalmi régmúltnak a mozzanatait. A főváros his-
torikussága körvonalazódik a Keleti pályaudvarban, a Népszínház utcá-
ban, Teleki térben, Havanna-lakótelepben, Dologház és Homok utcák-
ban. A keserv és az egykor volt értékek felidézése, a százéves aszfaltokon 
ragadt emlékpor nosztalgikussá teszi Barlog kalauzolását. Ugyanígy jár el 
Herminamező bemutatásával (Thököly út, Columbus utca, Korong utca), 
Karinthy Frigyes, Hamvas Béla vagy Puskás Öcsi egykori lakhelyeinek 
megemlítésével is. Újvidék hangulatával és utcáival való összehasonlí-
tásában pedig a kettős egzisztenciájú (vajdasági magyar, magyarországi 
magyar, szellemi-kulturális és gyakorlati szempontból egyaránt) ember 
képe rajzolódik ki. „Amikor Újvidékre érkeztem, minden igyekezetem 
arra irányult, hogy szépségét mindinkább magamévá tegyem…”

Az irónia hangja, a kedvesség és a fi nom humor felemeli a lelket a há-
borús helyzet adta negatív atmoszférából. „Vágyta az isteni dialógust; 
hogy feloldódjék a halál misztériuma, mint pohár vízben a Bayer-aszpi-
rin”, vagy a „főzzenek az angyali seregeknek egy hatalmas kondér por-
levest. De betűtésztával ám!” sorok a humorral tartják meg a lelket és a 
tudatot a valóság létproblémáinak átvészelése érdekében. Barlog gyer-
meki hozzáállása nem vész el, csak átalakul. Kovács Istenkében él tovább 
valami a gyermekkorból, a szerző gyermekkorának hangulataiból. Az in-
fantilizmus a felnőttkorban intenzíven jelen lévő egyszerűséggel, szinte 
az együgyűséggel is párban áll. Valamint a természetszerető, panteista 
módon megnyilvánuló istenkeresés rejlik Kovács Istenke karakterében. 
„Gyermekkorában reggeltől napestig a gyepet fésülgette és hangyákkal 
cimborált… Ha engem szeretnétek megismerni… a természetet kell 
kémlelnetek, látni, ahogyan a fű nő, törekszik fölfelé, az ég felé, az Isten 
felé… Hinnetek kell, hogy értünk szól a madárdal… Bolond ez a Kovács 
Istenke…” Éppúgy jelenik meg a bolondság, mint Assisi Szent Ferenc bo-
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londsága. Folytatva ironikus kiszólásait, Barlog a világteremtés mestersé-
gekre utaló jelentéstartalmával is eljátszik (A dologcsinálás művészei, az 
istenkék, mint Héphaisztosz, a sánta kovács istenke, a letaszított). „»Egy és 
igaz Isten« nem Kovács. Sokkal inkább Szabó” soraival Barlog egyszers-
mind megerősíti az isten(i)ség emberivé, sőt kifejezetten gyarló emberivé 
való redukcióját. „Az Úr cselekedni volt kénytelen. Mondá akkor: Le-
gyen sötét. S lőn.” A sötétség itt az emberi egyszerűség igen nagy mértékét 
jelenti, a világ visszafejlődését, satnyulását – mind fi zikai, mind szellemi 
értelemben. Barlog ennek manifesztációját saját otthonának, kis környe-
zetének a központozásából indítja el, tulajdonképpen induktív módon az 
univerzális, általános jelenségek megtapasztalása felé, amely életfi lozófi -
ájának magjában áll. 

Barlog Zsuzsanna barnás-szürkés tónusú képei a keserű édességű, szo-
morú és olykor bizarr hangnemet kísérik végig. „A történet… véget ér 
tehát, de a történettel való babrálás (az ember természetéből kifolyólag) 
soha.”

(Barlog Károly: Maxim. Forum Könyvkiadó, Újvidék–Budapest, 2012)

Hörcher Eszter



Gál Csaba

Transzparencia

levelek integetnek
a vadonban itthon
vagyunk voltunk egyáltalán
máshol nincsenek emlékeink
hasonlóan a teljességhez
egyedüllétből a kizáródott
valóságba érkezünk
az a szél fogad ami
fúj minden irányból
transzmitterei lettünk
átlátszunk
hallgatásunkkal a törvényszegést
tanúsítjuk

Poszt

ez a hely közös
mint egy kősivatag
nincs benne rejtekhely
itt minden szabad
szabad kimondani
amit mindenki tud
sugdos a korszellem
megcsal a korrupt
szerelmével éjjelente
tökéletes rom
épül a másnapnak
titkos babilon
csak a felület más
megjelenik az írás
az üzenőfalon
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Ecce Homo

úgy látszol fény jár át
úgy örülsz örömsugárba lépsz
igazad van mert esik az eső
örökké tükrözöd az eget
semmi vagy híd 
lehetsz

Wittgenstein-sejtés

látom a lebegő szavakat
a logikus eljövendőt
látom a betűk változó 
kollíziós rendszerét
törékeny tények a térben
kő kövön nem marad hallom
megerősödnek gyengék
magasabb rendű értelem
bináris kódokat alkot
látok számsorokat
úgy nevezitek alkony
lecsupaszított mátrix
a rügyezés is vezérelt
nem varázsütés számít
logaritmus a szélben
kimutatják a bölcsek
gyökerek ragyognak ki
az égből szó éri a földet
kő kövön nem marad szózatok 
váratlan korszakok jönnek

Világos kék derű

sötétbe tartó feneketlen mélység
jön létre akkor ha direkt nem értik
mit üzen a hajnal és az miért kék
maguknak gyógyszerként a mérget mérik
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analizáltatják az üzenetet
addig hogy az végül semmire se jó
kínzó éhségükben kenyér és bor helyett
magukat emésztik viviszekció

szemükön látszik hogy nem látnak tisztán 
ámokfutók rontást hallucinálnak
tülekednek a korrupciós listán
ami ellen harcolnak azzá válnak

pedig a létezés pofonegyszerű
mellbevágóan világoskék derű

Mennyrengés

komolyságod a napfelkeltéé 
komolyságod remegés
epekedő vágyakozás egy közeledő 
mindent elsöprő túlerőre olaj a tűzre 
győztes lobogó tengereken
sóvárgás az azelőtti holnapokra
azutáni jövendőre
csatáid a boldogsággal
megvívatnak nélküled is
csak az újjáteremtés ami segít
csak a szürke ólomkorból itt maradt
káprázó ég paravánjának elhúzása
ülj le és nézz egyenesen
a napba inkább keresztül rajta
mereven és pislogás nélkül addig
amíg a hídon amit tekinteted épít
megindul a transzport amíg
szemed óriásira növekvő csarnokába
befutnak az első szerelvények
amíg remegő létezésed bearanyozza
és megszilárdítja egy rendíthetetlen királyság
üzenetét 
üzenete
amíg kifeszülsz addig transzportálsz
remegésed egyre tudatosabb
tested elektromos diadalívén
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a végtelenbe lökődik a kibírhatatlanság
keresztmetszeted tágul nem érzed
hogy vérzel a rád csukódó szabadság
tudata megnyugtat
morajlás hallatszik
energia és hullám 
üzenet és királyság
komolyság és arany
betegség és hallucináció
kietlenség és pusztaság
halandó és halhatatlan
elmerül egy mindent átrendező
mennyrengésben
fürdik igaz szavakban

Szárnyrebbenés

ülök egy szobában
bejön a másnap és
leül mellém

kint lámpák égnek az
arcomon táncoló
fények övék

nem szólunk egymáshoz
találkoztunk sokszor
régebben is

így telnek az órák
szövetségesünk vagy
szárnyrebbenés

Térítések

mindenki térít
még aki nem is
gondolja az is
cogito ergo
löki a rizsát
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vagy hallgat mélyen
és ezzel éppen
azt üzeni hogy
micsoda titok
birtokosa ő
kérdezzék csak meg
hogyha nem máshoz
saját magához
idomítana
mindenkit nagy én
és az izmusok
sok megszállt híve
egymást lenézve
büszke eszére
na meg a buták
azt hiszik övék
az egész világ
hogy ők a bölcsek
meg is szavazzák
hogy ez a törvény
megparancsolják
a haszontalan 
fi rkászoknak hogy
erről írjanak
ne cikket könyvet
de az okosok
soraik közé 
becsempészik a
véleményüket
nézet és érték
küzd egymás ellen
koponyák mélyén
nincs fegyverszünet
gondolkozzatok
úgy mint ahogy mi
sok burkolt célzás
alatt ezt értik
közben pfujolnak
hogyha azt hallják
változtassák meg
gondolkodásuk
ahogyan élik
az életüket
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mert a fejsze már
a fák gyökerét 
éri és akár
tetszik akár nem
mindenki térít

Egyedül

egyedül a szivárványt
szürke felhők elé
helyezőnek adni minden
dicsőséget

egyedül
emiatt
élni

egyedül
élni
emiatt

Androgün

elölről kellene kezdeni
megkérdezni a bölcseket
hátha a szerelemhez is
értenek
aztán ha a bölcsek
csak széttárnák karjaik
leutánoznánk őket
és nem lenne harmadik
hanem csak lennénk ketten
összeölelkezetten
mint két összekulcsolt kéz
mint boldog androgün
szétválaszthatatlan
megkísérthetetlen



Szirmai Péter

Anyám és az árvíz
Már húsz napja szakadatlanul esett, mikor tíz nap után először lépett a 

szobámba anyám. Amikor ilyen sokáig távol marad, mindig azt mondja, 
hogy valami dolga akadt. Most nem szabadkozott. Azt mondta: – A pince 
tele van vízzel, és a helyzet rosszabbodik. Árad a folyó.

Tudtam ezt, de nem mozdultam. Összehúztam a mellemen a takarót. 
Öt napja nem volt fűtés, mert a pincében lévő gázmelegítő tönkrement. 
Fönt is hallottam a szörnyűséges hangokat, a villamos kisüléseket, amikor 
a víz elérte az elektromos csatlakozót. Úgy éreztem, megfagyok, a lábam 
mintha jégben állt volna. Ahogy nagy erőfeszítéssel megmozdítottam, 
loccsanást hallottam. A bokámig ért a víz. 

– Mit tehetnénk? – kérdeztem.
Anyámmal hosszan néztük egymást, aztán kényszeredetten belerogyott 

az egyik fotelbe. Lábát nem húzta föl maga mellé, benne hagyta a vízben. 
Húsz nap esőben, öt nap fűtés nélkül: hosszú idő, hozzászoktunk a ned-
vességhez és a hideghez. 

– Igaz is – mondta inkább csak magának, aztán hosszan hallgattuk, ho-
gyan veri az eső a tetőt, hogyan csöpög a födémen átjutó víz a kiégett 
lámpabúra mellől a körülöttünk összegyűlt vízbe. 

– A székely javasasszony volt itt reggel – mondta –, azt mondta, hogy 
sok halottat látott, sok bajt, hogy két nap múlva átszakad a gát, a hajóál-
lomás közelében. 

– Adtál neki valamit? – kérdeztem fölemelve a fejemet.
– Igen, ötezret. Pénzre már úgysem lesz szükségünk.
– Persze – mondtam.
Két nap múlva tényleg átszakadt a gát. Kétméteres víz hömpölygött a 

kertben; a lakásban derékig emelkedett. Szerda estére, mikor már két na-
pot ültem a derékig érő vízben, megfájdult a vesém. Kikiáltottam anyám-
hoz, aki fél óra múlva hársfateát hozott, lassan, széles mozdulatokkal gá-
zolva át a vízen, meg-megbotolva a víz aljára süllyedt holmikban. El nem 
tudom képzelni, hogyan forralta fel a vizet, de mindig is remek fantáziája 
volt. Mondjuk, tudtam, hogy a hársfa nem jó a vesére, de nem akartam 
megsérteni. Lassan kortyoltam a teát, és anyámat fi gyeltem, aki az író-
asztalba kapaszkodva próbált egyenesen maradni, mert a víz hullámzani 
kezdett a szobában. Tudtam, hogy valami volt odakinn, de nem fi gyeltem. 
Próbáltam visszaidézni, de nagyon lassan fogott az agyam. Aztán még-
is sikerült: visszajátszottam emlékezetemből a pár perce lassan erősödő, 
majd halkuló dübörgést, ami az utcáról hatolt be hozzánk. 
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– Katonai járőrhajók – mondta anyám.
– Értem – mondtam – és három hete nyitva maradt az ablak.
A hullámzás pár perc múlva véget ért. 
– A halottakat halásszák ki a vízből – mondta anyám.
Erre nem szóltam semmit. Tudtam, így lehet. És azt is, hogy hamarosan 

mi is halottak leszünk. Hallgattuk az eső kopogását, és pár óra után mély 
egyhangúságba süllyedtünk. 

Éjszaka ébredtem fel. Füleltem. Hallottam, hogy az eső továbbra is veri 
a tetőt, a ház oldalát, és éreztem, hogy a víz már a vállamig ér. Anyám a 
másik fotelben szuszogott. Nem láttam, csak hallottam, hogy nyugtalanul 
alszik, időnként fájdalmasan felnyög, dobálja magát. 

Később, mikor már ébren volt, azt mondta: – Anyámmal álmodtam. 
Feküdt, nem tudott mozdulni, nem tudott beszélni. Csak tátogott felém. 
Valamit szeretett volna tudatni velem, de nem értettem. 

Valami csobbant, valamit meglökhetett, valamit, ami zavarta, mert ezt 
vettem ki a víz csapkodásából. Anyám anyjára gondoltam, és tudtam, hogy 
ő is rágondol. Ismét hosszú, katatóniás monotonságba süllyedtünk. 

Arra ébredtem, hogy világos van, korog a gyomrom. Nem tudtam, most 
se tudom, egy hét vagy egy nap telt el, mióta utoljára ettünk. Aztán eszem-
be jutott a macsakakonzerv, mint az egyetlen lehetséges itthoni élelem, és 
elment az étvágyam. Az árvíz előtt két hónappal álltunk rá, előtte három 
évig kutyakonzervet ettünk. Egyik sem az igazi, de hát évek óta nincs más 
választék a boltban.

– Aztán lehet, hogy a macskakonzervet is már lesodorta a víz a polcról 
– mondtam félhangosan.

Anyámra pillantottam, aki idegesen megrázta a fejét. Tudtam, hogy 
nem szeret enni. Feljebb kászálódott, mert már az állát nyaldosta a víz.

– Oda nézz! – mutatott a kerítés felé. 
Egy test lebegett a víz felszínén. A kerítés fogta meg, hogy ne ússzon be 

a kertünkbe. Erőltettem a szemem, hátha felismerem. 
– Halott lehet, mert hason úszik a vízen – mondtam anyámnak. – Sze-

rintem ez B. bácsi lesz… a ruhájáról ítélve B. bácsi…
– B. bácsi – ismételte anyám, és megingatta a fejét. – Biztosan elaludt a 

tévé előtt és elsodorta a víz. Álmában érhette a halál.
– Mások is úsznak a vízen – tudósítottam anyámat.
– Biztosan a többi szomszéd – mondta egykedvűen. 
Megint elaludtunk.
Hogy mennyit aludhattunk, nem tudom, lehetett egy, de akár két hét 

is. Mindenesetre az ár levonult. Csak eltüntethetetlen nyomok, mocsok és 
szenny maradt utána. Nedves és hideg volt minden. 

Anyám kissé lecsúszva ült a fotelben, és nem mozdult. Hiába szólon-
gattam, hiába simogattam vékony, öregfoltos kezét: bizony itt hagyott. 
Sokan mentek el, sokakat ölt meg a víz, neki a szíve állt meg. 
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Egyedül vagyok a nedves lakásban. Ülök a fotelemben, várom a mele-
get, hogy kiszáradjanak a falak, hogy megszáradjanak a dolgaim, hogy ne 
omoljon rám minden, hogy megálljon a rothadás.

Anyám és az elhagyott ház
Anyám a tavasz harmadik hónapjában, a második hétvégén költözött az 

elhagyott házba. A ház az ártéren található, közvetlenül az árvízvédelmi 
gát mögött. Semmi vonzó nincsen benne: az ablakokat, az ajtót kilopták, 
a vakolat széles csíkokban leomlott, a tető megroggyant. Többször elmen-
tem előtte, de semmi mozgást nem tapasztaltam: éreztem, hogy nincs ott 
az anyám. 

Aztán, egyik szombat reggel kis cetlire írt üzenetet találtam a postalá-
dámban. Ez állt rajta: „Éjjel gyere. Akkor nem zavar senki.” Megismer-
tem anyám írását. Persze, egész nap nem tudtam csinálni semmit, annyira 
vártam a találkozást. Már nagyon hiányzott az anyám. 

Éjjel, tizenegykor indultam el. Langyos eső permetezett, rövid idő alatt 
átnedvesítette a kabátomat, a kapucniról lefolyt az arcomra. Elhagytam a 
lakott területet, átmentem a közúton. Az aszfalt csillogott a nedvességtől, 
ahogy az egyik távoli lámpa megvilágította. Errefelé a közvilágítás nem az 
igazi: jó, ha minden második lámpa ég. Ennek most örültem, nem akar-
tam senkinek sem magyarázatot adni, hogy mi járatban vagyok. Az árvíz-
védelmi gát és a kerítés között, a méteres gazzal benőtt ösvényen mentem 
tovább. Tücskök ciripeltek, mozgott a fű, a gát melletti úton elhúzott egy-
egy autó, időnként lépteket is hallottam, de aztán szerencsére a motorzaj 
és a léptek koppanása is belezuhant a tücsökhangok közé.

Még napközben megfi gyeltem: a rozoga vaskapun egy nyithatatlan, 
rozsdás lakat van. Hoztam magammal egy kalapácsot, hogy leverjem, de 
a lakat kis feszegetésre elengedett. Nagyot nyikordult a kapu, mikor ki-
nyitottam. Riadtan néztem a hátam mögé, és a telekre, de szerencsére 
senkit sem láttam. 

A telek elejét még megvilágítja egy utcai lámpa, de a házig már nem 
ér el a fénye, a ház, éjjel, sötétben áll. Zseblámpával világítottam magam 
elé. Az elvadult kertben a gaz uralt mindent: magas gaz, szúrós gaz, virá-
gos gaz, pitypang, kutyatej és így tovább. Átvergődtem az esőtől nedves 
dzsungelen, és beléptem a házba.

A ház látszólag üres volt. Zseblámpám fénye végigcikázott a falakon, 
a porral belepett berendezésen: anyámat sehol sem láttam, de éreztem, 
hogy ott van. Éreztem jellegzetes illatát: a babaszappan és az olcsó kénes 
sampon, a holnapra előkészített hús és a kelkáposzta szagát. Éreztem, 
ahogy mozog, ahogy megkeveredik a levegő, ahogy átrendeződik a tér. 



110 VÁR UCCA MŰHELY 40.

A folyó felé eső ablaknyílás alatt ott állt a karfás szék, amit még én 
vettem neki, amiben naphosszat üldögélt kezében könyvvel, vagy a véget 
nem érő kötésével. A szék mellett könyvek voltak felpolcolva: az Új ma-
gyar lexikon poros példányai. Fölemeltem az egyiket. Tele volt a lapok 
közé helyezett, újrafelhasznált papírból készített kis könyvjelzőkkel, arra 
írt pár szavas jegyzetekkel. Kinyitottam egy helyen: két lap volt benne: az 
egyikre Cervantes volt írva, a másikra pár szó a Don Quijote-ról. E kis 
feljegyzések: az irodalmi beszélgetéseink lenyomatai, azok kiegészítése 
adatokkal, információkkal. Ahogy ezt írom, most is itt hever pár előttem: 
elhoztam őket az elhagyott házból. Nézem a határozottan lejegyzett be-
tűket, a tömör, tökéletes mondatokat, aminek precizitását utánozhatom, 
de sosem érhetem el. 

Amikor felnéztem a lexikonból, ott állt előttem az anyám. Kezében 
mécses, az árnyéka szétterült a mennyezeten. Lekapcsoltam a zseblám-
pát. Hozzám lépett, és megcsókolta az arcomat. Nedves, de hideg volt az 
ajka. Azt mondta:

– Szomorú vagyok. Kínszenvedés ebben a házban lakni. Tele van vissz-
hanggal, sikoltással, amiket magukba zártak e falak. 

Leült a székébe, a szék melletti kis asztalra helyezte a mécsest, elren-
dezte vékony háziköntösét a lábán. A vele szemben lévő zöld fotelre mu-
tatott, amiben mindig ültem nála.

– Rengeteg a visszajáró lélek, alig férünk be ebbe a házba. Nappal nyu-
galom van, de éjjel megváltozik minden. Amikor más munkába indul, mi 
akkor alszunk el, amikor mindenki nyugovóra tér, nekünk akkor kezdő-
dik a munkánk. 

Okos nagy barna szemeivel fáradtan nézett rám. Sovány arcában az 
orrnyergétől induló két ránc szokatlanul mélynek tűnt. 

– A falakba zárt emlékek visszhangja ilyenkor kiegészül a visszajárók be-
szédével. Csak mondatfoszlányokat lehet kivenni ebben a zajban. Hallod?

Füleltem, de nem hallottam semmit. A csontos kezére meredtem, majd 
a szemébe néztem. 

Azt kérdeztem:
– És meddig tart ez a munka? 
Azt válaszolta:
 Azt mondták, hogy amíg le nem tisztul bennem minden emlék.
Azt mondtam:
– Akkor ez végtelen sok ideig fog tartani.
Azt felelte:
– Igen, de nem tehetek ellene semmit. Nekem most ez a munkám. 
Fürkészve fi gyelte az arcomat. Azt mondta:
– Ahol most vagy, ott a hazugság, az összeesküvés tartja össze a rend-

szert. De ez ott mindig is így volt. Aztán a hazudozók és az összeesküvők 
átjönnek ide, és majd megsüketülnek a saját tetteik visszhangjaitól.
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Elmosolyodott.
– Párszor átjössz még, és már vissza se akarsz menni.
Fészkelődni kezdtem a fotelomban. Cinizmusa mindig is terhes volt 

számomra. 
Azt mondta:
– Jól van, most menjél. Ennyi elég volt.
Felkászálódtam. Zavartan néztem rá. 
Hozzátette.
– Majd üzenek érted.
Intett, hogy menjek. Megfordultam: régen sem volt kérdés, hogy ki pa-

rancsol nekem. 
Ismét sötétbe kerültem. A mécses kialudhatott. Hátrafordultam, de 

csak a sötétbe fúrhattam a tekintetem. Füstszagot éreztem, a kialudt mé-
cses illatát.

Amikor már a gát mellett bukdácsoltam, tudtam, hogy már semmi sem 
lesz olyan, mint régen. A jelen értéktelen, a múltat nem lehet jövővé ten-
ni. Kommunikációs problémáim lesznek, mert már nem vagyok itt, de 
még ott sem vagyok. Légüres térben mozgok. Sehová sem tartozom.



Debreczeny György

a lánchídon mondom
 

ritkás a dolgok sűrűje
a kapcsolati hálóból
a halacska kicsusszan
ó boldogság ó nagyvonalúság ó szeretet

tápláljuk vagy feltartóztassuk a lángot?
az eltévedt tűzoltó nem találja az égő házat
100 szomszédunk oltja a tüzet
benzinnel

hatékonyan működik a jól szervezett csoport
a részeg rész több mint az egész
az egész több mint egy részegség
egy részegység

emberek szervezett őszessége
párizsba tegnap beszöktek
ady endre őszes költeményei
avignonba beszökött őszentsége

nedves aszfalton cuppog a cipő
éjszakai fogcsikorgatást gátló síneken 
csikorog a vonat
kihúzzák a bölcsességfogát az emberiségnek

valaki a fehérített fogát kimutatja 
az ideiglenes műanyag koronát
a porcelánedénybe ejti
az ideiglenes király

a lánchídon mondom magamnak
hogy a legkisebb magyar is értse:
ha meggyengül egy láncszem
oda az egész rozsdafüzér
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Kilincsek
Horváth László szegedi kilincsei

szabadon forog egy tengely
az egyik irányban
de nem tud elfordulni a másik irányba
kilincsmű műkilincs
vagy valódi kilincs?

ahol a halászlének a papucsnak
és a kilincsnek nincsen párja
na ott a tisza-parton 
a kilincsek áradása és apálya

láttál már vasajtón rézkilincset?
kapu ajtó ablak gázelzáró helyiség
és paplak
üzlet színház
mindenhol kilincs van
vagy a kilincs hiánya

a kilincs lehet normál 
cilinder vagy wc-záras 
rugós vagy rúgdosható
rozettás lyukasztás nélküli
akadálymentes rozsdamentes
eloxált rozsdás tisztaságtól mentes

meg aztán vannak engedéllyel 
nem rendelkező kilincsek
némelyik nyílt lángot 
használ vagy dohányzik
mindegy hogy alumíniumkapun
vagy rozsdás vaskapun 
van vagy nincs a kilincs 
van ahol  belül van a kapun
némelyiket lakat helyettesítheti
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dörgöld dörgöld a rézkilincset
a ronda vagy a szép kilincset
a kilincs ajtórész
a kilincs az ajtó réz 
alumínium krómnikkel kerámia
vagy poliészter ékszere
a kilincs az ajtó óvszere
klasszikus univerzális modern vagy mesteri
kilincs-fül 
kilincs-gomb
vagy 
kilincs-kilincs változat rendelhető
lehet portálfogantyú vagy kapaszkodó

van amelyiket le- vagy benyomva
színházjegyet válthatsz józanul
és ha a kilincs éppen beleillik
a kilincskerék fogárkába
beléphetsz a mennyek kapuján
vagy az 1005-ös számú lakásba
a csengő a zákány utcai oldalon 



 

SZÁMUNK SZERZŐI

Pollágh Péter (1979, Tatabánya) költő, esszéis-
ta, újságíró. 1987-88 óta ír, 1995 óta publikál. 
Verseit eddig szerb, bolgár, szlovák és horvát 
nyelvre fordították le. Szerkesztette a JAK-fü-
zeteket, jelenleg a Prae folyóirat versrovatát 
gondozza. Legutóbbi antológiák: Az év versei 
(2013), Szép versek (2013). Legutóbbi kötetek: 
Vörösróka (2009), A Cigarettás (2010).

Marton László Távolodó (1956, Budapest) a 
hazai zenei újságírás egyik legfontosabb alakja, 
író, koncertszervező, rádiós szerkesztő, fi lmek 
és zenei kiadványok szerkesztője. Legújabb kö-
tete, a Bakelitszomj személyes napló, melynek 
középpontjában a szerző kedvenc zenéi szere-
pelnek.

Barlog Károly (1986, Zenta) Maxim című regé-
nye az újvidéki Forumnál jelent meg.
Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar, Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén tanult. a Híd iro-
dalmi folyóirat köré csoportosuló fi atal alkotók 
bázisának, a Híd Körnek a tagja. Főleg elbeszé-
léseket ír, de emellett kritikákat is publikál; iro-
dalmi és nem-irodalmi eszközökkel igyekszik 
refl ektálni az aktuális irodalmi és társadalmi 
jelenségekre. Budapesten dolgozik gimnáziumi 
tanárként. Budapesten és Balatonendréden él.

Fülöp Gábor (1950, Újvidék) az ELTE-n végzett 
1973-ban. Az Újvidéki Rádió dramaturgjaként 
dolgozott. 1991-ben áttelepült Magyarországra. 
Budapesten él, szellemi szabadfoglalkozású.

Slobodan Tišma (1946, Stara Pazova) szerb író 
és muzsikus. A Luna és a La Strada új hullámos 
zenekarok vezetője volt, 1990 körül abbahagyja 
a zenei karrierjét és írni kezd. Bernadijeva soba 
(Bernardi szobája) című regénye 2011-ban meg-
kapta a legjobb szerb regénynek járó NIN-díjat. 
Újvidéken él. 

Borbély János (1933, Újvidék) Bazsalikom-dí-
jas műfordító. Baján él. 

Alexis Jenni (1963, Lyon) francia író. Szülő-
városában biológiatanárként dolgozik egy kö-
zépiskolában. Tanári munkája mellett amolyan 
„vasárnapi íróként” öt évig írta 2011-ben megje-
lent első regényét, a L’art français de la guerre-t 
(A háború francia művészete), amely elnyerte a 
legértékesebb francia irodalmi díjként számon 
tartott Goncourt-díjat.

Mészáros Ernő (1935, Budapest) Széchenyi-dí-
jas egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Zir-
cen él.

Miodrag Pavlović (1928, Novi Sad) szerb költő, 
akadémikus. Belgrádban él.

Nikola Milošević (1929-2007) szerb fi lozófus, 
akadémikus.

Dragan Jovanović Danilov (1960, Pozsega) 
szerb költő. Könyvtárigazgató Pozsegán.

Ratko Božović (1934, Banja Luka) egyetemi 
tanár, szociológus és antropológus. Belgrádban 
él.

Laza Lazić (1929, Zombor) fi lozófus, esszéista. 
Belgrádban él.

Szűk Balázs (1960, Eger) a Debreceni Egyetem 
doktorandusza

Szombathy Bálint (1950, Pacsér) Munkácsy-
díjas képzőművész, művészeti író. Budapesten 
él.

Kilián László (1961, Várpalota) író, a Művé-
szetek Háza igazgatóhelyettese

Förköli Gábor (1986, Veszprém) az ELTE ma-
gyar-esztétika szakán végzett, majd a PhD fo-
kozatot is megszerezte.

Hörcher Eszter (1984, Budapest) esztéta, mű-
vészettörténész.

Gál Csaba (1968, Kecskemét) Székesfehérvá-
ron él, a Vörösmarty Társaság tagja.

Szirmai Péter (1970, Budapest) legutóbbi kö-
tete Mániákus bibiliofília (Novellák) címmel 
jelent meg a Hungarovox kiadónál, 2011-ben.

Debreczeny György (1958, Budapest) könyvtá-
rosként dolgozik Budapesten.

Bátai Sándor (1955, Veszprém) grafi kus, kép-
zőművész. Budapesten él. A Képírás internetes 
portál szerkesztője.

Búzás Huba (1935, Medgyesegyháza) veszpré-
mi költő.
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