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azon is,

hogy olyan,
mint a tenger,

közel enged vizéhez

“

“
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látószög

Már legalább hetven éve, a kol-
lektivizálással (de igazából ko-
rábban, az ipari forradalom 
megjelenésével) elkezdődött a 
hagyományos népi/paraszti élet-
forma felbomlása, megszűnése, 
megszüntetése. És nem mai hó-
bort az emiatt való kesergés sem. 
Miközben kortársai még mindig 
„zúg a traktor, szánt az eke”-sze-
rű csasztuskákat, bökverseket 
írtak a kollektivizálás felettébb 
szükséges voltáról, Farkas Árpád 

1968-ban már arról szólt, hogy 
egy mélységes mély hagyomány, 
az idők mélyéről felderengő ár-
nyak „nézik, nézik évezredes 
hosszan, / hogy a türelem part-
jain milyen erdő ég el”.

Igen, micsoda erdő égett el 
a szemünk láttára: egy olyan 
szövevény, növényzet, amely 
meg tudott védeni minket min-
denfajta őrülettel szemben: egy 
olyan hagyományerdő, amely 
értelmet, biztonságot nyújtott 

annak a közösségnek, amely 
benne élt. 

Most pedig itt állunk egy le-
csupaszított, terméketlen földön, 
kitéve esőnek, szélnek, a hagyo-
mány fékjei nélkül elszabadult 
emberi elme csapongásainak.

Csoda, ha azt gondolják a Mad 
Max-szerű világban száguldozó 
őrültek, hogy semmi lényeg, esz-
szencia nincsen a létezésben? 
Hogy az „én” a világ közepe, és 
olyan, hogy „mi”, nincs is. Hogy 

fejbe verlek, mert velem született 
jogom, hogy csak azt fogadjam el 
egyedül igaznak és üdvözítőnek, 
amit én gondolok.

Emlékezzünk csak, hogyan 
jártak az indiánok, amikor a 
konkvisztádorok megkóstol-
tatták velük a tüzes vizet. Szét-
ment minden, hogy ne mond-
jam, szétb.szódott. Időközben 
mi is elkezdtünk vedelni, és ott 
fetrengünk részegen a valami-
kori erdőben. Szünös-szüntelen. 

Nincs egy perc pihenés, egy mies 
nap (mívesnap), egy munkanap, 
amikor szünetet tudnánk venni 
a nagy-nagy szabadságból. Mert 
inni kell, ha meghalunk is, míg 
bele nem döglünk mind. 

Pedig még mindig nem len-
ne késő, és a leégett erdő helyén 
fel-feltünedező árnyak készek 
lennének segíteni. Csak olyan ne-
héz kijózanodni a parttalan sza-
badság, az „én, én, én”, az „azt te-
szek, amit akarok” mámorából…

Most, mikor beköszönt e halk halódás

és a szálas eső sűrűn lelógó

drótja zár köribéd fi nom kalitkát:

nincs többé levegős, kitárt szabadság.

Pillanatnyi csapongás nem vidámít

gyors tettekre s a könnyedén

kilendült villámmozdulatot ma – földre ejted.

Már nem pár rövid ugrás kedvesed kis

háza, már a hegyél sem oly közelben

ível, mint azelőtt. A nyűg, a lassú

terhes ólomidő lehullt, kiterpedt

s mint a rossz gumi, nyúlt ki mindenütt a

távolság. Jön a sál, köpeny s az únott

készülés. Kerekeskútad az udvar

végén gúnyosan és öreg mosollyal

gunnyaszt: messze vagy immár onnan is, jaj,

messze, mint az öröm napos vizétől,

messze, mint az igazság kútfejétől.

Esténkint gomolyos, városnyi felhők

tömbjén kell komoran s fázón keresztül

fulladnod, mielőtt a csillagok zord,

nyirkos tüzeihez fölér a lelked.

A PARTTALAN
SZABADSÁG MÁMORA

Sántha Attila
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Gál János

Törteli Réka

Ferencz-Nagy Zoltán

A lant

Sárban fulladoztak a kocsikerekek

A parki faun
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Kobold Alajos Lyuk-őslakos, költő, író, szerkesztő megjegyzései:
Nagy Lea versében hangsúlyos a fi lozofi kus töltöttség. A szexualitást és 
a természetet vonja egymással párhuzamba. A lomb mint a férfi  jelenik 
meg, akit a gyönyörű kis popó kiéheztet folytonos lebegésével, lombok 
körüli tévelygésével. Az utolsó sor ezt szépen kifejezi: „vigyázz, így szól 
a beszéd: / ágam dugom beléd”. Mohóság, a női incselkedés, az erotika, 
nő-férfi  kapcsolódásának kifejezése ez az új hangú, kortárs vers.

Tizenkét költőt kértünk meg, hogy írjon verset, jót vagy 
rosszat, majd vitriolos megjegyzésekkel kapja le a tíz kör-
méről szerzőt és produktumát. 
E kétségbeesettnek is nevezhető lépésre az késztetett, hogy 
az Eurostat adatai szerint a dilettánsok 99, a profi  költők 
legalább 60 százaléka véresen komolyan látja önmagát, 
ölni tudna a verseiért, és személyes sértésnek veszi, ha 
valaki kritizálni meri azokat. Márpedig mi fenntartjuk a 
jogot, hogy a teremtésbe vagy az evolucionizmusba is bele-
kössünk, hát még egy fránya versbe!
Végül csupán négy verset közlünk, a többibe belekötöttünk.

A szerkesztőség

Egy segg lebeg a fák fölött
egy seggbe szél költözött
gyönyörű szép kis popó
megfogni volna jó.

Hiába, egyre csak lebeg
a lombok között tévelyeg
a tündöklő szép kis lomb
mindössze ennyit mond:

Menj a fenébe kicsi segg
nem játszom többet veled
vigyázz, így szól a beszéd:
ágam dugom beléd.

Nagy Lea

A segg és a lomb

Újra egy padon,
zöld és pitypang,
egy sávnyi beton.
Délelőtt pang

még a park, faun
játszik a tónál,
de nem mint falun,
nem slápban* kószál,

frakkban várja
Remete Szent Pált,
pollenárban
tetszhalucinnál.

Hyeronimus Müller (1910? – 2018) brassói szász hermeneuta és 
reformációkutató, a Miért sírj, ha szász vagy? című könyv szerző-
jének magyarázata:
A címbéli faun utalás az aranykorra, azaz Johannes Honterus idejére. 
Az aranykor előrevetítése maga után vonja a reformációs ideológiák 
felsorakoztatását, az „egy pad” szimbolizálja az apostoli hitre való 
visszatérést, a „pang még a park” arra utal, hogy a reformáció még 
nem hódított elég teret, amit tanúsíthatunk, hisz még mindig léteznek 
pápisták. A „nem mint falun” a lutheránusok kifi nomultságára, mű-
veltségére utal, Remete Szent Pálra pedig minden bizonnyal azért vár 
az aranykor faunja, hogy heves hitvitába keveredjen vele. Az utolsó 
két sor, a „pollenárban tetszhalucinnál” nyilván tévedés, véletlenül ke-
rült bele a szövegbe, én személy szerint nyomdahibára gyanakodom, 
ugyanis ez a két sor, akárhonnan nézem, nem támasztja alá a vers-
egész reformációs üzenetét, és még helyesírási hiba is van benne.

Április végén a sárban fulladoztak a kocsikerekek.
Egy férfi  a repcébe lőtt. Sikoltottam, hová tűnt a
kutya mellőlem. Ő csak állt és nevetett.

Április vége, térdig ért a sár, fulladoztam én is.
Elmerültek a kocsikerekek.
Őzbakra vadászott a férfi . Szakállas volt, bárgyú.
Tekintélye egy puskacső. Kutyát lőtt, a sárba dobta,
Ő gyalog ment haza. Ott maradtam én és a kocsikerekek.

Jeremias Mueller tanügyi tanácsos kommentárja:
A vadászidény kezdetét pocskondiázó dilettánsoknál 
nem létezik rosszabb. E nemes és férfi as tevékenység 
megkérdőjelezése csakis fehérnépre vallhat. Még-
hozzá a legrosszabb fajtára mind közül: aki képtelen 
tiszteletben tartani a klasszikus versformák szépsé-
gét. Igaz, versről sem beszélhetünk, csak egy kifej-
letlen, kissé amorf magzatról (megjegyzem: jobb lett 
volna, ha soha nem lát napvilágot). Bár a Capreolus 
capreolus nem rendelkezik oly fenséges mitológiával, 
mint tekintélyesebb agancsú barátai, de ha tudta vol-

na előre, hogy itt is megemlítik, önként feküdt volna 
fel a vacsoraasztalra, ha előtte nem szúrja fel magát 
silány, kis antennáira. A kutya is határozottan job-
ban mutat Jean-Léon Gérôme festményén, ahogy 
Diogenészt őrzi. Metafi zikai mélységekről szót sem 
ejthetünk, a szerző nem érett meg a feladatra, és 
elég könyvet sem olvasott hozzá, szégyent hoz min-
den oktatási intézményre, ahová beteszi a lábát. A 
konklúzió viszont könnyen levonható, a vers sárba 
ragadt, és oly fullasztó, mint a repceföldből párolgó 
szag egy kiadós eső után.

Csuka állán pengettyűzve
peng a dallam, hangot űzve
hangot űz a víz a parton,
fel az egész égbe tartó,
visszaérve körbe-körbe
összefogja körbe görbe
görög csuka állkapocs,
Nap közepén, csukacsontlant.

Jeremias Mueller tanügyi tanácsos meg-
jegyzései:
görög csuka állkapocs: Két archetipikus „beava-
tott” karakterrel találkozunk: az első hangszer, 
a kantele megalkotásakor csak Väinämöinenw 
tudta kettéhasítani a hangszer alapját képező 
hatalmas csukát; a bolygók felfogatását képező 
szférák, melyek egy lanthoz (vagy kanteléhez) 
hasonlóan rendeződnek az univerzumban, moz-
gásukból adódó harmónia-pulzálást terjesztenek 
mindenfelé, s állítólag csak maga Pythagoras 
észlelte ezt a zenéhez hasonlatos érzékszervi él-
ményt. Vejnemöjnen és Pythagoras személyében 
tehát összeér a világ összhangja. 

heréltjének hajából: Sokan téves következtetésből 
eredő felismeréssel azt állítják, hogy Pythagoras 
herélt volt. Pedig nem. A heréltek haja – tehát a mi 
interpretációnkban a lant egy húrja – nem más, 
mint egy-egy bolygó, illetve az azt rögzítő szféra, hi-
szen a bolygók is lényegében korábbi antropomorf 
nemiségüket vesztett istenségek (gondolva itt külö-
nösen Uranosra), melyek mozgásukkal az értelem 
számára hallható susogást idéznek elő. E gondolat 
birtokában tehát azt a konzekvenciát kapjuk, hogy 
az univerzum rendjét, a szférák harmóniáját a tu-
datlan és időtlen keringés szüli, amint azt Reinhart 
Koselleck szubjektív és érzékelt időfogalmával ösz-
szevetve az ellentmondás nyilvánvaló.

Sok húrt húzott halcsontjára.
Miből húzta húrját arra?
Hát heréltjének hajából. 
Kis terc nagy terc kis szekundok
pengenek a fülbe bújva,
csak egy görög hallja hallván,
lakodalmát a világ járja,
csoda csuka lantra járva.

*papucsban
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A SZÉKELY EMBER KARAKTEROLÓGIÁJA Zsidó Ferenc
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A székely ember karakterológiája, arc-
éle nagyon markáns. Ezért – kívülálló 
számára – könnyen skatulyázható. Így 
születhettek azok az immár közhelyes 
megállapítások, hogy a székely szűksza-
vú, darabos és csavaros eszű, góbés, hogy 
a székelyeknél az asszony nem ember, 
a medve nem játék stb. De tudjuk, ezek 
egy része csak poén, játék, csak külcsín. 
Ebbe a kötetbe olyan írásokat válogatott 
be a szerkesztő, Lövétei Lázár László, me-
lyekben nem székely, de a székelyeket vi-
szonylag jól ismerő szerzők igyekeznek e 
közhelyeket felfejteni, néhány lényeglátó 
kijelentéssel a felszín kapargálásától el-
jutni a mélyebb összefüggésekig. 

A szerkesztői koncepció szerint a szé-
kely (magyar) történelem főbb cezúrái 
mentén halad a válogatás, határhelyze-
tekben ugyanis jobban megmutatkozik 
a jellem is. Egyfajta kronológia mentén 
haladunk tehát a kötetben: az első szö-
veg a nemzeti öntudatok ébredésének 
időszakából, az 1800-as évek derekáról 
való, az utolsó pedig napjainkból. A válo-
gatás bővebb és másféle is lehetett volna, 
ugyanakkor a kialakult kép így is rele-
váns és színes, a szövegek izgalmasak, 
élményszerűek.

John Pagettel kezdünk, az angol or-
vossal, aki egy európai útja során meg-
ismerkedett báró Wesselényi Polixé-
nával, erdélyi látogatásukat követően 
pedig 1839-ben megírta a Hungary and 
Transylvania című kötetét. A bárókis-
asszonyt később feleségül vette, hono-

sítást is nyert Paget János néven, részt 
vett az 1848–49-es szabadságharcban, 
majd néhány évnyi angliai emigráció 
után visszatért választott városába, Ara-
nyosgyéresre. Nos, John Paget, a széles 
látókörű européer egyebek közt azt írja 
a székelyekről, hogy: „modoruk nem va-
lami csiszolt”, ugyanakkor – látszólag 
ön ellentmondásba keveredve – kijelenti, 
hogy „műveltségük meghaladja az átla-
got”. És ki is fejti, hogy a kisebb székely 
falvakban is van elemi iskola, az emberek 
többsége írástudó – más kérdés, hogy al-
katilag nem a társalgás a fő erősségük. 

A második szerző Auguste de Géran-
do francia történész, aki feleségül veszi 
Teleki Emma grófnőt – lám, milyen fon-
tosak a nők e kötet szempontjából is! –, 
megtanul magyarul, és ír egy könyvet 
Erdélyről és a székelységről. Ő azt álla-
pítja meg, hogy a székelyeket „makacs 
ellenállás” jellemzi, perlekedő hajlamú-
ak (a jussom!), „a múlt emberei”, akik 
szilárdan ragaszkodnak őseikhez, tör-
ténelmükhöz. Erős bennük a nemzeti 
érzés, jelenti ki továbbá August de Ge-
rando, amivel az is együtt jár, hogy nem 
szívesen szólalnak meg idegen nyelven…

A következő szövegekkel az 1848-as 
szabadságharc sűrűjében vagyunk, ol-
vashatunk egy szívszorító levelet Petőfi  
Sándortól, melyben úgy értekezik a szé-
kelyföldi állapotokról, hogy minden gon-
dolata felesége és kisfi a körül forog. Aztán 
Jókai következik, a romantikus mítosz-
teremtő, aki a Forradalmi és csataképek 

című kötetében megrajzolja a keményszí-
vű székely anya alakját, aki engedi elvé-
rezni a vesztes csatából szárnyszegetten, 
sebesülten hazatérő fi át… (Lám: a széke-
lyeknél az asszony nem ember, de olykor 
emberebb az embernél…)

Mikszáth megszépítő igyekezettel ír a 
kiegyezés kori Székelyföldről (a három-
széki Illyefalva országgyűlési képviselő-
je volt): Tündérországnak mutatja be, 
ahol minden más, még a fogalmak is. 
Ezt követően Babits már kimondottan 
komor képet fest az 1916-os román betö-
résről, de Móricz vagonlakó székelyeinek 
világa sem felemelő. Németh László a két 
világháború közti időszak dermedtségé-
ről ír: az idő megállni látszik, nincse-
nek fejlesztések stb. Németh Lászlónál 
merül fel az a kérdés, hogy tekinthető-e 
egységes entitásnak a Székelyföld, mek-
korák a különbségek az egyes székek 
közt. Ilyen meglátásai vannak, mint: „A 
székely komorság és a székely tréfa a 
Hargita két különböző oldalán lakik; a 
csíkin ül a ballada, az udvarhelyszékin 
a móka, s odafönn a szénégető kunyhók 
körül a kettő néha találkozik.” A két vi-
lágháború közti Székelyföldet mutatja 
be Mihail Sebastian zsidó származású 
román író is. Román nézőpontról beszél-
hetünk, de az etnikai kérdés nem válik 
kulcsfontosságúvá az élménybeszámoló-
jában, sokkal inkább a nyitott rácsodál-
kozás az erőssége. 

Cs. Szabó László Észak-Erdély visz-
szacsatolásának időszakáról ír, egyebek 

közt olyan jellemzéssel állva elő, melyet 
nem tudok hová tenni, és nem érzem 
relevánsnak: tudniillik, hogy a székelyt 
a lábáról lehet felismerni, hogy „őzlábú 
nép” volna. Mikecs László a székelyek 
kivándorlásának okait és körülménye-
it vizsgálja, komor következtetéseket 
vonva le e középkor óta folyamatosan 
megfi gyelhető tendenciáról. Richard 
Jakobi írásából az szűrődik ki, hogy mit 
gondolnak a szászok a székelyekről (bár 
ez az írás inkább anekdotázó, így elég 
felszínes). Stefano Bottoni olasz–ma-
gyar nemzetiségű történész az 1950-es 
évekbeli Magyar Autonóm Tartomány 
kapcsán vázolja fel, hogyan boldogultak 
a székelyek a román sztálinista kom-
munizmussal. 

Alexandru Vlad román író az anto-
lógiába beválasztott szövegrészletben 
az 1991-es „Harkov-jelentés” utáni 
interetnikus viszonyokról értekezik. 
Terepmunkája során azt vizsgálja szo-
ciografi kus igénnyel, hogyan reagál a 
székelység arra, hogy a román állam 
– a románság régióbeli szimbolikus 
jelenlétét megerősítendő – ortodox 
kolostort építtet Marosfőn, ráadásul a 
katolikus temető előterében, a kolostor 
falain a román–magyar konfl iktusok 
mártírjainak freskóival. A szerző na-
cionalizmusmentesen, józanul mérle-
gelve állapítja meg, hogy: „szinte bár-
dolatlanságnak tűnt ilyen vidéken, 
ahol a magyarok vannak többségben, 
régi konfl iktusok szimbolikus alakjait 
rángatni elő. Vagy talán szándékos, 
többé-kevésbé atavisztikus provokáci-
ónak szánták volna?” A szerző a „mi-

tikus románizmus megkésett előretolt 

helyőrségének” tekinti e kolostort, s a 
provokációk helyett a megbékélés útjait 
keresné (a számos román értelmiségire 
jellemző magatartással – csak sajnos 
nem ők a hangadók, jegyezhetnénk meg 
szomorkásan). A kötet Száraz Miklós 
György kortárs budapesti író kisesszéjé-
vel zárul, melyben Nóta egy gyilkosság-
ról a Rikában című székely balladáról 
értekezik (Kriza Vadrózsák című köte-
téből), megállapítva, hogy ebben az ar-
chaikus elemekkel tűzdelt szövegben „a 
székely szabadság, az örökség, a zsige-
rekbe ivódott évezredes feladat, vagyis 
a gyepűőrző alkat testesül meg”.

Gondolom, a fenti összefoglalóból is 
kiderül, hogy műfajilag színes képet mu-
tatnak a kötetbe válogatott írások. Egye-
sek explicit módon tárgyalják a székely 
néplélek vélt vagy valós tulajdonságait, 
tehát kimondottan nemzetkarakteroló-
giai írások, másokban csak áttételesen 
jelenik meg a téma, inkább egy-egy ese-
ménysor elbeszélése révén alkothatunk 
képet arról, hogy mit gondol az adott 
szerző a székelységről. Nagy kérdés, 
hogy releváns-e még a mai székelyre az, 
amit például a 19. századi szerzők jelen-
tenek ki. Úgy vélem, hogy elég kevéssé, 
inkább kuriózumszámba megy, önis-
meretünk szempontjából mégis fontos. 
Az írásokból egyértelműen kiviláglik, 
mennyit változott a székely karakter az 
idők során, elég, ha csak olyan dichotó-
miákat vizsgálunk meg – a jelenre vo-
natkoztatva is –, mint múltba fordulás 
és elvándorlás. Az viszont kijelenthető, 
hogy a főbb erővonalak mentén egyezés 
mutatható ki aközött, amit a székelység 
gondol önmagáról, illetve amit mások 
gondolnak róla.

E kötet (görbe) tükör a székelység szá-
mára, a kívülről látás és láttatás fontos 
tanulságokkal járhat; ugyanakkor olyan 
érdekfeszítő olvasmány, melyet nem csu-
pán azért olvashatunk el, mert rólunk 
szól, hanem azért is, mert minden önös 
kíváncsiságon túl esztétikai élményt 
nyújt. Meg annak a döbbenetét (vagy jól-
eső örömét?), hogy könnyen kiismerhe-
tők vagyunk.

A székelyek (rólunk írták). Válogatta, 
szerkesztette Lövétei Lázár László. Szé-
kely Könyvtár sorozat 92., Hargita Ki-
adó, Csíkszereda, 2021.

Ugyanazt gondoljuk-e magunkról, amit mások gondolnak rólunk? Változik-e, ha igen, mennyit a nemzetkarak-
terológia az idők során? Egyebek közt ezekre is választ kaphatunk a Székely Könyvtár könyvsorozatban megje-
lent A székelyek (rólunk írták) című antológiából, amelyben nem székely (magyarországi, angol, francia, szász, 
román stb.) szerzők vallanak arról, milyennek látják a székelyt.
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– Mint Erdély egyik független-
ként indult, utólag önkormány-
zati támogatásban részesülő 
magyar színházának vezetője 
hogyan látod, sikerült-e kibon-
takoznia nálunk a független 
színházi létmódnak?

– Volt egyfajta kibontakozás 
a romániai függetleneknél, de 
utána jött a leépülés, hiszen ezt 
csak komoly pályázati rendszer-
rel lehetne működtetni. Kelle-
ne egy megoldás arra, hogy az 
olyan magánszínházak, amelyek 
már bizonyítottak, éves támoga-
tásban részesüljenek. Minősít-
sék őket, és kapjanak ugyanúgy 
támogatást, mint az állami vagy 
mint az önkormányzati szín-
házak. Amíg ez nincs, addig a 
színházi szakma megújulása 
teljesen el fog maradni, mivel a 
nagyszínházak mindig ugyan-
azokkal a rendezőkkel és szí-
nészekkel dolgoztatnak, tehát 
mindig ugyanazok a színházi 
emberek forognak ebben a na-
gyon is belterjes színházi szak-
mában. A fi atalok leginkább 
független társulatoknál tudná-
nak gyakorlatozni. Nevetséges, 
hogy itt, nálunk a fi atal színész 
azért lobbizik, hogy bekerüljön 
bármelyik kőszínházba, mind-
egy hova és hogyan… 

– A magyarországi színházi 
világ jobb lábakon áll szerinted? 

– Strukturálisan messze jobb, 
Európában is egyedülálló. Gon-
dolj arra a rengeteg pályázatra, 
ami létezik. Gondolj bele, hogy 
egy egymilliárd forint költség-
vetésű Déryné Program szü-
letett, melynek segítségével az 
előadások rengeteg vidéki hely-
re eljuthatnak. Ezzel szemben 
Romániában egyes helyeken 
óriási baj van a színházi me-
nedzsmenttel. Az önkormány-
zatok adják a pénzt a saját szín-
házuknak, de nem érdekli a 
nézőszám, a minőség vagy az, 
hogy a színház hová jutott el 
szakmailag. Ismerek eseteket, 
ahol a menedzser akkor jó, ha 
nem konfl iktusos, ha nem kér 
több pénzt, mert akkor marad-
hat, s így szépen egy nagy pos-
ványba kerülünk.

– Arad közel van a magyar-
országi határhoz. A színház lét-
rehozásánál ezt belekalkuláltad 
valamilyen szempontból?

– Igen, már az indulásnál a két 
ország közötti együttműködésre 
alapoztunk. 2007 óta határon 
átívelő produkciókban gondol-
kodunk, a békéscsabai, szegedi 
színházak rendszeres partne-
reink. Azt is mondhatom, hogy 
testvérszínházak vagyunk.

– Olvastam, hogy a gyulai 
színházzal is együttműködtetek, 
és ennek a programnak az egyik 
része az ottani román ajkú kö-
zönség kiszolgálása volt.

– Igen, ez egy oda-vissza kap-
csolat, mert Arad és Gyula test-
vérváros. A megvalósításban 
támogatott a gyulai és az aradi 
önkormányzat is. A koproduk-
ciók jók, mert mindkét színház 
érdeke a jó előadás, nem is be-
szélve arról, hogy így a költségek 
is osztódnak.

Bábáskodtak
a Déryné-programnál

– Modellértékűek vagytok a 
független szférában. Hogyan, 
mitől tudtok jól működni?

– Azért, mert úgy találtuk ki, 
hogy nem lesznek úgymond ál-
landó, alkalmazott státuszú szí-
nészeink, akikről mindig gon-
doskodni kell, hogy legyen elég 
szerepük, vagy olyan repertoárt 
kialakítani számukra, hogy az 
mindenkinek jó legyen. Mi csak 
szerepekre szerződtetünk le, 
ezért rugalmasabbak tudunk 
lenni. A színházunknak az a tit-
ka, hogy nagyon jó színészekkel 
dolgozunk, akik nagyon szeretik 
a színházat: színházat esznek 
reggelire, ebédre, és színházat 
vacsoráznak. Ezért tudjuk lét-
rehozni ezeket a produkciókat, 
mert rettentően élvezzük azt, 
amit csinálunk. 

– Úgy tudom, közötök van 
a 2020-ban beindult Déry-

né-program létrejöttéhez, amely 
azt célozza meg, hogy a színház 
eljusson azokra a területekre is, 
ahol a kultúrához való hozzáfé-
rés lehetősége korlátozott.

– Ez a Déryné-program na-
gyon jó kezdeményezés. Kicsit 
talán mi, vagyis a Kamaraszín-
ház is hozzájárultunk a létrejöt-
téhez. Történt, hogy megkaptuk 
a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságtól a magyarországi támo-
gatást, és akkor kitaláltunk egy 
Kamara Karaván programsoro-
zatot, ami abból állt, hogy reggel 
lementünk egy magyarlakta fa-
luba Arad megyében, és tartot-
tunk egy gyermekelőadást, majd 
utána azonnal egy gyermek-
foglalkozást, délután pedig egy 
felnőtt előadást, ami átcsapott 
táncházba. Ez a költséghatékony 
szervezési módszer a Bethlen 
Gábor Alapnak nagyon tetszett, 
úgyhogy mintaprogramnak vá-
lasztották, azt mondták, hogy ez 
szenzációs. Mondok egy példát: 
idén nyáron kéthetes magyar-
országi turnéra indult az Aradi 
Kamaraszínház a Déryné-prog-
ram támogatásával: 16 nap alatt 
a társulat 16 településen 27-szer 
lépett színpadra A kolozsvári 
bíró és A Zördög című produk-
ciókkal. A turné pont most ért 
véget, de kezdődik a következő 
Kamara Karaván. És ezen kívül 
műsoron van a Déryné-prog-
ramban a Karnyóné és a Vitéz 
László is. Ebben a pillanatban 
pedig Shakespeare-t próbálunk. 
Szeretem.

Akt

NÉHA ÖNMAGÁT TESZI TÖNKRE A SZAKMA
Zorkóczy Zenóbia

– beszélgetés Tapasztó Ernő rendezővel,

az Aradi Kamaraszínház alapítójával, vezetőjével 

TAPASZTÓ ERNŐ 1975-ben született Aradon. Élt Békés-
csabán, Budapesten, Bukarestben. Társalapítója, mai napig 
művészeti igazgatója az Aradi Kamaraszínháznak. Számos je-
lentős nemzetközi színházi fesztiválon láthatta rendezéseit a 
közönség. Legutóbb a 2021-es nagybányai Atelier Nemzetközi 
Színházi Fesztiválon a Legjobb Rendező Díját érdemelte ki a 
Karnyóné rendezéséért. Vezetésével az Aradi Kamaraszínház 
mintegy hatvan díjat nyert. Két fiú és egy kislány édesapja, 
felesége Tapasztó G. Alexandra színésznő.
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A modern szeizmológia
történetében ez volt 
a legcsendesebb év.
Ezt akkor még nem tudtuk,
azt sem, 
hogy aznap láttuk 
az utolsó repülőt Prága felett.

Tavasz kezdődött 
a kolostorkertben,
elszívtunk egy cigarettát,
pár hónap, és vége, 
mondtad.

Az emberek arcát elfelejtettem.

Meg akarom kaparintani ezt a napot.
csak a mát. Mert a mából
holnap, s az a bögre
az asztalon már a szekrényben lesz.

Nézem itt, ezt a madarat,
most még csőrével piszkálgatja 
a tobozt, de a következő nap,
nem is nap, 
percben,
az egek között száll.

Most mégis itt.

A fejemben, az emlékeimben, 
ezekben a sorokban.

Örök.

Mint annak a relikviája,
hogy a kórházban,
véresen és mázosan,
anyám,
az én édesanyám, 
tartott a bőrén.

Örök.

Az Aradi Kamaraszínház a nyári szünidő alatt sem állt le, hanem teljes bedobással pró-
bálta bepótolni a karantén ideje alatt elmaradt előadásait. Két előadás között, éppen egy 
próba szünetében a társulat vezetőjét, Tapasztó Ernőt kérdeztük.



képzőművészet

NŐK NAGY IMRÉNÉL Túros Eszter

A tematikus tárlat folytatása a két 
évvel korábbi kezdeményezésnek, 
amely az állatok témájával foglal-
kozott a zsögödi mester életművé-
ben. Az idei kiállítás a nőkről szól, 
a nők Nagy Imre-i reprezentációi-
nak sokféleségét tárja fel sajátos 
szűrőkön keresztül. 

Kurátorként Ladó Ágota mű-
vészettörténész kolléganőmmel 
együtt úgy válogattunk a csíki 
múzeum gyűjteményéhez tartozó 
közel hétezer Nagy Imre-alkotás-
ból, úgy próbáltunk illeszkedni a 
reprezentatív kiállítások hagyo-
mányához, hogy következetesen 
arra helyeztük a hangsúly, ami 
nem tipikus, nem megszokott. 
Ennek magyarázata elsősorban 
abban keresendő, hogy jó ideje 
kérdésként merül fel, van-e még 
értelme a hagyaték gondozásának 
és népszerűsítésének, a rutinossá 
vált, de hosszú távon unalomig 
ismételt, nagy műveket évente új 
rendbe szervező kiállítások szer-
vezésének, vagy megérett az idő 
az újragondolásra.

Elevenebb grafi kák

A kérdést bizonyára felerősítette 
a galéria és emlékház átmeneti 
bezárása is, ugyanakkor a ha-
gyaték gondozásának felelős-
sége is. Jelen kiállítás nemcsak 
egy sajátos tematikus válogatás, 
hanem a hagyatékról való gon-
dolkodásnak is tükre. Megmutat 
egyfajta elmozdulást, nyitott-
ságot, talán némi bátorságot is 
arra, hogy friss szemmel, a meg-
szokottól merészen elrugaszkod-
va tekintsünk arra, amiről azt 
hittük, hogy jól ismerjük, una-
lomig néztük. Ily módon kimoz-
dulva, nézőpontot váltva egészen 
meglepő részletek kerülhetnek 
felszínre. Így történt ezúttal is. 

A válogatás azonban nem mel-
lőzte a reprezentativitás igényét, 
csupán másképp jelölte meg a 
hangsúlyokat a kiállítás felépíté-
sénél. Ezúttal nem a festmények 
a főszereplők. Néhány olajkom-
pozíció ugyan bekerült a kiállítás-
ba, amelyek felidézik Nagy Imre 
különböző festői korszakait, de 
sokkal hangsúlyosabb a grafi kák, 
illetve a festményeket megelőző 
vázlatok, tanulmányok, rajzok, 
metszetek vagy a festmények váz-
latainak tekintett akvarellek jelen-
léte. A közel 130 grafi ka és mind-
össze öt olajfestmény úgy aránylik 
egymáshoz, ahogy az életmű egé-
szében a különböző műfajok is. 
Ezt a válogatási szempontot mégis 
inkább az a meggyőződés ma-
gyarázza, hogy a gyors vonalú 
rajzok, ösztönösen megragadott 
mozdulatok vagy például az akva-
rell technikájából adódó pillanat-

szerűség sokkal élőbb munkákat 
eredményezett, sokkal elevenebb 
helyzeteket, érzékenyebb rajzokat, 
mint a sok esetben nagyon gondo-
san megtervezett és aprólékosan 
kidolgozott nagy olajkompozíciók. 
Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy 
mai távlatból könnyebben, köz-
vetlenebbül lehet az előbbiekhez 
kapcsolódni, és így közelebb is 
férkőzhetünk művészetéhez.

Nők minden változatban

A nő alapvető téma Nagy Imre 
művészetében, így magától kínál-
kozott, hogy e mentén válogas-
sunk (ahogy az állatok témája is 
az volt két évvel korábban). Nagy 
Imre köztudottan minden alkal-
mat megragadott arra, hogy gya-
korolhasson, bármilyen téma jó 
ürügy lehetett a rajzolásra, kör-
nyezete tárgyaitól a természet ké-
pein át az őt körülvevő emberekig. 
Gyakran ismeretleneket is megál-
lított egy-egy mozdulat rögzítésé-
nek idejére. 

Ilyen körülmények között ren-
geteg lány és asszony vált képe-
inek szereplőjévé, az édesanya 
folyton visszatérő alakjától Ilo-
nán, a hűséges szolgálón, vagy 
Zsuzsikán, nevelt leányán keresz-
tül a nagy múzsákig, a grófnőtől 
a cigányleányig, Apor Máriától a 
szomszédasszonyig, a színésznő-
től a gyári munkásnőkig, a városi 
lányoktól a parasztasszonyig. 

Rengeteg ismert és ismeretlen 
szereplőt fel lehetne sorakoztat-
ni, róluk sokat és sokféleképpen 
beszélni, ez a válogatás viszont 
következetesen kerüli a megsze-
mélyesítésüket. Bár folyamato-
san felbukkannak, a képaláírások 
mellőzésével, illetve a képek elren-
dezésének változó ritmusával kilé-
tük hangsúlyát veszti a megrajzolt 
élethelyzet, érzés, állapot javára. 

Nagy Imre nőábrázolásainak 
talán a leginkább szembetűnő sa-
játossága a sokféleség volt, sokkal 
inkább, mint pályatársainál. Er-
ről a sokféleségről is szól a kiállí-
tás. Hogy mindez miből adódik? 
Elsősorban nyilván abból, hogy 
nagyon sokféle nővel volt sokfé-
le kapcsolata, de adódik abból 
is, hogy számos technikával dol-
gozott, amelyek más és másfajta 
képminőségeket eredményeztek, 
más és másfajta elidőzéseket tet-
tek lehetővé.

Történelem az arcokon

És adódik abból is, hogy élete so-
rán Nagy Imre művészete erőteljes 
stílusváltásokon ment át. Voltak 
méltán elismert nagy korszakai, 
és voltak kevésbé sikerült pró-
bálkozásai is, mint például a szo-

cialista realizmus esztétikájának 
való megfelelési kísérlete, amelyre 
szintén kitér a kiállítás. És adó-
dik a történelemből. A huszadik 
század embert próbáló nagy kor-
szakainak lenyomatát ott látjuk az 
arcokon, az emberi viszonyokban, 
a változó iramú, érzékeny vona-
lakban, a színek minőségeiben. És 
persze adódik Nagy Imre nyitott-
ságából, érzékenységéből, amivel 
a legintimebb élethelyzetekhez is 
természetesen tudott viszonyulni, 
közel tudott menni, jelen tudott 
lenni fontos pillanatokban. 

A három változó méretű térre 
tagolt kiállítás a női életszakaszo-
kat követi, nem az életmű krono-
lógiáját. A látogatót egy szófelhő 
fogadja, melyben olyan asszociá-
ciók kaptak helyet, melyeket Nagy 
Imre nőábrázolásai hívtak elő. Az 
első, kisebb terem rajzai a gyer-
mekkor témájához kapcsolódnak, 
kezdve az érdekességnek számító, 
a nemi jegyek megragadását pró-
bálgató vonalaktól a környezetét 
felfedező gyermek játékos világá-
ig. A feszesen sorakozó gyerek-
portrékkal a család meleg hatású, 
de nem éppen gondtalan képei 
feleselnek. 

Ebből a viszonylag kicsi, mégis 
tágasnak ható térből a lányanya-
ság és a dolgozó gyermek képeivel 
lépünk át a következő életszakasz-
ba, a múzeumi bástyaterembe, 
ahol a felnőtt nő különböző élet-
minőségei, élet- és testhelyzetei, 
különböző női szerepek kerülnek 
előtérbe. A képek elrendezése 
a képek dinamikáját követi. A 

művészettörténeti szempontból 
különlegességnek számító állapo-
tos asszony vagy a gyermeküket 
szoptató anyák sorozata azért is 
izgalmas, mert Nagy Imre kö-
vetkezetesen foglalkozott ezzel a 
témával. Ugyanazzal a beállítás-
sal nagyon eltérő világokat sike-
rült megragadnia a szentképeket 
idéző, lágy vonalú madonnától a 
durva ecsetkezelésű, erőteljes ha-
tású, gyermekét „útközben” szop-
tató cigányasszonyig. Az anyaság 
szent és profán képeit katonás 
sorban elhelyezett portrék sora 
követi, melyek csupán jelzéssze-
rűen vannak jelen. A korai, kecs-
keméti festmény által megnyitott, 
klasszikus beállításokban sorako-
zó, fegyelmezettebb aktok sora a 
kiállítás talán leghangsúlyosabb 
helyét foglalja el, ahol a különbö-
ző testtartások, pózok időnként 
sejteni engedik a szereplőknek az 
adott szituációból adódó érzéseit, 
reakcióit, magányát. A paraszti 
élet képei következnek, Nagy Imre 
jól ismert világa, robusztus alka-
tú, vastag bokájú, erős asszonyok, 
akik a tűző napon végzett mezei 
munkától megizzadva, elfáradva 
az árnyékban pihennek a délutáni 

munka előtt. Élettel teli, erotikus 
töltetű életképek, melyeket aztán 
üdítően oldanak a városi hangu-
latú rajzok. Utána aztán egyből 
az erotika burjánzását idézően 
elrendezett képei között találjuk 
magunkat, időnként határozottan 
rögzített, máskor fegyelmezetle-
nül szétfutó, extatikusan lüktető, 
rapszodikus vonalak rabul ejtő 
közelségében. 

Ezt az erőt egy másfajta erő töri 
meg, Nagy Imre művészetének 
vitatott fejezete, a szocialista re-
alizmus képei, melyek láthatóan 
viselik magukon az alkotó megfe-
lelési vágyát, nem túl sok siker ko-
ronázta erőfeszítéseit. A kemény 
vonalakkal megformált szocia-
lista munkásnőket a mindennapi 
munkában lassan megöregedő 
asszonyok váltják, elvezetve ben-
nünket a harmadik, utolsó terem-
be, az öregkor képeihez, ahol rit-
kulnak a képek, halkul a ritmus, 
végül csak azok maradnak, akik 
mindvégig jelen voltak.

A kiállítás egy nyitott szófel-
hővel zárul, ahová a látogatók 
is feljegyezhetik saját szavaikat, 
melyek a kiállításhoz, a nőkhöz, 
Nagy Imréhez kapcsolódnak.

NAGY IMRE (Zsögöd, 1893. július 25. – Csíkszereda, 1976. au-
gusztus 22.) festőművész. A budapesti Képzőművészeti Aka-
démián tanult, majd 1924-ben visszament szülőfalujába, és 
1949-ig kizárólag ott élt, alkotott, a székely nép és táj művé-
szeti megörökítőjeként. 1949-től állandó lakhelyét Kolozsvár-
ra tette át, de Zsögöd megmaradt a feltöltődés helyszínének. 
2005-ben posztumusz Magyar Örökség díjjal jutalmazták. 
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Második éve van zárva a Csíki Székely Múzeumhoz tarto-
zó Nagy Imre Galéria és Emlékház. Ennek ellenére a több 
évtizedes hagyománnyal bíró, évente változó, reprezenta-
tív Nagy Imre-kiállítások sorát idén is új válogatás gazda-
gította. Csupán a helyszín más. Lányok, asszonyok Nagy 
Imre művészetében címmel június 18-án nyílt kiállítás a 
Mikó-vár épületében. 
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MÚLT ÉS JÖVŐ TALÁLKOZÁSA:
SICULUS FESZTIVÁL

Péter Beáta
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Ferencz Imre

Panaszra persze

Egyre inkább

A versenyprogramban indult Hána László a Metropol-díjat vihette haza
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Erdély legnagyobb múltú ze-
nei vetélkedőjének első kiadá-
sát 1970-ben tartották meg, a 
Siculus Klub – mely nevét a 
Siculus együttes után kapta – 
és a Román Televízió Magyar 
Adásának szervezésében. A 
könnyűzenei fesztivál közép-
pontjában a kezdetek óta a 
magyar zene és az eredeti szer-
zemények állnak, a szervezők 
kiemelt célja az erdélyi zene-
karok felkarolása és népszerű-
sítése. Indulása után még négy 
kiadást ért meg a rendezvény, 
országos hírnévre téve szert, 
de az akkori hatalom 1974-ben 
rendszerellenesnek minősítet-
te, és megszüntette. 

A fesztivál napjainkban

A rendszerváltás után, 1990-
ben még egy alkalommal meg-
tartották, majd 2018-ban élesz-
tették újjá a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásköz-
pont kezdeményezésére. Mint 
a szervezők vallják, a Székely-
udvarhely múltjához is tartozó 
zenei fesztivál célja fórumot 
teremteni, kiugrási lehetőséget 
biztosítani a saját szerzeményt 

magyar nyelven előadó hazai 
zenekaroknak.

A 9. Siculus Fesztiválon ti-
zenkét zenekar versenyzett a 
fődíjért, esténként pedig ven-
dégfellépők örvendeztették 
meg a közönséget. Fellépett 
a tavalyi nyertes zenekar, A 
Csajod, a szintén fesztiváldí-
jas 4S Street együttes, a Terra 
Siculorum, a Transylvanium, 
valamint a legendás nagyvá-
radi Metropol együttes, ame-
lyet először a Siculus Fesztivál 
1971-es kiadásán láthattak a 
székelyudvarhelyiek (és meg 
is nyerte akkor a versenyt). A 
szervezők napközben különbö-
ző programokkal várták az ér-
deklődőket, a rendezvényt pe-
dig Szabó Balázs Bandájának 
koncertje zárta. 

A zsűrit a következő szakem-
berek alkották: Zilahi Csaba, 
a Kolozsvári Rádió zenei szer-
kesztője, az erdélyi gitártáborok 
egyik kezdeményezője és szerve-
zője, Boros Zoltán fi lmrendező, 
zeneszerző, televíziós szerkesztő, 
Virányi Attila zenész, a Metropol 
együttes frontembere, Balázs 
Imre József költő, irodalomk-
ritikus, szerkesztő, irodalom-

történész, a Korunk főszerkesz-
tő-helyettese, Orosz Pál Levente 
rádiós szerkesztő, a Transylvani-
um dalszerzője és énekese, vala-
mint Fülöp Loránd, a 4S Street 
együttes szólógitárosa.

A díjazottak 

Az 500 eurós közönségdíjat 
(melyet a Petőfi  Kulturális Ügy-
nökség ajánlott fel) a House of 
Pioneers nyerte el, amely az 
összeget hangszervásárlásra 
költheti. A Metropol-díjat Virá-
nyi Attila adta át Hána László-
nak. Siculus-díjban négy csapat 
részesült, zenekaronként 500 
euró értékben stúdiófelvételt 
készíthetnek: Dreamfl ow, Lun-
da, Stevie Ker, Vadász. A Siculus 
Nagydíjban pedig a Szintaxis 
zenekar részesült, ők 1000 eurót 
fordíthatnak stúdiófelvételre. A 
fesztivál nagydíjasa ugyanak-
kor felléphet a Petőfi -színpadon 
valamelyik magyarországi 
nagyfesztiválon, valamint egy 
komplex promóciós csomagban 
részesül különböző kulturális 
felületeken a Petőfi  Kulturális 
Ügynökség felajánlásának kö-
szönhetően.
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Panaszra persze nincs okom,
csak öregszem, s ezt naponta megtapasztalom.
Fogy, vagyis egyre inkább kiteljesedik az életem.
Még teszek-veszek, amíg tehetem, amíg vagyok.
Amíg még tart a történetem.
Hát volt, ami összejött, s volt, ami összement,
vagy mielőtt a helyére került volna,
megkötött a beton,
és disznók elé szórtuk a gyöngyöket.
Köntörfal vagy könyörtelen közöny vett körül a közön:
Mi volt a vers? Nem más, mint gyónás, ahogy Jónás
is a cetben gyakorolta a fohászt.
Vétkesek közt cinkos, aki néma, vallottam én is,
ezért Ninivébe mentem prédikálni, ahol csak
szélbe kiáltott hahó lett a szó.
Szemberöhögött a nép, hiába mondtam az igét,
hogy akik nem vetnek véget a bűnnek,
Isten kénköves esővel bünteti
azokat.
Panaszra persze nincs okom,
örülök, hogy maradt még időm elnémulni,
e földi létben még hallgatni a végtelen csendet.
És ne emlegessük a Ninivéket!
Tudom, elnyel maholnap a vaksötét-cet,
amelynek gyomrában már
nem talál meghallgatásra ima.
Néma maradok majd:
örökre a Semmi cinkosa.

Nem fér kétség ahhoz,
hogy egyre inkább meghalad engem az idő,
növekednek már az öncsonkítás esélyei, amikor fát vágok,
amikor a jobbal lesújtok, fenyegetően suhan el
a bal kezem mellett a fejsze.
Még megvannak az ujjaim, a végtagjaim,
de maholnap lehet, hogy már híjával találtatok.
Vagy törve. Nem kezdek már érteni az életemhez.
Maholnap leszázalékol engem az Úristen,
vagy teljesen lenulláz...
Nézem az újabb nemzedékeket, amelyek
az ábécé utolsó betűit tűzték a zászlaikra:
X nemzedék, Y nemzedék... Azt hiszem,
már a Z is itt dübörög a hátunk mögött.
Azon tűnődöm, mi lesz a következőkkel,
ha elfogy az ábécé?!
Fogynak az esélyeim, ami a jövőt illeti.
Félek, hogy belelépek egy rozsdás szegbe ott,
ahol éppen most dózerolják le a múltat,
s ahol rendszerint nosztalgiázva ácsorognak
a magamfajták... Ajánlatos lenne beoltatni engem tetanusz ellen!
Ajánlatos lenne ott csatangolni, ahol még nyílnak a virágok.
Ajánlatos lenne virágot szedni, mielőtt alulról
kezdeném szagolni az ibolyát...
Gondolom, a hamvasztásomat és a temetésemet már online
intézi el az utókor. Amely máris topon van, két kézzel zongorázik
a laptopon. Ha verset ír, csak amúgy ömlik a tudatalattijából a
tudatlan életérzés. Amihez én már csak hümmögni tudok.
Én ma már csak bólogatok, amikor arról értesülök,
hogy Kate Hao mint a The New Press kiadó
reklám- és marketingasszisztense a Washington University színeiben
fellépett a College Unions Poetry Slam Invitational estjén.
Tudom, nem hívnak meg már moderátornak engem
a Nepotu lui Thoreau irodalmi körre, de azért nincsen
semmi harag az én szívemben.
Kapd el a bal kezedet,
amikor a jobbal lesújtasz a csutakra!
Igyekezz, hogy ne találtassál híjával, és törve se!
Ne lépjél rozsdás szegbe ott, ahol éppen dózerolják a múltat,
és ahol te is ott ácsingózol, bámészkodol a hasonszőrűek között!
Hagyjad, hogy az Úristen szép csendesen leszázalékoljon!
Hagyjad, hogy az Úristen szép csendesen lenullázzon,
és aztán megvonhassa a mérleget.

Erdély minden tájáról jelentkeztek zenekarok a 9. Siculus Fesztiválra, amelyet 
augusztus 13–15. között rendeztek meg a székelyudvarhelyi Márton Áron téren. 
A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács által szervezett eseményen tizenkét zenekar kapott lehetőséget a 
megmutatkozásra. 
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Gondold el, milyen lehetsz,
fogadd el, hogy egészen más,
hogy sokkal összetettebb abban
a tükörben, mely szilánkjaiban egész.

Gondold el, milyen lehetek,
fogadd el, hogy egészen más,
hogy sokkal összetettebb abban
a házban, hazában, amelyből kiestem.

Gondold el, ő milyen lehet,
fogadd el, hogy egészen más,
hogy sokkal összetettebb abban
a rendszerben, ahova nincs bejárásod.

MIT TEREMT A KÖLTŐ? Czegő Zoltán
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Lázár Kinga

Keszthelyi György

Az asszonyok szőnek
Odüsszeusz

Revízió

életrajz

Süpped az ágy
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az asszonyok szőnek s mi hallgatjuk
ahogy kattog a szövőszék
kiserkennek szálak ritkás hajukból
és simulnak bele a szövetbe
a rongyszőnyeg színes kavalkádja
itatja be sokáig
szemérmesen hallgatott történeteiket
az asszonyok szőnek s az első szobában
földszagú, rizsporos képek vetülnek a falra
perzselt disznófület felező párok,
fogságban rekedt hosszú nyakú férfi ak
mosószappannal formázott hajfonatok
vércseppek fehér lepedőn
az asszonyok szőnek s mi hallgatunk
hazavisszük a szőnyeget
mahagóni hajópadlóra terítjük
várjuk, hogy a rongyokból kibomlik
egy serdülő lány pimasz kacagása

Kiáltanám, hogy „megjött a levél fekete pecséttel, 
megjött az ellen százezer emberrel”, így tanultuk 
gyermekkorunkban, amikor valóban megérkezett 
a falunkba az orosz seregek egy-egy cafata, majd 
utánuk a menekülő német. Megjött a postás, sze-
líd érzékenyen nyújtotta a borítékot, benne Szé-
kely-Benczédi Endre legújabb könyve. A Juventus 
Kiadó tárta a nyaralók elé, árnyékba és bánatűző-
nek, Szülőföldünk, szülőegünk címmel.

Hamar elolvastam a könyvet, hiszen a versek tü-
relmetlenek. És egyszeribe ostrom alá került ben-
nem minden, ami a hivatásommal kapcsolatos. 
Soha nem olvastam együltömben és pászmáslag 
ennyi verset gyors egymásutánban, majd újból. 
Székely-Benczédi Endre az eleven és egyetlen, egy-
szeri élet teljes hiábavalóságának prédikációit ada-
golja falatról falatra, faltól pokolsárig. 

A magyar költészet sosem állt távol a hiábavaló-
ság szobrának faragásától. Igehirdetés leve mind-
ebből itt és most. Okát adni tudom mázsáslag, 
tavaszi áloméjszakák bizonyosságával, a velünk 
született és velünk élő vágy és beteljesedés roham-
szerűen jön, jönne, ha engedné a költő.

„Ma köszöntem
de magamnak,
nem fogadtam
a köszönésemet.
Köszönni szoktam
minden idegennek
akivel találkozom.”
(Utólag sajnáltam magam.)

És egy csepp a végtelen lemondásból. És még, és a 
százezredik, mely bizonygatja a lét, az élet hiába-
valóságát.

„Csak egy élhető univerzum
számtalan lénynek. Jövünk. 
Ha vannak átjárók az univerzumok között
ők megtalálják.
Mi nem.”

A kötet a pozitív emberi lét tagadása, mintegy öm-
lenye az argumentáció nélküli kijelentéstömegnek.

A meztelen és képtelen képeket olvasói odaadás-
sal fölruházhatom, teszem is, mentem a lírai jogot, 

és döbbenten hallom a végzést: „nem költöztettünk 
fertőzésmentes vidékre időt”.

Nem beszélhetünk Székely-Benczédi Endre jelen 
kötete esetében halálról, csak a lírai mondandó 
halogatásáról. Fájdalmas élmény. „Nem érdemes 
borotválkozni sem senkiért. A tükörért. Talán.”

Nyoma, jele sincs ebben a kötetben annak, mitől 
fordult fejjel lefelé, és úgy lábtól a költő. Rémlete-
sen elképesztő jelenében találok molekulát has-
mánt feküdve a gazos igaztalanságban. 

„MORGOLÓDUNK
Mert morgolódni
veszélytelenebb, mint
verni az asztalt igazunkért.
Várunk, mint jégre pottyant kavics.
Ahogy kibuggyan a Nap, és
rásüt, a kavics lassan
alámerül. Mi is.”
Elvont, művi, keresztelhetetlen fogalmakkal 

találkozunk szinte sorról sorra a kötetben. Azt is 
elhinném a költőnek, hogy lehet és merészel pók-
hálógerendákból talpra teremtett házat és hazát 
teremteni. Rámegy egy kötet? Oda se neki! A te-
remtő ember éppen gondosságában válik maga is 
teremtővé a Teremtő mellett. Másként nem me-
gyen ez a műfaj.

Székely-Benczédi Endre: Szülőföldünk, szülő-
egünk. Juventus Kiadó, Marosvásárhely, 2021

*pászmáslag: sávosan (székely szó) (szerk. megj.)

Soha nem olvastam együltömben és pász-
máslag* ennyi verset gyors egymásután-
ban, majd újból. Székely-Benczédi Endre az 
eleven és egyetlen, egyszeri élet teljes hiá-
bavalóságának prédikációit adagolja falat-
ról falatra, faltól pokolsárig.

Falánkság

megtörli a száját
s feláll az asztaltól
az utcára érve

hallja a sziréneket
cigit kérnek vagy pénzt
a szemük homályos 
a pilláikra rászáradt a só

undorodik mindentől
amibe beleágyazódik
s gyökeret vet
az éhség

de végigsimít rajtuk
a keze halszagú
a gyomra megrándul
míg kitörli a füléből a viaszt

ténykedésedben 
VérbetegEndre
két-három arca
duhaj istene
földre hullt lelked
alvadó vércsepp
fénymásolata

anyád méhében
fekete-fehér
kőlapra festett
emlékek között
húzod meg magad
hazád cementbe
rögzített fapad

Süpped az ágy, vegetál, közepe kráter,
holott lökött mártírként koplalok,
elárvereztem anyagcserémet,
senki felettem, senki alattam,
nem élet kell, nem étel, hanem éter,
meghúzódom laza félmagamban,
halálközeli infóm három csempekályha,
egy végtelenül hosszú, fűzöld veranda,
deszkái között mély csend az úr.
A közelben pléhtető, rügyező alkatrészek,
félbarna testek, váltókezelők,
kéjesen visító mozdonyok, csatlakozás,
aprópénz, olcsó nedvek és csikkek.
Vinnyog a kutya, talán házasodna,
de az sem kizárt, hogy éppen vallatják,
körmeit tépi a drótkerítés.

Süpped az ágy, perzsel a hamu,
testet és lelket követel, odaadást,
slicceket tépő utcalányokat,
közben a föld hercegnői félve
rejtegetik a tályogot, a mételyt
pár négyzetméternyi telken,
ahol a gyomor is kielégületlen,
Kirké egy roskatag híd alá szédít,
ott csak egy életunt gyertya ég,
fel-felnyög, sikolt, disznóvá nemesít,
forgatja bennem az utolsó menetet. 
Rendben is lenne, csak a leépült múmiák
rikácsolása ne rohasztana tovább,
miközben meghitten süpped az ágy.
Ne vegyék elő a felmentő konyhakést,
míg csak lucskos rigor mortis a vágy,
ne forszírozzák a vulkánkitörést.
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1
Még tanulok várni, kivárni a dolgok
rendelt idejét, megnyitom magam,
nem szaladok semmi után, se elébe.
Áll a döbbenet: már béke ül belül!
Még tanulok csodálkozni, hogy
milyen magasra tették az eget,
s a földet adták alánk cserébe,
de test szerint az is fölénk kerül.
Csodálni, aki ezt így cselekedte,
miután teremtette, elmosolyodva,
hogy engem ilyen alacsonyra,
talán azért, hogy ne érjem el,
hogy nyugtalanságom igazodna
a késlekedéshez, hogy idő előtt
ne szédüljek ki alóla a feltartó
tériszonyban, amit hol örömnek
mondunk, hol meg szenvedésnek,
amik egyszerűen maguktól jönnek.

2
Ámulni tanulok azon is, hogy olyan,
mint a tenger, közel enged vizéhez,
akár a lábamat is belemárthatnám,
a napot, holdat, csillagokat fényes
kavicsokként fövenyére szórhatnám,
kirakosgathatnám, akár a drága
ékszereket szokás, elképzelném őket
szerelmem gyönyörű ívű nyakán,
így dicsérhetném alkotójuk munkáját,
a felhőkkel, mint vattapuha halakkal,
gyermekként játszhatnék éveken át,
neveiket nevetve próbálnám kitalálni,
miközben az enyémen elgondolkodva
várok. Pedig öreg vagyok már várni.

3
Már tanulom a gyönyörködést is,
ugye nem szentségtörés, nem fétis,
legyőzni az értelmet, hogy a sok miért,
hogy a temérdek hiába ne sokasodjon
velem, ne gabalyodjon bele az amúgy
is összekuszált világba, hogy az, ami
érthetetlen, maradjon annak, hisz attól
csodálatosak mind, amik megadattak,
hogy egyszerűen minden csak van,
mögöttem, előttem, fölöttem, alattam.
Még elnézem a kitárult messzi mezőt,
a földeket, a hegyeket, és jól van így:
nem látom, aki életre keltette a vesszőt
és nagyra növesztette, végezve dolgait
mélységnek, magosságnak, de valóban
jól van, létöröm: fény, fű, virág, madarak!
Velük mindig fönnakadok ámulatomban.

4
Én szárnyakkal születtem, Uram!
Arra is emlékszem, hogy tőled kaptam,
és sosem voltam ennyire szárnyszegett.
Szó sem volt nehézségekről, teherről,
gravitációról, csuszamlásról, mitől kidőlt
mondjuk egy fa, hagyjuk, hogy szelet
nem bírt, és voltak viharos, ínséges idők
régen is! Szárnyaim ennyire erőtlenek
sosem voltak. Vissza, befele nőnek,
miután kicsit megnyírtam? Én magam
vagdostam volna vissza ennyire őket?
Repülni visszaálmodok, járásom nehézkes,
s mint a vándormadaraknak, több fészek
adatott lakni, én hagytam volna magukra?
Fájdalomul vettem magamra az egészet,
s tépetten már nem kelhettem újra útra?
Bocsánat, vedd úgy, hogy nincs kérdésem,
csak eszembe jutnak régi verstöredékek,
és ez is kiszusszant valami hajdani résen.
Mindazonáltal legyen meg a te akaratod!
Mert olyan csodálatos, hogy jöhet bármi.
Pedig olyan öregen születtem egykoron,
és beleöregedtem újjászületéseimre várni.
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Vári Csaba

Hetvenhét 
       Kincses Kálmánnak

8

Mert ez itt már a harmadik életem lehet!
Lassú lettem, de így tanulom újra magam,
térben és testben lakom, ami kicsit nehezebb.
Az időről nem beszélhetek, megy és halad,
mint a vizek, a folyamok, az idő: folyamat.

5
Tarlókká lesznek lábaim alatt a hegyek,
tenyeremben búzaföldek tengere sajog,
hullámai arcom ráncai, lassú folyóvizek
medreire emlékeznek, folyosóin az éjnek
levegő, szél se rezdül, egy lélek se zizeg.

6
Égve hagyott mécsesek a csillagok.
Milyen messzire jutottam, Uram!
Már láthatom az erdőtől a fát!
„Hej, milyen nagy falu ez a világ!”*
Köszönöm azzal, hogy itt vagyok,
néhány molekulányira tőled, legalább
lehunyt szemekkel. Igaz, szösszenet,
szikrácskák, csak pillanatfényecskék,
csak reménykék, amiket tükrözhetek,
takar a kultúra, ruha, bánat, létfesték,
ahogy az égbolt kirakatüvegén által,
őket is, magamat is meg-meglesem,
sok mindent kell még visszavillantani
Neked, ha apránként is, de teljesen.
----------------------
*Király László

7
Még tanulom ezt is, eszmélni és várni.
Még újraolvasom Törvényeid, melyek
utakat karcoltak, hasítottak mindenekbe,
mintázatára saját, teremtő tenyerednek,
hozzánk lelkesítetted élőlényeidet rendre,
mint morzsákra, rászoktattál a csodákra,
hogy kőben, fában, fűben: nem metafora,
hanem engedelmesség, vagy annak mása,
a magosság mélységgel mért matematikája,
a hegyre felmenetel kínkövezett öröme,
ahogy gyermekét hordja ki az anyja,
és a megérkezés: hozsanna!

8
Már magamon is csodálkozom,
örökké békétlen lelkem nyugalmán,
ahogy fordulnak napokra esték,
magányom maga is elámul magán.
Ilyenkor eszembe jutnak szerelmeim,
kik velem együtt magukat keresték.

9
Tömítettük létréseinket, fogat az amalgám,
ó, mennyi hiábavalóság, mennyi gyönyörűség,
az Istennek mennyi szívéhes színeváltozása,
veletek együtt öregedett bennem az öregség,
és lett magányomnak vendége, majd társa.

10
Már várok. Arra is, hogy kivárjam: mire.
A válaszok is váratják magukat és várnak.
Az elme kapkodva kutat, hogy a semmibe
hová rejthette kezed, ha nincsenek Nálad,
hol végződik a kezdet, hol kezdődik a vég,
a párhuzamosak Tebenned találkoznak?
A föld, a fű az nem föld, nem fű, nem ég
az ég? A fa, a kő, a virág megannyi változat?
A nap, a hold, a csillag, az ember, az állat
másolat, hasonlóság? Szerelem? Valami más?
Nem egyértelmű és egynemű mind Tenálad?
Ősi törvény szerint fogant örök átváltozás?
Élet? Halál? Fényévszak? Út? Várakozás?

11
Nem egy-forma, nem egyetlen,
egyszeri és megismételhetetlen
állapota annak, hogy csak lenni,
mert a semmiben a minden van,
és a mindenben is ott a semmi,
hogy megtart, amit szeretetnek
szokásunk érezni és nevezni?
Megfejthetetlen szándékod titka?
Csak megszoktuk azt, hogy ennyi,
hogy szeretünk, tehát aligha.
A szeretet nem lehet emberi!

12
Kicsit ülök már, elnézem magam,
felelőtlen és felnőttelen itt a parton,
gyermekségemmel együtt öregesen,
a kezemben toll, benne ritka tinta,
egy darab földről felvett tiszta karton-
papíron bíbelődöm a szavakkal, mintha
segítene szelíd vagy szigorú szóhasználat,
vehetem halkra is, szegényesen szűkre,
az írás, ha átlátszó: átláthatatlan tiszta,
nem lehet fehér, se fekete, se szürke – 
rám kérdez, én hallgatok, mint a röstellet,
mert ha a válaszaink nincsenek Tenálad:
Tenmagad vagy az, minden kérdésünkre!

13
De lassan kezdek botorságokat beszélni.
Ősz lesz megint, elillant még egy nyaram.
Olyan-olyan késő van még új napot remélni,
de innen lehet az is, hogy lassan hontalan
már bennem a kétség, az esés, a bánat,
már nem vagyok se foglya, se gazdája,
és az, aki feljöttem ide, annak már nincs
vagy már alig tartozik hozzá magánya,
és az, hogy feljöttem ide, már bicegek:
mind bizonyosabb, hogy megtanulok járni,
a fogódzókat, mankókat lassan eleresztem,
és talán nem is kell majd ennyit várni,
csak előkészülten és bátran nekivágni.
Lassan öregségemhez is hozzáöregszem,
a lelkem levegőt vesz, búcsút, szárnyat,
mint akit a messziek visszavárnak,
amire ott kell lenni vizsgázni.

Üdvözlettel, Vári
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regény

Én, Mátyás király Károly ki-
rályról álmodom, arról a Caro-
bertóról, akinek a nevét a ma-
gyar urak képtelenek voltak 
kiejteni, azt hitték, két neve 
van, egy Károly, egy meg Ró-
bert. És ez a Károly király jó 
száznegyven-valahány évvel 
ezelőtt erre járt, a havas he-
gyek között, hogy megleckéz-
tesse Basarabot. Basarabot 
pedig azért kellett leckéztetni, 
mert néhány évvel korábban, a 
király korábbi gyengeségét ki-
használva elfoglalta a szörényi 
bánságot. Károly a bánságot 
ugyan visszavette, de Szörény 
vára még a vajda kezén maradt. 
Van, aki azt mondja, a király 
már azt is visszaszerezte, és 
csak Basarab hódolatát ment 
fogadni Erdélybe, de én ezt 
nem hiszem. 

Akkor is november volt, és a 
szintén vitéz sereg akadályta-
lanul hatolt előre a Kárpátok 
bércei közé. Álmomban én 
vagyok a király, én vezetem a 
sereget. Az oláhok pedig csak 
elhamvadt tábortüzeket, lerá-
gott csontokat hagynak maguk 
után, ez vezet utánuk mind 
szűkebb és szűkebb szorosok-
ba. És Lackfi István aggódik, 
és Hédervári Lőrinc és a többi 
urak szintén. Ott lovagolnak 
mellettem, rágják a fülem, 
duruzsolnak belé, hogy uram, 
király, baj lesz ebből, fordul-
junk vissza. De nem, felelem, 
szőrös talpú, buta pásztornép 
ez, csak menekülni tud, remeg, 
ha minket meglát. Elvakul, el-
alél fényes páncélunktól, meg-
süketül fegyvereink zajától.

Nem, nem vakul el, hiszen a 
nap se süt, nézd uram, alig múlt 
dél, s máris lebukott a hegyorom 
mögé, köd ereszkedik a tájra. 
Szarvas szökken, s csak agancsát 

pillantjuk. Medve brummog, s 
mintha az avar barna foltja moz-
dulna az őszi szélben. Nem sü-
ketül, mert a sárban oly lassan 
haladunk, nem csörren össze a 
páncél, nem zörög a sarkantyú.

Meglepetés lesz ez akkor, 
nem hall minket az oláh, meg-
lepetésszerűen szórjuk szét a 
balkáni bandát, írmagjuk sem 
marad, karácsonyra otthon le-
szünk, két kézzel fogjuk, maj-
szoljuk a malacpecsenyét, az 
omlós kalácsot! Bon Natale, 
uraim, csak most tartsatok 
ki, meglátjátok, otthon virrad 
ránk a Bon Natale.

Baj lesz, uram, nem a páncé-
lunk zörög, fentről dübörögnek 
ránk a sziklák, nem a mi vért-
jeink villognak, fentről dobál-
ják ránk az égő zsarátnokot. 
Nem megyünk mi soha haza, 
nem lesz nekünk jó születés 
szenteste. 

Ne hagyjátok, fi aim, gyáva nép 
az oláh, megszalad, ha nekitá-
madunk. 

Nem támadhatunk, uram, 
nem érjük az ellent, magasból 
röpíti ránk a nyilát, messziről 
hajigálja a követ. Elpusztulunk, 
meghalunk mindnyájan.

Aztán mégsem csak felülről 
támad a halál, mégis megjelenik 
egy csapat ordítozó hegyi pásztor. 
Levágjuk őket, de hallom, az én 
nevem kiáltják, engem keresnek.

Másnap újabb sereg előttünk, 
Caroberto, kiabálják, merre van 
Caroberto?

Mondom, forduljunk vissza, 
törjünk ki hazafelé. Mondom, 
fi aim, mégsem gyáva az oláh. 
Mondom, baj lesz ebből, nem 
lesz nekünk Bon Natale.

Éjjel is dobálják a köveket, 
éjjel is hullik ránk a tűz. Nem 
tudunk pihenni, s van, aki ele-
venen ég meg, égő fáklyaként ro-

han el előre, a szűk szurdokban, 
egyre beljebb.

Harmadnap Hédervári Lőrinc 
azt mondja, cseréljünk vértet. 
Felveszi a liliomos pajzsom, fel 
a struccfejes sisakom. Nem aka-
rom a halálod, Lőrinc. 

Egy életem, egy halálom, a 
királyért. A szent királyok sarja 
nem pusztulhat el itt, oláh tőré-
től, Kárpátok kövétől. Ha már 
túléltél egy merényletet, uram. 
Ha csak a királyné négy ujját 
vágta le a merénylő. Haza kell 
jutnod, kicsik a gyermekeid. Fel 
kell nevelned Lajost, ő lesz a leg-
nagyobb király. Tőle remegnek 
majd Nápolytól az Északi tenge-
rig. Cseréljünk vértet, uram.

Átadom struccfejes sisakom, 
liliomos pajzsom. Remegünk az 
ősz végi ködben, nyirok járja át 
testünk. Hó szállingózik.

S a negyedik napon kettőzött 
erővel támad az oláh. Basarab 
vigyorgó keselyű fejét, röhögő 
medve fejét, visongó csontos ha-
lálfejét látjuk minden bokor mö-
gül, minden szikla oldalából. 

A királyt, a királyt, ordítja az 
oláh nép, s míg a nagyja Lőrinc-
re rohan, mi a többit aprítjuk. 
Mert nem érdekli őket semmi, 
nem rémiszti a gyapjas szakál-
las oláhot a halál, csak a királyt, 
a királyt akarják. Lőrinc orosz-
lánként küzd, hatalmas pallosá-
val vérpatakot, vértavat kanyarít 
maga köré, s így végül, ahogy 
gyűrjük, verjük őket, ritkulni 
kezdnek elöl, megfogyni hátul. S 
mikor az utolsó bandita is holtan 
hever előttem, akkor érzem a há-
tamba fúródó oláh nyílvesszőt, s 
amint megfordulok, látom, mi-
ként rántja le néhány megma-
radt pribék Lőrincet a lováról. 

Erre ébredek, én, Mátyás ki-
rály. És ekkor meghallom az or-
dítást odakintről. Már nem álom 
ez, nem Caroberto harcol, már 
én harcolok. Megjött az ellen. A 
lenézett oláh.

*

Égnek a tüzek odakint, igazat 
mondott a székely! Három ol-
dalról deszkapalánkot építet-
tünk a város köré, az lángol. A 
negyedik oldalon, a piac bejárata 
felől négyszögben felsorakozva 
támadnak az oláhok. Kardomat 
kérem, s rohanok ellenük. Velem 
rohan a nádor, Országh Mihály, 
balról, jobbomon Csupor Mikós 
és Pongrácz János, itt van Bánfi  
Miklós és Báthory szintén. Vág-
juk az ellent, de lobog a tűz, éget 
a lángja. S mintha valahonnét 
a magasból a nagy király szól-
na hozzám: Vigyázz, Mátyás, ne 
becsüld le az oláhot! Most már 
mindegy, gondolom. Most már 
nincs mit tenni: harcolni kell. És 
belemártom a kardom egy szem-
be rohanó szívébe.

Nyílzápor, tűzeső, ordítás, vér, 
gyilok, jajgatás. Már jócskán el-
múlhatott éjfél, mire a betolako-
dók megfutnak.

Üldözzük őket, kirohanunk a 
városból, kaszaboljuk az ellent. 

Hajrá, kiáltom, hajrá Báthory, 
hajrá Bánfi ! Vágjad fi am, Csu-
por, ott is fut egy, nézzed, Kini-
zsi, szaladj utána! Ne hagyd ma-
gad Lőrinc, ne félj, Hédervári, itt 
vagyok én is!

És ekkor áll bele a nyíl a hátam-
ba. Éles a fájdalom, először meg-
ingok, de érzem, nem hatolt mély-
re, ki kell húzni, s harcolni tovább.

– Rántsd ki, Pál – kiáltom Ki-
nizsinek –, ne törődj semmivel, 
húzzad!

Odalép a legény, s izmos karjá-
val beletöri a nyílvesszőt. A hegy 
bent marad. De a csata hevében 
nem bánom ezt sem. Szaladok 
tovább, pedig vérzik a sebem, 
nem hagyom bekötni.

Hétezer az oláh halott, dél 
lett, mire végigszámolták őket. 
S ezerkétszáz a magyar. Fájó 
győzelem. 

– Menjünk haza – mondom 
Kinizsinek. Hordszéken visznek 
vissza Budára, mert a sebem mi-
att nem tudok hátradőlni. A szé-
ket átalakították ággyá, azon fek-
szem hason. Aludni próbálok, de 
nem megy. Szenteste előtti napon 
érkezünk meg. Lebersit sehol. 
Már újév van, mikor megkapom 
a hírt, hogy a parancsom ellenére 
ott maradt Erdélyben, s Mátyás 
királynak adta ki magát. S Ko-
lozsvárott a lázadók közül már 
nemcsak tüzes fogóval aratott, 
hanem bárddal is. Székely Mi-
hályt, Aladárt és Vízaknai Mik-
lóst fejeztette le. Az ellenem lá-
zadókat. De én ezt nem akartam. 
Nem akartam, hogy a székely 
testvérek megutáljanak engem. 
Elegem van a bolondból. Alig vá-
rom, hogy visszatérjen Budára.

De még előbb, mielőtt haza-
tértünk volna, egy falu határá-
ban szembe jön velünk Szapolyai 
Imre, békét kérve, bocsánato-
mért esedezve, mert korábban ő 
is csatlakozott a lázadókhoz. Vi-
téz békítette meg, s én szívesen 
megbocsátanék neki, de most 
annyira sajog a seb, az oláh nyíl-
hegy a hátamban, hogy nem bírok 
rámosolyogni. Állni már felálltam 
ugyan, de csak sziszegek, morgok, 
akár egy megszorult vad. Ijedten 
bámul rám, nevetséges helyzet, 
amint állunk a sűrűsödő hóesés-
ben, körülöttünk kíséret, Vitéz, 
Kinizsi, Báthori. És ekkor az egyik 
házból hirtelen ének száll fel.

„Világnak világa, virágnak 
virága, keserűen kínzatul, vas 
szegekkel veretel.”

Advent van, és valaki mégis 
Mária siralmát énekli. A szenta-
nya örök fájdalmát. „Jaj nekem én 
fi am, édes vagy, mint a méz…”

És egyszerre csak eláll a hó, s 
piciny ablak nyílik az égen. Meg-
ölelem Szapolyait. És elhatáro-
zom, hogy Madonnát veretem rá 
az aranypénzemre. A szűzanyát 
a kisdeddel.

ÉN, MÁTYÁS KIRÁLY (RÉSZLET) Gáspár Ferenc
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novella

BUMPANTERA VISSZAINT, AVAGY KIÉ ERDÉLY Szondy-Adorján György

Az Olt partján sétálva láttam, 
nem fenyeget minket áradás, 
majd a szentkirályi hídnál visz-
szafordultam a folyó gyermek-
kora felé, és így, szemből kissé 
haragosabbnak tűnt, egymást 
elemésztő fodraival rohant a 
Vöröstoronyi-szoros irányába, 
hogy aztán útjának végén, azon 
a tátott szájú síkságon túl egy 
nagyobb lét medrébe ömöljön el-
hordott sarával együtt. Ott lent a 
Duna várt rá, amit Iorgu Betania 
egykor oly nagylelkűen nekem 
ajándékozott.

Csöndes kis őrvezető volt ez 
a Iorgu. Rangjelzésének sárga 
csíkjait nem viselte vállán, mert, 
ahogy ő mondta: az ember hang-
jából és mozdulataiból kiérződik 
a rang, s ha nem, hát fölösleges 
a vállon. Talán csak a hetente 
érkező levelek és én hívtuk Ior-
gunak, más mindenki az érke-
zésének első napjaiban ráragadt 
nevén szólította őt: Bumpantera. 
Szerencsés, aki új helyen új ne-
vet szerez magának. Önmaga 
újraértelmezésére kényszerül. 
Vagy következetességre. Hogy 
megmaradjon annak, aki. Mint-
ha évek óta csakis őrá várt volna 
ez a név. És addig ott lebegett a 
hely fölött, emberről emberre 
próbálva rá magát, míg végre 
megtalálta őt, hogy immár el-
választhatatlan társak legyenek. 
Akár a bőr. Mi emberével válto-
zik. Mert ahol mi akkor voltunk, 
ott csakis kényszerű és gyors le-
hetett a változás. Ahol az ifjúból 
egyszer csak férfi  lesz, és az idő 
fölfedi kilétét. Mert időben kell 
élnie annak, aki teret követel 
magának a lélek szingularitásán 
túl. Bumpantera. Ma is látom őt, 
amikor Afrika szavannái felől 
idesereglenek a forró légtöme-
gek, és rőt por bőröz a pocsolyák 
tükrein. Hallom a zsákmány-
állatok patáinak dobbanásait, 
és látom átvillanni a foltokat a 
nagymacskák gyilkos száguldá-
sán. Mert ez a név ennek a hal-
lásnak és látásnak az egyvelege. 
Szinte mindenbe beleütötte ma-
gát Bumpantera, avagy Iorgu, 
ami az útjába került, nagyokat 
puff antak végtagjai az akadá-
lyokon, ezért aztán tarka foltok 
borították testét, mint egy pár-
ducnak. Innen a bumm. Meg a 
pantera. Nem látsz rendesen, 
vagy szédülsz? – kérdeztem 
többször is tőle, mire azt vála-
szolta, hogy persze, hogy lát, de 
ő képes áthaladni a dolgokon. 
Hát akkor miért ütöd meg ma-
gad mégis? – kérdeztem ismét. 
Azt válaszolta, még idegen szá-
mára a környezet, és nem tud 
együtt rezegni a bútorok mole-
kuláival, meg hogy több időre 
van szüksége az azonosuláshoz, 
de lesz ez még másképp is. Ne-
vettünk rajta, kicsit zavart az a 
sok bumm, de aztán megszok-
tuk őt meg a rögeszméit is, majd 
a Bumpantera csupán egy lett 
a köznapi nevek sorában, akár 
az enyém, a Piktor úr vagy Ali-

né, a Hernyó. Később elmesélte, 
hogy a nagyapjától örökölte ezt a 
dolgokon történő átmenős haj-
lamot, és például ő, a nagypapa, 
két évvel azelőtt köszönt a fele-
ségének, hogy megismerte vol-
na, mert ő nemcsak a tárgyakon 
haladt keresztül, hanem nyilván 

a téridőn is, és amikor úgy érez-
te, ideje megnősülni, odaállt az 
ablak elé, azt mondta, jó napot 
kívánok, és alapos sóvárgásba 
kezdett, majd megcsókolta az 
üveget, mintegy elbúcsúzva az 
átlátszóságtól. Attól fogva sen-
ki, még saját édestestvérei sem, 
akik mind józan gondolkodású, 
szelíd tekintetű férfi ak voltak, 
nem látták át szándékait, amit 
pedig ő maga mondott el, az 
nem volt összeegyeztethető a 
valósággal. Aztán azt az O ala-
kú nyálkarikát, amit az ablakra 
csókolt, senkinek nem volt bá-
torsága letörölni. Az érzékelésen 
túli dolgok szemmel látható jelét 
tisztelték benne, még ha oly al-
pári módon is került oda, ahogy 
került. De nem tették jól, hogy 
ott hagyták, mert két évre rá 
gyönyörű menyasszonyt hozott 
haza Iorgu nagytatája, aki nyel-
veket beszélt, zongorán játszott 
meg szájharmonikán, és hajának 
fonatai közül a hegyek csúcsaira 
szorult erdők friss illata szállt, 
és ő lett Iorgu nagymamája, hisz 
nevének kezdőbetűje egyezett 
az ablakra csókolt betűvel: Olga. 
Megmutatták az ifjú arának azt, 
amit akkor már a „sors pecsétjé-
nek” neveztek, mire ő felkiáltott: 
„oh, mon cher Zamolxis, mifé-
le vajákosokhoz kerültem én, 
gyönge!”. Majd elapadtak szavai, 
és néma lett, akár egy szomor-
kás síkvidék szárazon koppanó 
kútja, hát hiányzott ez nekünk, 
kérdezték a józan gondolkodású, 

szelíd tekintetű testvérek, akik 
az idő múlásával távolra költöz-
tek családjaikkal, miből kide-
rült, hogy nem hiányzott.

Ettől függetlenül szépen éltek 
a nagyszülők, míg egyszer aztán 
a nagytata átment valamin, és 
többé nem tért vissza, és ezért 

ti, magyarok vagytok a felelősek, 
mert felétek indult, tette még 
hozzá vádlón Iorgu. Már mért 
lennénk mi a felelősek egy nyam-
vadt mutatványosért, kérdeztem 
kissé felháborodva. Azért, kezd-
te Iorgu, mert ti mindent maga-
toknak akartok, és semmit sem 
engedtek ki Erdélyből, biztos a 
nagytatát is elfogtátok valahol, 
mert megirigyeltétek a tudomá-
nyát, az is lehet, azóta kitömté-
tek, s most ott mutogatjátok a 
Csíki Székely Múzeumban pén-
zért. Ezen aztán jót nevettünk 
ketten, mondtam, hogy lám, az 
Oltot is kiengedjük Erdélyből 
egyenesen a Dunáig, és annak a 
vizében is lubickolsz te, ott Gala-
con. Akkor föltette a kérdést, 
amit szinte minden nap föltett 
nekem valaki, hogy tudniillik 
kié Erdély? Az embereké, akik 
ott laknak, vágtam rá a minden-
napok rutinjával, és eltűnődtem, 
vajon mért is van szüksége egy 
galaci fi únak Erdély birtokleve-
lére, majd különös ötlettől vezé-
relve azt mondtam neki: tudod 
mit, most neked adom az egészet, 
tessék, Hargitástól, medvéstől, 
árvalányhajastól, viszonzásul 
ajándékozd nekem a Duna csob-
banását meg hömpölygését és 
magát a folyamot is, ha lehet, bár 
nem voltam meggyőződve arról, 
hogy valóban kell-e az nekem, és 
hogy van-e egyáltalán elég szá-
razföldünk ahhoz a nagy vízhez, 
de azért akkor és ott megkap-
tam a Dunát ajándékba mégis. 

Már esteledett, valaki meghozta 
a bort meg a cujkát, előszedtük 
a gitárt, legalábbis azt, amit a 
legutóbbi cserebere meghagyott 
belőle, és alkalomhoz illő nótába 
kezdtünk, melynek bölcsessége 
fölülírhatatlan: „Lenn a Duna 
partján lábait mossa, lábait mos-
sa és fütyörészik...” (Da capo al 
fi ne.) Aztán elfogyott a bor, el a 
cujka, s a hálóterem sötétjében 
ki-ki saját fekhelyéhez botorkált, 
még láttuk valahol, azon a tátott 
szájú síkságon túl hömpölyög a 
Duna, és Erdélyben kigyúlnak 
a közvilágítás fényei, hogy lássa 
mindenki, amit néz, azt.

Másnap, mint akkoriban majd 
minden nap másnapján a reggel 
első sugarai átütöttek bordáin-
kon, és egyenesen a gyomrunkat 
égették fényes tulajdonságaik-
kal, s mi kiszikkadt nyelvvel le-
fetyeltük csapjaink édes vizét, 
mint Kharón macskái, ha voltak 
neki olyanok egyáltalán, hogy 
csillapítsuk a bűnhődés máglyá-
inak csintalan tüzeit, aztán le-
mentünk, hogy kiadják a regge-
linket. Tömött, kétfelé ágazó sor 
fogadott az ebédlő előtt. Keserű 
érzés fogott el minket Bumpan-
terával, s ahogy egymás szemébe 
néztünk, ugyanazt láttuk: seb-
zett lábú madarat. Nem azért, 
mert állni és várni kell a sorban, 
hanem mert emlékeztünk egy 
ehhez hasonló sorra, és eszünk-
be jutott, mikor Kozsokár szá-
zados decemberben a víztorony-
hoz vezényelt hatunkat, és mi 
szaladtunk, ahogy kivert kutyák 
szaladnak új gazda nyomában, 
a géppisztoly meg-megdobbant 
a mellünkön, mert olyan termé-
szetességgel lógott a nyakunk-
ban, mint a kibédi kofák kezé-
ben a hagyma, hisz forradalom 
volt, meg ereszd el a hajamat is 
volt. Amikor odaértünk, mond-

ta a százados, hogy „mérgezik a 
vizeteket, fi úk, meg fogtok dög-
leni, sorozatlövésre felkészülni, 
tűz”, s mi célzás nélkül, behunyt 
szemmel lőttük ki a tárat egy 

ismeretlen közeg eseményhori-
zontján túlra, s mégis úgy jártak 
a méregkeverők, mint Agatha 
Christie kismalacai. Aztán ké-
sőbb, mikor az ebédért kellett 
sorba állni, Kozsokár százados 
már földíszítette magát a bor vi-
rágaival, s azt mondta: ti, gyilko-
sok jobbra, ti, ártatlan nyápicok 
balra, aztán mindenki a másik 
sorába kívánkozott, az ártatlan 
nyápicok hozzánk, mi hozzájuk, 
de nem mozdult senki, csak ne-
vetgéltünk jobbra-balra, mert 
egyedül úgy lehet részvét nélkül 
tekinteni a nyomorúságra, nevet-
gélve, és akkor nagyon szerettük 
volna, ha csak egyetlenegy sor 
lenne ezen a sötétbe fordult vilá-
gon, mely annyira édes mégis.

Nehezen jött el a május, de az-
tán az istennek sem akart men-
ni. Harmincötször keltünk föl, 
és mind a harmincötször reggel 
volt, úgyhogy Erich Kästner nem 
fantáziált, és ezen nincs mit vi-
tatkozni, el kell fogadni, mint a 
káposztás tésztát jobb híján, és 
kész. Májusi katona volt Iorgu, 
az valamiféle keresztfélévnek 
felelt meg, mert mi, normáli-
sak, ami a sorozásunk idejére 
vonatkozik, szeptemberben ér-
keztünk. Letelt Iorgunak az éve, 
készülhetett haza. Az utóbbi idő-
ben vigyázott, hogy keveset mo-
zogjon, mégse menjen annyira 
foltosan haza, ágyba vittük neki 
az ebédet, és ha sétálni indult, 
előzékenyen ajtót nyitottunk 
neki, hogy ne kelljen átmennie 
rajta. És egyszer csak ott állt az 
ajtóban fabőröndjével, indulásra 
készen. Várjál, Iorgu, elkísérlek 
a sorompóig, mondtam neki, 
majd elindultunk. Már nemigen 
volt mit mondjunk egymásnak, 
de Iorgu megszólalt mégis:

– Aztán kié Erdély, Piktor úr?
– A tiéd, Iorgu, hát ki másé 

lenne. És kié a Duna?
– Csakis a tiéd, Piktor úr! Tiéd 

a hal, tiéd a csobbanás.
Egymás ajándékait megkö-

szönve, nevetve csaptunk zse-
beinkre a bennük lévő képzelt 
birtoklevelekkel, majd kezet 
ráztunk, és eredt Iorgu, hogy 
átkeljen a síneken, a sorompón 
túlra. Akkor hallottam, hogy 
hangos sípolással a kora délelőt-
ti vonat érkezik, mindig ez idő 
tájt érkezett, és sosem lassított 
az átjárónál. Iorgu után kiáltot-
tam, várjál egy kicsit, állj meg, te 
bolond! Határozott léptekkel ha-
ladt tovább a kiszemelt irányba a 
sínek sosem találkozó párhuza-
mosa felé, és amikor megláttam 
a mozdony elejét, és fölfogtam 
a suhanást, már nem bírtam 
nyitva tartani a szemeimet, és 
a kezem is eléjük szorítottam, 
hogy ne lássam a bekövetkező 
szörnyűséget. Akkor nyitottam 
ki őket, és néztem körül ismét, 
amikor végre elcsitult a szerel-
vény robaja, meg a szele is elült, 
és láttam, Iorgu már messze a 
sorompón túl jár, még egyszer 
megfordul, és integet.
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Izer Janka

Apja és fi a baktat egy olyan vi-
lágban, ahol csaknem minden 
elpusztult. Szürke, olykor hamut 
szitáló égbolt, elhalt a növényzet, 
az állatok nagy része is, a meg-
maradt emberek – más híján 
– egymást eszik. Az út (2006) 
a szerző életművének egyik 
csúcspontja: a szöveg csaknem 
végtelenségig le van csupaszít-
va, a párbeszédeket semmi sem 
jelzi, központozás alig található 
a szövegben. Annál erősebbek a 
képek. Mint majdnem az összes 
szövegében, az író itt sem be-
szél arról, miért olyan ez a világ, 
amilyen: tényként kezeli a poszt-
apokalipszist. Még csak nem is 
utal arra, miért és mitől pusztult 
el minden, mikor játszódik a tör-
ténet. A döbbenetes mű elhozta a 
szerzőnek a nemzetközi ismert-
séget, ráadásként a Puli tzer-
díjat is megkapta. 2009-ben 
bemutatták a mű alapján forga-
tott fi lmet, amely borzongatóan, 
ijesztően pontosan adja vissza a 
remekmű hangulatát.

Cormac McCarthy az Egyesült 
Államok-béli Tennessee állam-
ban született, Knoxville váro-
sában nőtt fel. Írásaira a déli 
államok jellegzetes hangulata 
ugyancsak rányomta a bélye-
gét, mondhatni, nála a lőfegy-
ver olyasmi, mint székelyeknél 
a vasvilla: minden portán van 
belőle, nem is egy. A középisko-
la elvégzése után bölcsészkaron 
folytatja tanulmányait, majd 
ezt megszakítva katonának áll. 
A négyéves szolgálatból kettőt 
Alaszkában tölt rádiósként (e 
hatás is visszaköszön írásai-
ban), majd a sereg után folytatja 
egyetemi tanulmányait. 1965-
ben megjelenik első regénye, A 
gyümölcskertész. A sors fi ntora, 
az író szerencséje, hogy kézirata 
annál a szerkesztőnél landolt, 
aki William Faulkner műve-
it gondozta. Kétségtelen, hogy 
McCarthyra hatott Faulkner, 
viszont kettőjük állandó ösz-
szehasonlítása nem más, mint 
mindkét szerző beskatulyázása, 
ez által értékeik csökkentése. A 
regény sikeres lesz. McCarthy 
következő regényét (Odakint a 
sötétség, 1968) már a spanyol-
országi Ibizán írta. Nem egy 
napsütötte mű… Valamikor az 
1930-as években játszódik, er-
dős-hegyes vidéken, a cselek-
mény egy vérfertőző kapcsolat-
ból született gyerek körül forog. 
E műve is sikeres lesz.

Az 1973-ban megjelent Isten 
gyermeke korai munkásságá-
nak talán legsokkolóbb darabja. 
Főhőse, a fi atal Lester Ballard 
magára maradt, csaknem teljes 
elszigeteltségben él, egy felfe-
dezés hatására egyfajta ámok-
futásba kezd. A főhőssel nem 
lehet azonosulni, de meg lehet 
érteni; nyilván a regény címe 
egy metafora, melynek égisze 
alatt a cselekmény még inkább 
sokkoló. 1979-ben jelenik meg 
félig-meddig önéletrajzi regé-
nye, a Suttree, melyen közel 
húsz évet dolgozott. Míg előző 
műveiben jellemzően kevés ka-
raktert használ, itt sok szerep-
lővel operál a szerző, valóságos 
társadalmi képet fest, az 1950-
es évek jellegzetes déli világába 
sodorja olvasóját. Főhőse, Bud 
Knoxville  városának peremvi-

dékén bolyong lecsúszott alko-
holisták, prostituáltak, bűnö-
zők, hajléktalanok között. 

1985-ben jelentkezik a Vé-
res délkörök nagyregénnyel. 
Az 1800-as évek közepén ját-
szódó mű a szerző ugyancsak 
nehezen olvasható alkotásai 
közé tartozik, egyrészt a meg-
írás módja, másrészt a benne 
található elképesztő agresszió 
miatt. Amerika formálódik ki 
a regény oldalain, nincs jó vagy 
rossz, csak túlélés. 

Következik a Határtriló-
gia: Vad lovak (1992), Átke-
lés (1994), A síkság városai 
(1998). Az Amerika és Mexikó 
határvidékein játszódó triló-
gia a cowboy életforma pusz-
tulását mutatja be. Ezek nem 
a legjobban sikerült alkotásai, 
annak ellenére, hogy a Vad lo-
vakért 1992-ben megkapta a 
Nemzeti Könyvdíjat, amivel 
anyagi gondjai megoldódtak. 
Annál inkább jól sikerült mű a 
Nem vénnek való vidék (2005), 
melyből filmet is forgattak. A 
Coen testvérek által rendezett, 
2007-ben bemutatott alkotás 
négy Oscar-díjat kapott.

Cormac McCarthy műveire 
talán az jellemző a leginkább, 
hogy nincs bennük kifejezett 
jó vagy rossz, nincsenek hősei 
vagy antihősei. Karakterei a je-
lenben élnek, legyen az a jelen 
bármikor, az 1840-es években, 
vagy egy időszámítás utáni, kí-
vüli világban.

Cormac McCarthy 1973-ban, a Child of God (Isten gyermeke) című kötetének borítóján
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Volt egy nagyon sötét időszaka az 
egyetemi éveimnek, amikor he-
tente (néha gyakrabban) pánik-
rohamra ébredtem. Túlélt szív-
rohamhoz hasonlítható élmény. 
Arra riadtam fel ilyenkor, hogy 
alvás közben elfelejtettem léleg-
zetet venni. Fulladozva levegő 
után kapkodtam, a szívem ijesz-
tő sebességgel vergődött a mell-
kasomban, mintha szabadulni 
akarna, miközben görcsösen szo-
rított össze a félelem. A sötétben 
mindenféle árnyak jöttek felém, 
és az iszonyattól kimeredt szeme-
met becsukni sem mertem.

Az a jó, hogy egy-egy ilyen után 
az ember már nemigen akar ön-
gyilkos lenni. Cserébe időnként 
a legjobb pillanatok között jele-
nik meg hirtelen a halálfélelem, 
a szorongás. Ami aztán keserűvé 
változtatja az édeset, feketévé a 
szürkét, a fekete meg még üre-
sebbnek és sötétebbnek tűnik. 
Na, ilyenkor aztán próbálkozhat 
az ember az apró örömök megé-
lésével, jó kis pofonokat oszt az 
elmúlás. Ebből a rémálomból 
felébredni a legnehezebb. Szem-

benézni a saját pusztulásunkkal. 
A jó az, hogy a halálfélelem 

két részből áll. Egyik a halál 
utáni léttől/nemléttől való féle-
lem (amiben talán a hit nyújt-
hat némi vigaszt, segítséget). A 
másik, sokkal fontosabb része 
az élethez kapcsolódik. Azokra a 
dolgokra világít rá, amiket még 
nem tettünk meg. „Vele harag-
ban váltam el, pedig szeretem; 
arra a hegyre még nem mász-
tam fel, pedig gyerekkori ál-
mom; még nem olvastam azt a 
könyvet, és nem is ejtőernyőz-
tem.” Kicsi és nagy feladatok 
hosszú listájával szembesülünk 
ilyenkor. De ez a lista enyhítheti 
a félelmet, az életet pedig teljes-
sé teheti. Hiszen, ha mindent 
megtettünk, amit akartunk, 
mindent, ami a bakancslistán-
kon áll, akkor bármi történhet. 
Nyugodt lelkiismerettel ma-
radhatunk vagy távozhatunk. A 
nyugodt lelkiismeret biztonsá-
ga pedig ahhoz a boldogsághoz 
vezet, amit e rövid tárcasor-
ban tárgynélküli szerelemnek 
neveztem el.

nyitva az ablak. a szomszédban 
csörren a lábas. feri talán
felemelt egy fedőt: paprikás 
gőzben ünnepel a város. 
kivesz egy húsdarabot, 
még véres. az erkély ablakában 
a cigifüst megfordul velem. 
vállamra a tízemeletes 
és a kedvenc nyárfád települ. 
eszembe jut a zuhanás. nagyiék 
gangjáról többször leestem, 
de felébredtem, mielőtt. 
most veled riadok. fekve
nyomom az életet. nélküled 
erős vagyok.

Janáky Marianna

ünnep ünnep után
másnapos a város.
szobában életmaradék. 
régi kártyásként felteszem 
magam újra meg újra.
néha bejön a blöff ,
megnyerem istent is talán
kiterített lapokkal,
hogy 
láthassa, élek.

Amerika jelenkori irodal-
mának egyik legjelesebb 
képviselője, aki nem ke-
vés vesződéssel jutott el a 
csúcsra, annak ellenére, 
hogy már fi atalon feltűnést 
keltett. Cormac McCarthy 
(1933) olyan világokat jele-
nít meg műveiben, amelyek 
ugyancsak próbára teszik 
az olvasók idegeit.
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Füst Egy klasszikus motívumraÉbredés

Hangok a testben

HUSZONHATODIK LEVÉL, ÚTILAPI.
TIMUR PASA LEVELE RÓZSIMACSKÁHOZ. NÉNJÉHEZ.

Én, Timur, a Rodostói, továbbiakban Halastói mólók ura, a kiválasztott macskák ve-
zíre, senki által sem legyőzött harcos, a halfejek birtokosa, küldi Neked ezen levelet.

Megkérlek, és megparancsolom, kedves Néném, velem te többé tiszteletlenül ne be-
szélj.

Mert itt én most már pasa vagyok, átvettem a kikötő macskairányítását, napkeltétől 
napnyugtáig nekem fi zet minden macska harácsot és csubukot.

Átköltöztem egy szép nagy yachtra, valami britannusoké, évente egyszer, ha jönnek, 
addig az enyém.

Jószándékom jeléül küldök neked most pulykakebabot, tejberizst és tulumbát, bul-
gurt és menement. Ne ijedj meg tőlük, csak edd meg, és pukkadj meg utána.

Ezúttal egy albatrosszal küldöm, nagy sárga csőre van, ha meg tudod fogni, az is 
ajándék részemről, mert Timur pasának nagy szíve van, és kegyedelmes hívei iránt.

Én itt most kikiáltottam a Halastói macskaautonómiát, mintát vettem bizonyos bul-
gáriai Kotor városról, és hát erősen bízok benne, ez a harc lesz a végső.

Persze, bajok azért vannak, mert hát csak ilyen az élet. 
Alkalmaznom kellett egy személyi testőrt, ő egy karakál macska, magyarul sivatagi 

hiúz, errefelé csak feketefülűként ismerik, egész nap a yachtom előtt alszik, senki nem 
meri háborgatni.

Nincs az a gyaur kutya, amelyik ehhez a haramiához közel merne jönni.
Követséget kaptam némi velencei macskáktól, és bár azokban nem bízok meg, a szö-

vetségük még jól jöhet.
Kémeim, a sziámiak jelentették, az albán és bosnyák macskák erősen szervezked-

nek, fondorkodnak és ármánykodnak ellenem, de majd a karakál testőröm megvéd.
Most már a halbelsőségek piacát is átvettem, de ez már csak amolyan mellékes ke-

reskedelem.
Közben szövetséget kötöttem a Seregélyek Szakszervezetével, ők begyűjtik nekem a 

zöld mákgubókat, erre most nagy a kereslet, el sem tudom képzelni, miért. Ők hozzák, 
cserében mi nem esszük meg őket, az egyiptomi piacon nagyon veszik, az ő dolguk.

Üdvözöl Timur pasa, vigyázzatok egymásra otthon, hiányoztok, de látogatóba is jö-
hetnétek, most már fogadni is tudlak.

Kelt, amikor kelt a nap az égen, a hold is az égen, nőjön hosszúra bajszod! 
Inshallah!

HUSZONHETEDIK LEVÉL, ÚTILAPI.
TIMUR PASA LEVELE DRÁGA RÓZSI NÉNJÉHEZ
KEDVES NÉNÉM!

Itt megint viharfellegek gyülekeznek ártatlan fejem felett, s most, amikor azt hittem, 
végre révbe értem, ellenségeim ármánykodása folytán veszélyben érzem fényességes 
bundámat.

Az igaz, a birodalmam, bár recseg-ropog itt a kikötőben, még megvan, Juszuf aga 
még kitart mellettem, Ömer bej, a szamár is, és karakál testőröm hűségesen védelmez.

De ez a macskaautonómiaauuu, ez rossz ötlet volt, a padisáh egyáltalán nem vette jó 
néven, már kurdnak is elneveztek, s két napja mindenféle szelindekjárőrök járkálnak 
itt a kikötőben, s bizonyos Timur kapitányt keresnek, akit itt senki nem ismer, a Fenn-
valónak hála, mert az itteni macskák nem besúgók.

Jó, az azeri macskákban annyira nem bízok, de majd lesz, ahogy lesz.
Mindenképpen gondolkodnom kell egy menekülési útvonalról.
Legutóbb komondoruskommandót küldtek értem, szerencse, nem mernek a yach-

tomra lépni, nagyon félnek a víztől.
Azért nincsen minden veszve, tegnap kaptam egy kondorkeselyű által a mákgubó-

kért cserébe valami porokat, fogalmam sincs, mi az, de friss tőkehalban és Friskiesben 
fi zettek érte az úri macskák.

Mind nézegetem, a Jedikula, a Héttorony ugyan szép lehet, de nem akarom belülről 
látni.

Egyelőre most saját házi őrizetemben vagyok, de megoldom ezt is. Az is lehet, tényleg 
haza kellene mennem, jobb lenne nékem otthon a fekete, teljes kiőrlésű kenyér, mint itt 
a fehér. Félrerakosgattam itt némi halpénzt, nem tudom, otthon beváltják-e, de azért, 
bármi is legyen, az import-export kapcsolataim megmaradnak.

Most már csak a menekülést kell megszerveznem, ott nagyon számítok Juszuf agára, 
de addig is fel a fejjel, biztatom magamat, s még a ma esti harácsot is el kell vennem.

Csak azok az átkozott szelindekek ne járőröznének itt. Hogy vesznének meg mind-
annyian, ütne beléjük a dögvész, és sáskák zabálják fel a Royal Canint, amit a Szultán-
tól kapnak.

Szerető híved, Timur, nyugtalanul csapkodó farkával, de azért higgadtan, ölel és 
karmol.

Kelt itt, a számüldözésben, ártatlanként, Halas… jóóóóó, na, Rodostóban.
Híved, Timur.

(Kérlek, ne szidjál többet, majd, ha sikerül a menekülés, otthon lerendezzük.)

TIMUR BEJ LEVELEZÉSEI TEKIRDAĞBÓL, NEVEZETT RODOSTÓBÓL (XI.)

György Attila 
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Kegyetlen kánikula volt,
A legyek sem bírták a hőséget.
Elhulltak, mint a vágyak,
Megaszott a testük, a szárnyuk leégett.
Nem maradt a gondolatnak
Csak árnyéka, csak füstje.
Olyan volt a lét, mintha
Farkasszőrt tettek volna főni üstbe.
Bűzlött, menekült tőle minden, ami élt:
Mentette volna magát,
De nem ért soha célt.
Elfeküdt a test is kívánva a halált.
Füstölt a létem, de füstje égre szállt.

Navigare necesse est.

Összeomlott a múlt szertement a jövőm

Égbe szállt csónakom a Nagy Hullámverőn

Úszom a semmiben mint egy hajótörött

Veszett javaimmal a Mindenre török

Viszi életemet egy tébolyult uszály

Élni fölösleges de hajózni muszáj

De mélyről kel a nap, nehezen lesz reggel,

Győztesen tör ránk a fény, víg madársereggel.

Gondolataim nyilakként cikáznak,

Lombja nő a Kertnek, kedve nő a Háznak.

Szép, színes köntösét eldobja a hajnal,

Meztelen fényként jő, kibontott hajjal.

A boldogság kék égre írja fel rózsaszín betűit,

És emberlétemen győztesen áttűnik.

Megadatott embernek lennem:
Élnem egy hangokkal telített testben.
Melyben sejtek, zsigerek, szervek
Naponta új dallamot, lényeget nyernek.
Köszönöm, Uram, hogy élhetek,
Dalolnak bennem életek.
Áttörve vesén és dalon
Percenként
Csönget bennem a tömör fájdalom.
És erősít: vajúdik, jajgat, felkiált
Az egekig
Egy vég nélküli fájdalomszimfóniát.



AZ UTOLSÓ ARADI NAGYSÁGOS ASSZONY

élő történelem

Betelepítéses alapon érkeztek az 
anyai ági őseim: a Braun és a Zih 
család erre a vidékre. Tehát nem 
a benépesítés idején, hanem a 
telepítések idején: ők pénzért 
vásároltak birtokokat.

Orsovától Temesvárig:
a Braun család

A Braun család Lotaringiából 
települt a Bánságba. Szegény, de 
dolgos német emberek voltak, 
akik a 18. század második felé-
ben kerültek egész délre, Orso-
va környékére, már nem tudom, 
melyik településre. 

Ott vettek szántóföldet, ház-
helyet, és ami még kellett az élet 
elindításához. Mezőgazdasággal 
foglalkoztak: eleinte kendert ter-
meltek, gabonát, zöldségféléket, 
állatokat tartottak, úgyhogy rö-
vid időn belül meggazdagodtak. 
A 19. század elején beköltöztek 
előbb Lugosra, Krassó várme-
gye megye központjába, majd 
később Temesvárra, a környék 
legnagyobb városába. A nagy-
mamám sokat mesélt nekem 
az őseinkről. Az megmaradt 
bennem, hogy őseim kigondolt, 
pontos tervvel érkeztek erre a 
bánsági vidékre, megtakarított 
pénzüket úgy akarták befektet-
ni, hogy gyarapítsák vagyonukat, 
megalapozzák családjuk jövőjét, 
és civilizáltabb körülmények kö-
zött folytassák az életüket. 

Temesváron szép házat vettek, 
jó helyen, ahol egy vendéglőt 
nyitottak, és másfajta kereske-
déssel is foglalkoztak, így hamar 
bekerültek a polgárság előkelő 
köreibe.

A nagymamám, Braun Terézia 
már Temesváron született 1890-
ben, és amikor befejezte az alap-
fokú iskolát, felsőfokú leányisko-
lába járatták. Ott volt az első öt 
temesvári leány között, akik fel-
sőfokú leányiskolát végeztek.

Az utolsó tanévben azonban a 
szülei kivették onnan, és férjhez 
adták a nagyapámhoz, az aradi 
Zih Józsefhez, jogászhoz, aki ak-
kor ügyvéd volt, később törvény-
széki bíró lett. Hogyan kerültek 
össze a fi atalok, milyen kapcsolat 
volt a temesvári és az aradi csalá-
dok közt, arról nem sokat tudok. 
De biztosan a szülők hozták össze 
őket, akkoriban az volt a szokás.

A nagymamám 14 évvel volt 
fi atalabb a nagyapámnál, aki 
Aradon élt, dolgozott, s így ő köl-
tözött a férjéhez Aradra.

Belényesből Aradra:
a Zih család

A Zih család Belényesből való 
volt. Ők is betelepült németek 

voltak, de a betelepülésük részle-
teiről semmit sem tudok. A gye-
rekek, a nagyapám és a testvére, 
Péter ott nevelkedtek, és román 
iskolába jártak, mert arrafelé 
nem volt más. A középiskolát már 
Aradon végezték, mert a szüleik 
közben ide költöztek. A jogi egye-
temet mind a ketten Budapesten 
végezték el. A nagyapám öt évvel 
idősebb volt, s mire elvégezte a 
jogot, az apjuk (a dédnagyapám) 
meghalt, így ő, a báty fedezte az 
öccse tanulmányi költségeit. 

Nagyapám ahogy elvégezte az 
egyetemet, Aradon helyezkedett 
el. Ügyvédként kezdte, szerencsé-
je volt, mert Arad környékén sok 
román élt, ő pedig jól tudott romá-
nul, s így sok román kliense volt, 
és jól keresett. Így tudta eltartani, 
taníttatni kezdőként is a kisebb 
testvérét. Arra is emlékszem, hogy 
amikor az öccse is elvégezte az 
egyetemet, és elhelyezkedett Ara-
don, pont akkor volt az átállás, és 
ügyvédként neki is le kellett volna 
tennie az esküt a román államra. 
Ő egyedül lévén, s még emlékezve 
a pesti életre, megtagadta ezt, és 
visszaköltözött a magyar főváros-
ba. Ott élt élete végéig, s ott is halt 
meg 1974-ben. 

A nagyapámnak akkor már volt 
családja és jól menő klientúrája, 
letette az esküt, és itt maradt Ro-
mániában. Az impériumváltás 
után nagy szükség volt Aradon is 
a románul tudó jogászokra. Nem-
sokára bíró lett belőle, és táblabí-
róként ment nyugdíjba.

Román képviselő
Magyarországon

A testvérének, aki átköltözött 
Magyarországra, neki is a román-
nyelv-tudásával lett szerencsé-
je. Jónevű ügyvéd lett belőle, 

és nemsokára a parlamentbe is 
bekerült képviselőként. Amikor 
a nyilasok átvették a hatalmat, 

nem vállalt semmiféle funkciót, 
inkább félrehúzódott, és vidéken 
várta ki a háború végét. Amikor 
a kommunisták jöttek, akkor őt 
is elővették, letartóztatták, in-
ternálni akarták. Ám akadt egy 
pártfogója, aki tanúsította, hogy 
németes neve ellenére nem segí-
tette a nácikat, így megszabadult, 
és folytathatta ügyvédi mun-
káját. A családomban sok olyan 
eset történt, amikor a hatóságok, 
elnyomó szervek megértést ta-
núsítottak, nem gonoszkodtak 
velünk. Ez az eset is egy példa, 
persze ellenpélda is van jócskán.

Egyszer a Békés megyei romá-
nok keresték meg, és kérték fel, 
hogy legyen országgyűlési kép-
viselőjük. Meg is választották, és 
sokáig töltötte be ezt a funkciót. 
A hetvenes években egyszer a 
nagymamámmal én is eljutottam 
Pestre, ahol találkoztam Péter 
nagybátyámmal. Egy nagy, pa-
lotaszerű villában lakott, Budán. 
Megkérdeztem, tud-e még romá-
nul. Persze, mondta, és átváltott 
románra. Olyan érdekes, archai-
kus bihari nyelvjárásban beszélt, 
amilyet sohasem hallottam. Sok-
szor nem is értettem, mit mond, 
majd amikor rájöttem, sokszor 
elkapott a nevetés.

Az aradi elitben

Tehát az anyai nagyszüleim, Zih 
József és Braun Terézia Aradon 
éltek a nagyapám bírói kerese-
téből. A nagymamámnak nem 
kellett dolgoznia, de nem is igen 
lehetett volna, mert nemsokára, 
1920-ban született meg a leá-
nyuk, Terézia, az anyám. Akko-
riban ez volt a normális. Az lett 
volna kirívó, ha egy bíró felesége 
dolgozott volna akár egy hivatal-
ban, akár egy magáncégnél. 

Trianon után is jól ment a Zih 
család sorsa, mert kellett a ro-
mánul tudó jogász. Nagyapámék 

a társadalmi életből is kivették a 
részüket, előkelő társaságba, he-
lyekre jártak, színházba, koncer-
tekre, szolgálójuk volt, nyaralni 
mentek minden évben, híres 
külföldi üdülőhelyekre.

A nagyapám a református egy-
házban a presbitérium tagja volt, 
és amikor a gazdasági válság 
után felújították a templomot, 
ő tartotta a kapcsolatot a mun-
kálatot felvállaló Szántay Lajos 
építészmérnökkel, a kultúrpalota 
építőjével is. Az együttműködés 
alatt jó barátok lettek olyannyira, 
hogy amikor kész volt a templom, 
a nagyapám megkérte, hogy ter-
vezzen neki egy házat. Szerzett 
is egy telket, a mostani Május 9. 
utcában. Szántay megcsinálta a 
tervet, és fel is épült a ház. Ez egy 
kívülről egyszintes háznak tűnik, 
de az egész ház alatt olyan magas 
szuterén van a pince helyett, ren-
des ablakokkal, szigeteléssel, hogy 
miután orosz katonákat szállásol-
tattak el a házunkba, a földszin-
ten, akkor a család, én is, ott lent 
éltünk évekig, s lehet mondani, 
hogy jó körülmények között. 

Miután a katonák elmentek, 
utánuk sem kaptuk vissza a felső 
szintet egy jó darabig. Állami hiva-
talnokoknak adtak ki ott lakrészt, 
egyszer egy rendőr is lakott ott, s 
ő okozta a legnagyobb károkat a 
házban. Semmire sem vigyázott.

Amikor a nagyapám kinézte 
magának a házhelyet, és elkezd-
te az építkezést, az ismerősei 
azt mondták, ,,megbolondult a 
táblabíró, kiköltözik falura”. Ak-
koriban még nem volt egyetlen 
más épület sem a Vörös Ökörtől 
kezdve a Marosig (vagy nagyon 
kevés, nem tudom pontosan). 
Később aztán egyre-másra je-
lentek meg a környéken a szebb-
nél szebb villák. 1936-ban köl-
töztek a Május 9. utcába.

Nagyapám rendszerető, nyu-
godt ember volt, semmiféle túlka-
pásai nem voltak, mégis, három 
hónappal a születésem előtt, 1945-

ben, 65 éves korában meghalt. 
Egyedül maradt a nagyanyám 
abban a nagy házban, ahol még 
szomszédok sem voltak a közel-
ben, s még nem volt 55 éves sem. 
A lányának, tehát az én anyámnak 
akkor már volt egy hároméves fi a, 
a bátyám, s megszülettem én is.

Nyelvzavarban

Amikor egyéves lettem, s már 
nem szoptam, a nagymamám 
addig rágta az anyám fülét, míg-
nem az kiadta a Május 9. utcába 
a kislányát, engemet. Azt mondta, 
hogy megbolondul egyedül abban 
a nagy házban, és az anyám bele-
egyezett, megtartotta a testvére-
met maga mellett, én pedig oda-
kerültem a nagyanyám mellé, és 
ott is maradtam felnőtt koromig, 
mert nemsokára a szüleimet el-
vitték, kitelepítették. Egyéves 
koromban kerültem ki a nagyma-
mámhoz, és négy hónapot leszá-
mítva az egész további életemben 
ott éltem. Most is ott lakom.

Ahogy elkezdtem gagyogni, 
csak németül beszélt hozzám a 
nagyanyám, hisz ő német nem-
zetiségű volt, Braun Terézia, és 
hároméves koromban nem is 
tudtam csak németül. Akkori-
ban, ha összekerült a család egy 
helyre, olyan hangzavar volt, 
hogy nem lehetett szót érteni. 

Én és a nagymamám németül 
beszéltünk, a testvérem pedig csak 
magyarul tudott. Egyszer az anyám 
elvesztette a türelmét, s azt mondta, 
mi van itt, bolondokháza, és engem 
is bevitt a Batthyány utcai laká-
sunkba, a Tagányi-palotába, ahol 
azonban csak négy hónapig laktam, 
mert 1949-ben elvitték a szülei-
met kényszerlakhelyre, internálták 
őket. Ott mindenki csak magyarul 
beszélt, és ott tanultam meg ma-
gyarul. Ezen a négy hónapon kívül 
a Tagányi-palotába csak hatvan év 
múlva tudtam belépni, amikor az 
1989-es változások és sok pereske-
dés után visszakaptam a házat.

Pihenés

Tagányi Magdolna

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2021. augusztus

Jankó András

A halomkői Tagányiak a 18. század végén települtek át a felvidéki Oszlányból Aradra, 
ahol igen rövid idő alatt a város egyik leggazdagabb családjává küzdötték fel magukat. 
Nem kamarai telepesekként jöttek, hanem befektetőkként. Elsőnek Kürtösön vettek 200 
hektáros birtokot, majd nemsokára egy gyoroki szőlősdomb is az övék lett. Gyorokon 
ők építették a templomot és a paplakot. Aradon palotájuk, bankjuk volt, és a város leg-
nagyobb szállodája, a Fehér Kereszt is az övék volt. Az utolsó aradi Tagányi, Magdolna 
tavaly hunyt el, ő mesélte el családja anyai ágának történetet.
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Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Czegő Zoltán (1938, Bukarest) költő, író, újságíró
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Ferencz-Nagy Zoltán (2001, Brassó) költő
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Gáspár Ferenc (1957, Budapest) író, újságíró
Gere Nóra (1995, Csíkszereda) költő
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Keszthelyi György (1955, Kolozsvár) költő, író, képzőművész
Krajnyák Dalma (1987, Miskolc) énekművész, költő
Lázár Kinga (2001, Barót) költő, diák
Lőrincz József (1947, Székelydálya) költő, irodalomtörténész, tanár
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Nagy Lea (2000, Budapest) költő, író
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978, Veszprém) író, szerkesztő
Szondy-Adorján György (1971, Csíkszereda) költő, író
Törteli Réka (2000, Zenta) költő, festőművész
Túros Eszter (1982, Csíkszereda) művészettörténész
Vári Csaba (1978, Székelykeresztúr) költő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, 
tanár, néprajzkutató

Lapszámunkat Nagy Imre (1893, Csíkzsögöd – 1976, Csíkszereda) 
festőművész alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Az elmúlás ezernyi
arca mind egyfelé tekint.
Azon kapom magam,
hogy nem várom a tavaszt, 
megszokja szemem a sercegő neoncső 
nyomasztó fényét,
nem indít meg többé a gordonka hangja,
gazdátlan állat. 
Nem kívánja talpam a gyep hűvösét.
És nincs kit beengedni.
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Bálint Tamás ajánlja
Krajnyák Dalma

A legnagyobb félelmekről

Szokatlan reggel

KRAJNYÁK DALMA 

1987-ben született Miskolcon, 
a barokk zenében nemzetközi 
karriert befutott klasszikus 
énekművész. Mesterdiplo-
máját Londonban szerezte, 
majd Olaszországban képezte 
tovább magát. Jelenleg Bu-
dapesten él. Egy ideje foglal-
koztatta a gondolat, hogy ne 
csupán mások által írt zenei 
műveken keresztül közve-
títsen érzelmeket, hanem 
máshogy is hangot adjon mű-
vészetében saját gondolatai-
nak, érzéseinek. Ezért fordult 
a költészet felé.

karikatúra

AKINEK A KEDVE REMEK

SÁROSI CSABA A FASISZTA KOMMUNIZMUSRÓL
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tegnap reggel ébredéskor
ott találtam megbújva az örömöt,
a párnámtól kicsit lejjebb
vállmagasságban 
az éjjel résnyire nyitva hagyott
erkélyajtó lehetett a ludas,
s most itt fekszem pár centire
a boldogság mellett,
és hirtelen azt sem tudom,
mihez kezdjek vele.

„Mi a probléma? / Uncsi a téma? / A nyakadon mi a kolonc? / Szepa-
rációsan szorongsz? / Mi a szitu? Na mesélj! / Elalvásra van esély?” 
Örömmel jelentem, nagyon is van! Örül a kisgyermek, és örül a kisgyer-
mekes szülő, az utóbbi duplán, hiszen tíz év után újabb, javított és össze-
vont kiadásban jelent meg az Akinek a lába hatos és Akinek a foga kijött 
című Varró Dániel-mondókáskönyv.

Jelentem, működik a könyv! A ritmusos, rímes, kedves (és más 
gyerekverskönyvekkel ellentétben nem idiótán gügye-gagyi, vég-
re!) soroktól a gyermek elalszik, ráadásul a szülő nemhogy nem ön-
sanyargatja magát altatás közben, hanem jót derülve, csont nélkül 
teljesíti a máskor oly nehéz feladatot. Jár hát a dicséretkeksz a szer-
zőnek, mondjuk, én azt 
magamban már huszon-
éve, a Bögre azúr után 
odaítéltem neki.

Sokszor szólták meg 
Varrót, hogy mekkora te-
hetség, milyen ritmus-, 
rím- és formaérzék jel-
lemzi, és milyen kár, 
hogy mondanivaló helyett 
mindezeket habos-babos 
eperfagyira pazarolja. 
Pedig minden kerek, és 
megy is neki, akár fel-
nőttverseket ír, akár gyerekeknek szólót, most pedig az egészen ki-
csi bubával rendelkező szülőknél forrott leginkább egybe a sok hu-
mormorzsa, életöröm, stílus. A cuki nyelvezet alatt pedig a tűpontos 
valóság szunnyad, mert ugyan nincs gyermek, aki megértené, de 
nem is kell, nekik bőven megfelel a mondikálás. Mi felnőttek pedig 
örülhetünk, hogy ilyen is létezik: „Ez a fülem, ez a szám, ez a cuki 
frizurám. / Ez az orr, ez a has, ez az ököl, ami vas, / ez a boka, ez a 
toka, sokat eszem, az az oka.”

És játékos tükör is a könyv, borsófőzelékkel és kézlenyomatokkal dí-
szítve: „Jó játék a verseskötet, / van rajta egy teljes köpet. / Átnyálaz-
tam, még egy jöhet.”

Varró Dániel: Akinek az orra pisze. Jelenkor Kiadó, 2021
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AZ ÉBER HÁZŐRZŐ Szilágyi-Nagy Ildikó

Miután Bélával egy sor dughagymát lerak-
tak, Ani besietett kezet mosni, mert a szom-
széd húsz macskája hamar kitapasztalta, 
hogy Ani kutyái ártalmatlanok, sőt, hasz-
nos testőrök, így a macskák előszeretettel 
szartak a frissen megmunkált ágyásokba. 
Dughagymadugás közben pedig az ember 
kezével dugja le a dughagymát, és előfor-
dul, hogy macskapiszkosan húzza elő az 
ujját. Ani alaposan kikefélte körme alól az 
ürüléket, majd tiszta alkoholt csöppentett 
alá. Ráadásul pont a tiszta kezére ment, így 
most pár napig a másik kezét kell a tisztasá-
got igénylő dolgokra használnia. Ani alap-
fokú mikrobiológiai tanulmányai után dön-
tött úgy, hogy elkülöníti a kézhasználatot. 
Egyikkel a „baktériumos” közegekben tur-
kál, másikkal olyan közegekben, melyekbe 
fertőzés nem juthat.

– Ez van akkor is, amikor homokot hoza-
tok építkezésekhez, aztán rájárnak a macs-
kák – mondta Béla. – Még ponyvával is hi-
ába takartatom le, bemásznak a mihasznák 
a ponyva alá, annyira szeretik a friss homo-
kot. Ha belső vakolásnál belemerem… Érti, 
egy évig nem szellőzik ki szerencsétlenek-
nek a bűz a falból.

– Miért nem rak egy kis kupacot arrébb, a 
ponyvás kupac mellé?

– Akkor is a nagyobb kell nekik, frissebb 
a teteje. Meg aztán még több jön oda. Oda-
szoknak a szabad kupac miatt is. A Vivien-

nek is csinálom a sufni vakolását, kipróbál-
tuk. Hát egyre több macska szokott rá, hogy 
a kertjébe járjon.

– De van a Viviennek is két kutyája, nem?
– Van, de a légynek sem ártanak, cicák-

nak meg főleg nem. Még a kutyák pászto-
rolják a macskákat. Hanem most mégis bo-
nyodalom lett a kutyákból. Miattuk hagyta 
ott az Ábris a Vivikét.

– Megint együtt voltak? Legutóbb azt 
mondta, szakítottak a műtét előtt.

– Úgy-úgy. De aztán helyreállt a kapcso-
lat, amikor az Ábris az Alpokból visszajött. 
Azt mesélte a Vivien, hogy azt mondta az 
Ábris, ott se történt semmi szeretetteljes a 
feleségével, pedig romantikus hegycsúcsok 
szegélyezték volna a románcukat.

– Amit a szeretet nem tart össze, azt sem-
milyen igyekezet nem óvja meg a széthul-
lástól. Ha mégis, akkor abból van a nagy 
szenvedés.

– Nem tudom, kicsi babám. Tény, hogy 
aztán együtt voltak megint, aztán jött a 
koronavírus. Azt sem értem, miért ezzel a 
névvel koronázták meg a tudósok, de hát 
ők a tanult emberek. Lehetett volna csak 
legóvírus, vagy pompom, vagy csak simán 
covid. Valami kevésbé uralkodó és kevésbé 
méltóságteljes. Ez a név rossz ómen! Mert-
hogy a név jóslat.

– A maga neve mit jelent?
– Nem tudom.

Ani rákeresett, és már mondta is:
– Belecske.
Béla csodálkozva hallgatott. Ani folytatta:
– Na ugye, nem határozza meg magát, hi-

szen nem egyszálbél, hanem nagyétkű.
Béla kivette Ani kezéből a telefont.
– Mutassa csak! – a sorokat böngészve 

folytatta – De azt is írja, hogy van „szív” je-
lentése is. Jószívű vagyok, vagy nem?

– De. De mi van a Vivien kutyáival?
– Azt mesélte a Vivike, hogy helyreállt a 

kapcsolat, és igazat is beszélt, mert én na-
ponta többször járok arra, és látom, hogy 
amikor a Vivien éjszakás, akkor az Ábris 
traktorja nappal parkol ott, amikor meg a 
Vivien nappalos, akkor éjszaka. Tehát oda-
ette a fene az Ábrist minden nap, ez tiszta 
volt. De persze a Vivike akkor is csak egy 
szerető maradt. Aztán egy nap az Ábris a 
feleségével jött.

– Minek? Bemutatta őket? Nyitott há-
zasság, nyitott szeretőség? Az ilyenből csak 
Bermuda-háromszög lehet.

– Nem. A Vivien meg a Szilvia már előbb 
ismerték egymást. Jóban is voltak, valami 
munka kapcsán. Pont innen ismerte meg az 
Ábris a Vivikét, aztán hívogatta telefonon, 
meg feltárta az érzéseit. Szóval így, a többit 
már tudja.

– De hogyan kezdődhetett?
– Azt még nem mesélte el a Vivien. De 

el tudok képzelni több mindent. Tudja, 
kicsi babám, mi férfi ak milyen alávalóak 
vagyunk!

– Ez nem mentség semmire! De mi volt a 
kutyákkal?

– Az Ábris meg a felesége megérkeztek, 
a kutyák jó szokásukhoz híven a kerítést 
szaggatták hörögve, mert amíg valaki kí-
vül volt, addig mutogatták a foguk fehér-
jét. Amikor azok ketten bevonultak a ka-
pun, akkor a kutyák a Szilviától távolságot 
tartottak, az Ábrist viszont farkcsóválva 
üdvözölték. Az egyik a kezét nyaldosta, a 
másik meg a hátán hempergett, hogy az 
Ábris a hasát vakargassa. A Szilvia egyből 
levágta, hogy a kutyák ismerik az Ábrist, 
és ez itt az összeszokott kis négyesfogat. És 
igaza is volt a Szilviának, mert amikor túl-
ról megyek a traktorral, régebben szokom 
látni, még a vénasszonyok nyarában, hogy 
a teraszon üldögéltek ezek édeskettesben a 
lócán, mellettük az egyik kutya, lábuknál a 
másik. Az Ábris meg felváltva simogatta a 
Vivient meg vakargatta a kutya fülét.

– Dúlt az idill. Láttam is a fallabdán, 
hogy az Ábris is ki van virulva.

– Igen ám, de jött ez a legóvírus, az Ábris 
meg belekeveredett valami polgárvédel-
mi szervezkedésbe. Tudja, kicsi babám, 
ilyenkor mindenki azt hiszi, azzal segít a 
legtöbbet, ha fontoskodik, ahelyett, hogy 
saját magáért vállalná a felelősséget. A sok 
munka meg a pandémiahiszti kiborítot-
ta az Ábrist, és belehajszolta magát abba, 
hogy jön a kijárási tilalom, ő meg ottragad 
a feleségénél, akinek már a múltkorokban 
megmondta, hogy boldogtalan vele, az asz-
szony meg kinyitotta a kaput, hogy akkor 
fel is út, le is út, szabad az út. Az Ábris meg 
erre leblokkolt. Belehajszolta magát, hogy 
választania kell gyorsan. De nem tudta, 
hogyan döntsön. Tudja, kicsi babám, mi 
férfi ak milyen hitványak vagyunk!

– Ezt meg honnan tudja? – hitetlenke-
dett Ani.

– A bakonysárkányi kocsmából.
– Az igen messze van ide!
– De az Ábrisnak útba esik munkába me-

net, meg néha nekem is. Aztán jóban vagyok 
a csaposlánnyal, azzal a kis szöszivel. Az 
micsoda pompás asszony! Olyan száznyolc-
vanegy és fél centi magas, és vagy kilencven 
kiló, de nem kövér, hanem telt és izmos – 
Béla kezdett belebonyolódni testi vágyaiba.

– Na, folytassa, akárhol is hallotta!
– Még annyira se becsülte a Vivikét, aki 

pedig sose piszkálta a házassága miatt az 
Ábrist, hogy elé álljon. Hanem egy ímélt írt 
neki a szerencsétlen, hogy mennyire szere-
ti, de sajnos az idő nem kedvez, meg hason-
ló hitványságokat.

– Ez egy tizenötéves kamasz szintje. Pe-
dig olyan komoly, jóravaló embernek lát-
szott az Ábris. Legalábbis a fallabda-stí-
lusából.

– Maga is fallabdázott vele, babácska?
– Igen, még a tavaly.
– Vigyázzon vele!
Ani elmosolyodott, ebből látta Béla, 

hogy Ani persze, hogy nem vigyázna, ha 
a kedve úgy tartaná. Dehát a férfi  szabad-
ságának megvan az ára: a nő szabadsága. 
Ani azonban hamar elkomorodott, és a 
vetőmagos ládában matatott guggolva, 
majd felállt, és a gereblyét támasztó Bé-
lához fordult, egy vetőmagos csomagot 
mutatott felé:

– Ez az igazi alkímia: betesszük a magot, 
megtrágyázzuk, és élelmet ad. Azaz szar-
ból aranyat csinálunk. Van, akinek óriási 
tehetsége van ahhoz, hogy aranyból szart 
csináljon. Kap az élettől ajándékot, olyan 
sokat, mint két marék répamag. Sütkére-
zik az arany fényben, de aztán mégis addig 
szerencsétlenkedik, amíg hülye, bonyolult, 
szorult helyzetbe keveri magát.

– Nem, kicsi babám – tiltakozott Béla. 
–  Itt a helyzet egyértelmű és tiszta. Ábris 
nem érezte jól magát az életében, kapott 
egy olyanra lehetőséget, amiben jól érezte 
magát, de olyan zavaros az esze, hogy ahe-
lyett, hogy örült volna neki, mindhármukat 
pokolba rántotta.

– Na, ezt honnan tudja? Ezt is a ba-
konysárkányi kocsmából? – tért vissza a 
derű Aniba.

Béla a mellkasa közepére mutatott, a szí-
ve helyére, és kijelentette:

– Onnan, hogy Béla vagyok.Apor Mária

Cigánylány
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