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IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

Felhők	 libbentik	fel	az	éjszaka	sötétjét, a holdra járó álmok ezüst-
szoknyákban táncolnak, függönykarnison fény-árnyék villanások, 
autók motorbúgása töri szét a csendet. A retinák alatt fenyőfák, pa-
takok redői, esti harangzúgás, hazavágyódó gondolatok keringője. 

A tűzvirágok még alszanak az avar alatt, de holnap már lila fe-
jükkel utat törnek a vastag levélrétegen, a tavasz akaratból fűzött 
gyöngysor, átszeli a jégbőröző tavakat, illata tágra nyitja a teret, be-
sétálhat rajta Jézus is, hogy újra megváltsa a világot. 

Kétszáz kilométerre tőlem a	szülőhely	kartotékai várnak rám, a 
hazatérők izgága mosolya arcomon, emlékeimet ízlelgetem. Otthon 
még tél van, a hegyek homloka deres, a völgyekben nem nyílnak még 
a virágok. Hamis szelek süvítnek a Kelemen-havasok felől, az udva-
rokat éjjelente meglepi a végtelen hó. Hóhang,	hótekintet,	hógallér,	
hószív. A nők derekán végigborzong a reggeli cidri-fagy, férfi ak sza-
kállán mindenség-idők hallgatása. Gyógyuló sebek ideje a tél. 
Félelmesek	 és	 nyugtalanok	 a	 költők	 álmai. A székely csendek 

csobbanó nyugalmából kéne inni, mielőtt a versek papírra vetülnek, 
nem volna akkor annyi tétova szó, tévelygő ige, nárcisz-jelzők, cson-
ka mondatok. Rejtett	iránytűkkel	a	bőr	alatt	keressük, ami a napot 
a földdel összeköti, az idő előtti időt, amikor minden tiszta volt, Héli-
osz és Szeléné nászát, Gaiát és Uránoszt, amikor még szerették egy-
mást. Versbűvölő	éjszakákon békéről álmodik a költő, a rímeknek 
nincs ma cukorzománca, lidércesek a versütem-fellegek. Csak békét 
hozó szavaink nincsenek, közös nyelvünk az enyészet és a szenvedés 
ellen, amely összeköt Keletet Nyugattal, tengeren inneni világokat a 
tengeren túl létezőkkel. 

Legyen benne vodka és vonat. 

Búzatábla, elhagyott malom.

Erdőtűz szakadó hóesésben.

Egy későn érkező vágtató lovas.

Legyenek benne varjak és farkasok.

Éjszaka járó fekete autók.

Egy különös nép, hol egy család, egy gyermek,

legyen a nevük letagadottak.

És legyenek benne vég nélküli éjek.

Szűnni nem bíró, jajongó hófúvás.

A hó alatt házak, szerető asszonyok.

Hogy minden, hogy legtöbb.

AZ ÉLES FÉNY ÁRT A KÖLTEMÉNYNEK
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Belső szerkezet (2016)

Varga Melinda

látószög

örökvers

Hazafele
                         Király Lászlónak

a költők álmai aranyat érnek
nagy fekete vadakként vonulnak át
a költők életén az éjszakák
és minden háború tart egy egész költő-életen át
mert ők szenvedik a háborúk eljövetelét
mikor még béke van
s csak ők tudják hogy nem sokáig
szenvedik a legnagyobb veszteségeket

mert övék minden halott emlékezete 
és a nők siralma 
és az elbitangolt csikók gazdátlansága

Gratulálunk Király Lászlónak a 2022. már-
ciusában kapott Kossuth-díjáért! A kiemelt 
sorok vendégszövegek a Nap hold kék me-
zőben és Sziklarajz című versesköteteiből.
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ERDÉLYI BABILON* Nagy Antal

2022. április

Bölöni	Domokos
Lento1	tátájé2*
hagy mü mehejt lakunk láddég
s há szóva hagy kik laktak nállunk
nállunk a faluba nem is a hiuba3

há nállunk laktak úgymind
ákác minyájék s alól ugyé mük
aztán fejül senki csak puszta gaz
a pusztán fejül lakatt kurla mári 
nem magába hanem az uráva 
na mingyá menyek má
de az ura pucalt mikó jütt a csarda
pásztar az makány piszak vót
háram napig eggyet mulatatt
parrá tette a kelnerájt4

s még buca is kapatt a hátára
aztán megint senki csak burján
aztán a fótazó suszter nállunkan alol 
s esmég senki s a lapasan ez a béstélé5

mingyá jüvek nákéré6

annak még manták úgy hagy
bulétrika7 azak att vetették a téglát 
az agyagjukaknáá
att ecce csak megsuvadatt a mart
s hóttra pókálta ezt az ákác minyát 
pedig csak veres fődétt ment vót
tapasztani az innepre az elsőház főggyit
na mingyá menyek má
na egyvez8 maratt minyáné az eggy
akkó ez a makány pásztar ecce att kapta
a kurla mári urát hagy nem takaradatt 
a cekedánba9 s mérgibe baszarintatt eggyet
a fejire hogy kipurcalt mind a rüdeg réce 
a bakk kutya alatt
na mingyá menyek má
hápp kurla mári is egyvez maratt ő kettő 
asztán jüttek a refuzsiáték10 valahunnét
s béültek a mü házunkba mer a véntátámbó11

kulákat csináltak há mü a marhákkal 
szállásaltunk
az árvalányas damb alatt egy gederbe
ezek a refuzsiáték futákaltak12 s veszekettek
verekettek sikótaztak nyuvasztatták 
egyik a mást a zasszan veszetkutya 
vót mer az ura latarkadatt kecska szimináva13

na mingyá menyek má
csak avva állatt bé a vákácijo hagy a
domnu bercsány má csak hirpitelni14 tudatt 
a damna15 asszan akkar is fagta a grumázát16

vigasság

Portré (2016)

Az úgy volt, hogy der Sohn1 Cordiș Gheorghe, Marin a 
susfăcut2 Grünhildát, a Bohler Hánzi lányát. Mare ziar, 
mare ziar3, mondták a falusiak lachend4. A szülők s-au 
adunat5: was kan mann csinálni6? 

Fel volt csinálva! Es war gemacht! A fost făcut! Susfăcut!7

Kérdi a Mutter8 Hildát, hol történt a pățania9. Apăi10

a tavasszal, a Brutler Stefi  Weizentáblájában11! Dar n-ai 
putut12 kiabálni pentru13 Hilfe14? Nu a trebuit15 neki Hil-
fe, megcsinálta și16 allein17!

Na! Mentek a pópához18 csinálni cununiát19. Utá-
na a fost20 nagy Hochzeit21. Levágtak zweiunddreizig22

Häne23, un porc24 és egy berbécs, meg bade Vasilet25, a 
nachbart26 a mestergrindáról27!

Sok mâncare28 volt! Biof salată29, chiurtoș colaci30

meg egy nagy fazék piroște31! A Muzikanten32 au tras33

die ganze Nacht34 a csordást a vonóval. Nașa35 Lidia, aki 
Augsburgból ist zuhausegekommen36, és sprechenește37

nemțește38, hatte gesagt39: „Cozonacul de genunchi al 
mamei lor de cruce40! Én gebe nicht41 ezeknek ezer jurót, 
ist genug42 fjunf hundert juró43is!”

Mindenki au mâncat44, getrunken45 és táncoltak! Dan 
nach46 éltek sokáig, bis das47 apa mării48 ki nem getrock-
net49 bokáig!

* A hatvanas években sándrai (másképpen Kraszna-
sándorfalu, Szatmár megye) tanítóként részt vettem 

Nagyszokondon egy német kolléganőm, Berner Nusi 
szüleinél tartott disznóölésen és -toron. Csak kapkod-
tam a fejem a bábeli nyelvzavar hallatán, valahogy úgy 
beszéltek, mint e szövegben.

1.	valakinek	a	fi	a	(német)
2.	felcsinálta,	teherbe	ejtette	(magyaros	román)
3.	nagy	újság	(magyaros	román)
4.	kacagva	(német)
5.	összegyűltek	(román)
6.	mit	lehet	tenni	(németes	magyar)
7.	felcsinálva	(magyaros	román)
8.	anyja	(német)
9.	eset	(magyaros	román)
10.	hát	(erdélyies	román)
11.	búzatábla	(német-magyar)
12.	nem	tudtál	(román)
13.	valamiért	(román)
14.	segítség	(német)
15.	nem	kellett	(román)
16.	is	(román)
17.	egyedül	(német)
18.	a	román	paphoz	(erdélyi	magyar)
19.	esküvőt	(román)
20.	volt	(román)
21.	esküvő	(német)
22.	harminckettő	(német)

23.	tyúk	(német)
24.	disznó	(román)
25.	Laci	bácsit	(román)
26.	a	szomszédot	(német)
27.	mestergerendáról	(magyaros	román)
28.	ennivaló	(román)
29.	Boeuf	saláta	(román)
30.	kürtőskalács	(magyaros	román)
31.	töltött	káposzta	(észak-erdélyi	román)
32.	zenészek	(német)
33.	húzták	(román)
34.	egész	éjjel	(német)
35.	a	nagykoma	asszony	(román)
36.	hazajött	(német)
37.	beszél	(németes	román)
38.	németül	(román)
39.	azt	mondta	(német)
40.	a	keresztanyjuk	térde	kalácsa	(román	tükörfordítás)
41.	nem	adok	(német)
42.	elég	lesz	(német)
43.	ötszáz	euró	(német)
44.	mindenki	evett	(román)
45.	ivott	(német)
46.	azután	(német)
47.	amíg	(német)
48.	a	tenger	vize	(román)
49.	száradt	(német)

nekije
jüvek má jüvek
na a damna refuzsiát is egyvez maratt ő háram
s mit mand ijenko a szentirás
a lett vóna mélto s igasságas illő és idves
mindahagy a papak mangyák
hagy a háram egyvez asszan esszefag 
s csinálnak társas bazgaságatt17 kollektivát 
vaj kolhozt vaj valami kuplerájt 
de nem s nem s nem s nem 
azak csakse nem
na mija he mingyá menyek má 
kurla mári férhezment egy nagy tir séférhez18

minyáné szógáni ment a rajoni eltársékni
de béhúzta kupálás miánn tanfojamilag
a párt 
a damna refuzsiát s a putyperáj19 repartizált20

má meg nem mandam hagy mere s huva
ejszehagy daruzsálemba21

na mingyá menyek má 
csutélé22

szóvaa há mük itt laktunk de hagy 
a faluba nem vót maradásunk 
megvettük a csardát felszaparitattuk
csinájuk a sajtat viszik mind a cukrat
jüvek jüvek ne mind csármájj
láddég azt a miliárdas házat 
att fenn a kriptánál 
ahol a ur még máma is pipázik a főd alatt
mikar ramlik el az üdő
na de mast né éppeg ada süt a nap is 
minden a méjénkünké23 bezzeg
láddág a csillagó s villagó tarnyas 
bestelen nagy villáreált24

na mü éppeg att lakunk kamám!
na mingyá menyek má kusti
hagy belém állatt a vénség
kínaz a rehoma
ugyhagy masmá csak úgy né
leptibe
mindahagy mangyák
aggyá má valamit
sasztán takaradak 
vasvilla a zasszan
báktáló25 neked is
csak lento tátájé

*A Vízmelléki dazsanyálás című sorozatból. A szö-
veg a „marasmenti” a-zó nyelvjárásban íródott, amely 
jellemző Dányán, Bonyha, Csávás, Leppend, Jövedics, 
Désfalva, Harangláb, Mikefalva, Abosfalva, Vámos-
gálfalva településekre. Itt egy cigányember a beszélő.

1	lassan	(cigány)
2	apámé	(cigány)
3	padláson	(népi)
4	kocsmát	(archaikus)
5	„ülj	le	már”	(cigány)
6	ne	pofázz	(cigány)
7	elemlámpa	(cigány)
8	özvegy	(archaikus)
9	a	szakadátba,	hegyom	la-
dékba	(cigány)
10	menekültek	(romános)
11	nagyapámból	(archaikus)
12	szexeltek	(cigány)

13	Simina	(női	név)
14	hörögni
15	naccsága	(román)
16	tarkóját	(román)
17 társas gazdaságot
18	teherautósofőrhöz	(román)
19	a	családja	(cigány)
20	repatriált
21 Jeruzsálembe
22	csapd	le	magad	(cigány)
23 miénk
24	villát	(spanyolos	cigányosan)
25	szerencse	(cigány)
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A költőt 2018-ban megjelent, 
Szégyen című kötetéhez hason-
lóan most is a kiszolgáltatott-
ság, az elesettség, a sehova sem 
tartozás problémaköre foglal-
koztatja, de a helyét nem lelő 
vándor motívuma már a 2014-
es, Magányos	 nőknek,	 bukott	
fi	úknak című verseskönyvben is 
föl-fölbukkan.

A költő nem tagolja ciklusokra 
könyvét, egyetlen, a többitől el-
különülő verssziget van, amely 
az Állatok címet kapta. Ezek a 
versek szikárak, a versbeszélő-
ként megjelenő állatok – a ku-
tya, a disznó, a macska, a bárány 
meg a ló – nem a vadon, de nem 
is a szabad élet nagykövetei. 
Az önzés, a felelőtlenség áldo-
zatai ők: „Csikókoromban	 fog-
tak	 szekérbe	 /	 ha	 légy	 csípett,	
s	rúgtam,	villával	vertek	(…)	A	
vágóhídra	ponyvás	autó	vitt,	/	
emlékszem,	 patám	 hogy	 dön-
gött	 a	 pléhen,	 /	 megcsúsztam,	
és	 amikor	 elestem,	 /	 elvágták	
a	 torkom.” Érdemes odafi gyel-
ni a vers tördelési módjára. Az 
utolsó előtti sor végén magunk 
is átéljük a zuhanást, a zárósor 
csattanóként hasít az olvasóba. 
A Bárány 2 tragikumát az álla-
tok empátiakészsége adja. A kés 
alatt elvérző bárány érzi a mé-
száros félelmét: „Dróttal	kötöz-

te	össze	a	szájam,	/	nem	bírtam	
a	 földről	 felállni,	 /	 csontig	 vá-
gott	a	penge.	/	Éreztem,	remeg,	
/	 nálam	 is	 sokkal	 jobban	 fél.”
Az ember sokszor félreérti vagy 
egyáltalán nem érti az állatokat, 
egymás számára idegenek ma-
radnak. Pedig négysoros mo-
nológja alapján azt hihetnénk, 
a szellem mindenható: „Var-
jak	 csőrében	 vetettem	 ágyat,	
/ hóval fedem be a nyomorult 
földet,	 /	 ködöt	 küldök	 rá,	 der-
mesztő	 szelet,	 /	 elforgatom	 a	
napot,	a	holdat”.	Az állatkórus-
nak adott válaszából azonban 
kiderül, vannak dolgok, ame-
lyekhez az ő hatalma is kevés: 
„Valami	itt	bent	úgy	szorít,	úgy	
fáj	(…)	Nincs	erőm	felette.”	

Az utazás a rendszerváltás pil-
lanatától kezdődik: 1989 kará-
csonya van, egy verscím (A	 fal)
utalhat a Ceaușescu-házaspár 
kivégzésének helyszínére, lehet 
egy szimbolikus barikád, ami a 
rendszerváltással összeomlott, 
de azonosítható egy olyan aka-
dállyal is, amelyet a nyomor ál-
lított az emberek elé. Aztán jön a 
felismerés: a diktátorok is meg-
halhatnak. „A	diktátort	és	nejét	
egy	 tankból	 húzták	 ki,	 /	 akkor	
látszott	 csak,	 mennyire	 vének,	
/	 odalökték	 őket	 a	 fal	 elé,	 /	 és	
gyermekük,	a	nép,	lőtt.” A pilla-

natnyi örömök a maguk tiszta-
ságában öltenek testet a versben: 
„Menyből	 az	 angyalt	 zengett	
az	utca,	/	ez	volt	az	első	szabad	
karácsony,	 /	 Isten,	 áldd	 meg…	
fújta	 négy	 tömbház	 /	 félelem	
nélkül,	először,	egyszer”.	

Az utazás a kilencvenes évek 
derekán folytatódik, a helyszín 
egy régi blokknegyed. A Tollpi-
hék az emberi mohóság versbe 
sűrített ábrázolása. „Még	 fel-
tűnik	 egyszer	 a	 hajdani	 blokk-

negyed,	 /	 az	 erkélyekről	 véres	
víz	 csorog,	 /	 tolonganak	a	 ket-
recek	 felé,	 /	 senki	 nem	 bír	 pa-
rancsolni	 magának.	 /	 Viszik	 a	
zsákmányt,	 szaladnak	 boldo-
gan,	/	a	lüktető	hús	közt	tojás	is	
lapul,	/	körbeállja	őket	a	család,	
/	 sötétedésig	 lesik,	 hogy	 él-e.	 /	
Holnap	vágják el	a	nyakát	csak,	
/	 kést	 fennek,	 tálat	 mosnak	 a	

vérnek.	/	Tépik	a	tollat	az	ütőér	
körül,	/	virrad.”

Az Énekeink második darab-
jában az idegen állat metafora 
újabb értelmezési lehetőséget 
nyer. A lányát megerőszako-
ló apa maga az elállatiasodás. 
A férfi  azáltal lesz idegenné, 
hogy lerombolja a gondoskodó 
szülő illúzióját: „Ha	 édesapám	
bejön,	 /	 magunkra	 hagynak,	
/	 levetkőzünk,	 és	 bebújunk	 az	
ágyba.	/	Azt	mondták,	jobb,	ha	
vele	 szokom	 meg.” A Kondenz
nem engedi, hogy más korszak-
ban folytassuk utunkat. A vers 
a rendszerváltás árnyoldalait, 
a szegénységet mutatja be: „A 
szabadságot	 végképp	 kivívtuk,	
/	bezártak	sorra	a	gyárak,	/	pe-
nészedik	a	fal	a	nedves	párától	
(…)	 Melegszik	 a	 víz	 a	 mosófa-
zékban,	/	ásít	az	ablak	az	égett	
gáztól,	/	egymás	után	fürdünk,	
amíg	kihűl,	 /	 ez	 is	 szabadság.”	
A Szürkület nem korszakol, kö-
tetbéli utazásunkat egy másik 
dimenzióban folytatjuk általa. 
A versben a hangsúly az erdé-
lyiségre tevődik, és a sokszor 
benne rejlő kilátástalanságra: 
„Esténként	megtelt	a	konyha,	/	
a	pálinka	szaga	már	a	folyosón	
érzett.	 /	 Arcizmuk	 rángott,	 de	
nem beszéltek / azok az erdélyi 
férfi	ak.”	

A kötet második felében a 
hajdani blokknegyedek lema-
radoznak, és befogad minket 
az erdélyi vadon: „Kerestelek 
/	 jöttem	 a	 néma	 hegyeken	 át.	
/	A	 fák	között	hó,	vadak,	 jeges	

szél.	/	A	nap	/	egy	asszony	ölé-
be	 hajtotta	 a	 fejét.”	 (Magány)
A Szégyen című verset olvasva 
nemcsak a tél hidegét érezzük, 
hanem a vereséggel járó bána-
tot is: „Békülnöd	 kéne	 veresé-
geddel,	 /	megvonva	 vállad,	 én	
akartam	 így,	 /	 felhajtani	a	ke-
serű	mérget,	 /	otthonra	 lelni	a	
csikorgó	télben”.	A Megszokha-
tó című versben a hely pusztán 
megtűri a benne élőt: „Tűzbe	
hullt	 gallyak,	 /	 kövek	 magá-
nya,	/	mellkast	szorító	jéghideg	
félelem.	/	Verejtékcseppek	a	vi-
aszkosvásznon,	 /	 értelem	 nél-
kül	kalimpáló	szív.	/	A	reggel	/	
megszokható.” A Látogatóban 
megjelenő alakok eggyé válnak 
a természettel. A titokzatos ked-
ves a tájjal együtt lélegezve lép 
a versbeszélő képzeletébe, hogy 
az idegenségérzetet önmaga 
számára megszüntesse.: „Ked-
vesem	 szeme,	 akár	 a	 tenger.	 /	
Kedvesem	 haja,	 akár	 a	 nap.	 /	
Ideképzelem	 az	 erdei	 házban,	
/	 a	 szótlanság	 fehér	 hajóján	
érkezik,	/	meztelen	táncol	a	hó-
ban	 /	 ért	 az	 állatok	nyelvén.	 /	
Szerelmének	hív.”

Az Idegen állat nem köny-
nyű olvasmány, de ha egyszer 
belekóstoltunk Muszka Sándor 
költészetébe, akkor mindvégig 
jó szívvel és őszinte csodálattal 
olvassuk majd, várva az újabb 
utazásokat.

Muszka	 Sándor:	 Idegen	 állat.	
Előretolt	 Helyőrség	 Íróakadé-
mia,	Budapest,	2021

NINCS ÚTVONALTERV?

A VÁLTOZÁS ÚTVESZTŐI

Kovács	Újszászy	Péter

Miklóssi	Szabó	István

2022. április

Huszonöt év is elfordult már e ba-
rátság világában. Voltak itt külön-
féle szeszek, hahotázások, viták, 
felhördülések, kétkedések, de iga-
zából a szó és a zene volt a gerinc, 
melyre az egymásra	fi	gyelés épült 
és épül. Követve Sándor pályáját 
mindig volt bennem egyfajta féle-
lem, ő ugyanis nem csupán a po-
ézisre szorítkozik. Megírta a fan-
tasztikus Sanyi bát (2012), amely 
egy csapásra híressé tette – de én 
inkább azon szorongtam, hogy ne 
távolodjon el a verstől, amit leg-
alább annyira muszkasanyisan
művel, mint a székely humort, 
vagyis sajátosan, egyedien, utá-
nozhatatlanul, megkerülhetetle-
nül. A Magányos	nőknek,	bukott	
fi	úknak (2014) némileg enyhítet-
te a szorongásomat, igaz, mind a 
mai napig úgy tartom, e kötet nem 
kapta meg a hozzá méltó fi gyelmet 

a kritikusoktól, irodalmároktól. 
2017-ben Sándor ismét eltávolo-
dott (látszólag) a verstől, ebben 
az évben jelent meg A	 lusta	dög, 
melyben fl ekkenfalvi Szilveszter 
Dániel falusi fűzfapoéta állapota-
iról számol be a szerző (aki erdélyi 
– és nem csak – költő nem ismer 
magára a műből, az magára ves-
sen…), s amely a maga humoros 
módján mintegy beint az emberi 
bölcsességnek, komolykodásnak, 
beint magának a versnek, az iro-
dalomnak, amihez minden joga, 
alapja megvan, ugyanis szerzőnk 
soha egy pillanatig sem vette ko-
molyan magát.

Hol marad itt a vers? – kérdez-
tem Sándort (kamaszkori amatőr 
színészt, zenészt; tudták ezt róla?), 
mert bár őszintén örültem (s örü-
lök) sikerének, nekem kedves ba-
rátomról mindig a Vers ugrott be: 

„A	 népet	 amelyről	 családnevem	
kaptam	/	Zseniális	írói	és	elmebe-
teg	gyilkosai	tették	ismertté	/	Or-
szágukban	nem	jártam	nyelvüket	
nem értem / Mégis valahányszor 
haldokló embert látok / Mindig 
dalolni	támad	kedvem”. 2018-ban 
frappáns választ kaptam a kérdé-
semre. Abban az évben jelent meg 
a Szégyen, melyet minden túlzás 
nélkül lehet az év legfontosabb 
verseskötetének nevezni: társa-
dalmunk szintézise, a periféria, 
a végállomások hattyúdala, s ha 
igaz az, hogy minden társadalom 
érzékenységét abban lehet meg-
mérni, ahogyan az a szociális ese-
teivel bánik, akkor bizony nagy 
bajban vagyunk. A szerző évekig 
dolgozott egy végállomásként 
szolgáló szociális otthonban, en-
nek erős, borzasztó lenyomata a 
könyv. Akihez még nem jutott el, 
ne habozzon beszerezni. Hogy 
2021-ben Sándor megkapta a 
József Attila-díjat, abban érzé-
sem szerint a Szégyennek nagy 
érdeme volt.

Az Idegen	állat című kötetében 
Sándor már kissé megpihen, ami 
nem is csoda ennyi munka után. 
Egyféle továbblépés van itt a Szé-

gyenhez képest, de (szerencsére) 
teljesen más világokba vezérel. 
Dörren itt a kommunizmus, a 
diktatúra, a Szellem, a Halál, a 
természet, az önmagunkba való 
visszafordulás, van itt útkeresés 
és elmélkedés, mi tagadás, lemon-
dás is: „Legvégül	 a	 fák	 marad-
nak,	 /	 a	mag	 hallgatása	 a	 sötét	
anyagban,	/	jönnek	majd	újak,	/	

új	reményt	hazudnak,	/	a	kongó	
üresség	nem	kegyelmez”.

A sokféleségnek lehetnek út-
vesztői: beleragadunk abba, ami 
könnyebben hoz a konyhára. 
Muszka Sándor valahogy képtelen 
elkövetni ezt a hibát; sokszínűsé-
gének vezérfonala a poézis, erre 
fűzi fel ő magát, életét, gondolata-
it, a világát.

Most, hogy 2021-ben megjelent Muszka Sándor legújabb ver-
seskötete, az Idegen állat, e sorok írója, aki gyakran esik a 
különféle recenziók, kritikák írásának gyalázatos bűnébe, 
azon találja magát, hogy e kötettel szemben teljesen erőtlen. 
Ezt nem a kitűnő kötet teszi („Esténként megtelt a konyha, / 
a pálinka szaga már a folyosón érzett. / Arcizmuk rángott, 
de nem beszéltek / azok az erdélyi férfi ak”), hanem bizonyos 
fokú elfogultsága a szerzővel szemben, aki a barátja.

a könyv

–	személyes	szólás	Muszka	Sándor	sokszínűségéről	–

Muszka Sándor legújabb kötetéhez nem ad térképet ol-
vasóinak. Csavargás lenne ez szürke tájakon? Tét nélküli 
csapongás, amelyen szörnyülködhetünk kicsit, és mene-
külhetünk tovább? Az Idegen állatot olvasva olyan út ré-
szeseivé válunk, amely látni, fi gyelni, át- és megélni tanít.

Oltár (2018)



4

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2022. április

–	 Az	 egyetemi	 színháznak	 Er-
délyben komoly hagyományai 
vannak,	 mi	 a	 helyzet	 manap-
ság?	Miért	 tartjátok	 fontosnak,	
hogy	 létrehozzatok	 egy	 egyete-
mi	színpadot	Váradon?

– Hagyományok tényleg van-
nak, de amiből most éppen kiin-
dultunk, az a hiány.

Mivel a színháznak szüksége 
van aktív, őszintén reagáló és vé-
leményező, friss agyú nézőpart-
nerekre ahhoz, hogy fejlődni 
tudjon, célba vettük az egyete-
mistákat mint jövendő szellemi 
partnereket és nézőbázist. Ez a 
közeg nagyon vegyes, különbö-
ző helyekről érkeznek Váradra 
a diákok, így segítenünk kell 
nekik, hogy megtalálják és meg-
szeressék a színházat. Másrészt 
a Partiumi Keresztény Egyetem 
művészeti karának is fontos 
a tervünk. Reméljük, hogy az 
egyetemi színpad valamiféle in-
tegrátor szerepet fog betölteni, 
ahol a művészeti szekciók (opera 
magánénekes, képzőművészet, 
grafi ka, zene, művészeti me-
nedzsment) diákjai tudnak ta-
lálkozni egy közös térben, vagyis 
a színházi alkotásban.
–	Gondolom,	 a	 nyereség	 köl-

csönös,	 hisz	 az	 énekeseknek	 és	
mindennemű	 előadóművészek-
nek	 mindenképpen	 hasznukra	
válhat,	ha	a	színpadi	létezést	és	
mozgást	megtanulják.

– Igen, erre külön hangsúlyt 
fektetünk az operaénekes és 

magánénekesi szakon tanu-
lóknál. Nagy áldás, hogy Mol-
nár Levente, a világhírű tenor 
a vezetője, atyja és a gyámja a 
magánénekesi szaknak, mely 
két éve indult el. Beszélgeté-
seink során rájöttünk, hogy 
színházi tapasztalatainkat át-
adva sokat tudunk hozzáad-
ni a magánénekesi gyakorlati 
oktatás minőségéhez. Ez pe-
dig visszahat a város színházi 
életére is, mert ezek a képzett 
énekesek majd szerepelhetnek 
az előadásainkban. Ugyanak-
kor reméljük, hogy így megte-
remtünk egy olyan fiatal kö-
zönségréteget, amely aktívan, 
értőn reagál, nem csak tetszik 
vagy nem tetszikkel, mert az a 
színház halála.
–	Az,	hogy	Nagyváradon	léte-

zik	énekesi	egyetemi	képzés,	el-
vezethet-e	oda,	hogy	a	meglévő	
színházat	bővítsék	egy	operett-	
vagy	operarészleggel?

– Nemcsak a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen, hanem az 
állami egyetemen is van éne-
kes és hangszer szak. Nagyon 
sok zenész van a városban, de 
jelen pillanatban Váradon in-
tézménybővítés szóba sem jö-
het, ugyanis a városi és megyei 
vezetés mostanában majdnem 
kizárólag megszorításokkal és 
leépítésekkel foglalkozik a kul-
túra minden terén.

– Evezzünk személyesebb 
vizekre:	 a	 művész	 házastár-

EGYETEMI SZÍNPAD NAGYVÁRADON

SNITTEK

Zorkóczy	Zenóbia	

Lakatos-Fleisz	Katalin

–	beszélgetés	Dimény	Levente	színművésszel,	koreográfussal	–

DIMÉNY LEVENTE 1999-ben végzett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Színművészeti Szakán. 1999-től a Szigligeti Társulat tagja, 2009–2011 között a Szigligeti Társulat művészeti 
igazgatója, 2012-től a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója. Számtalan színházi szerepe mellett ko-
reográfusként is elismerést szerzett. Fontosabb díjai: a Román Kulturális Minisztérium Kiválósági Díja (2010), 
a Szigligeti Társulat legjobb mellékszereplőnek járó nívódíja (2012, 2018), a Magyar Színházak XXVI. Kisvárdai 
Fesztiváljának legjobb alakításért járó különdíja (2012), a Szigligeti Társulat legjobb férfi  főszereplőnek járó 
Nívódíja (2014, 2017), Magyar Ezüst Érdemkereszt (2018), az EMKE Bánffy Miklós-díja (2020) stb.

Dimény Levente és Tóth Tünde, a nagyváradi Szigligeti 
Színház művészei 25 éve házasok, és négy gyermeket ne-
veltek fel. Közös megegyezéssel választottak többször is 
színházat, vállvetve támogatták egymás elképzeléseit, le-
gyen szó táncszínház alapításáról, előadások rendezésé-
ről, játszásáról, koreografálásáról. Legújabb tervük egy 
egyetemi színház létrehozása.

novella

színház

Dimény Levente és Tóth Tünde 25 éve házasok, és azóta együtt dolgoznak

15 óra, 35 perc. Fennmaradó idő: 
4 óra 08 perc. Fordul a kulcs a 
zárban. Villanyt gyújt, rápillant az 
előszobai tükörre, cipőjét lerúgja. 
A könnyű válltáskát a heverőre 
dobja. A semmibe bámul. Éhes, 
az ásványvizes palack sistereg. 
Gyöngyözik a víz a pohárban.

15 óra 55 perc. Fennmaradó 
idő: 3 óra 48 perc. Kinyitja a hűtő 
ajtaját, valamit keres. A sajtkoc-
ka hátracsúszott egészen a lám-
páig. Tépi, nem vágja. Hol lehet 
a balzsamecet? Valami hiányzik. 
Igen, a tojás. Visszamegy, ki-
nyitja a hűtő ajtaját. A markába 
kivesz ötöt. Utána visszamegy 
a dobozos tejért. Gondolkodik. 
Sonka és olívabogyó.

16 óra 00 perc. Fennmaradó 
idő: 3 óra 03 perc. Sistergés, sült 
tojás illata. Bazsalikom. Fala-
páttal keveri. Bőrösen, darabok-
ban áll össze. Kavarás közben 

egy-egy darabot bekap. Égeti a 
száját, befele szívja a levegőt. Az 
ingén az olajfoltot konyharuhá-
val sikálja, majd mérgesen leve-
ti. Lezárja a tűzhelyt, a serpenyő 
fülét ügyetlenül, a vashoz túl kö-
zel fogja meg. Felszisszen, és az 
ujjaira hideg vizet folyat.

16 óra 45 perc. Fennmaradó idő: 
2 óra 58 perc. Az utolsó darabká-
kat is kihalássza a lapáttal, ropo-
gós héjú kenyeret tép hozzá. Táv-
irányítóval célozza a tévét. Smink, 
kiskosztüm, vállig érő fi xált haj. 
Robbantások, füst, gépfegyver. 
Afganisztán, kivont csapatok, táli-
bok. Elpusztítja a kórokozók 99,9 
százalékát. Csapadékra inkább 
csak az ország keleti felén lehet 
számítani. Magyarország fi nom. 
A lehulló szezám- és mákszem-
magokat kézzel söpri le az ágyról.

17 óra 55 perc. Fennmaradó 
idő: 1 óra 48 perc. Excel-táblá-

zat, olvasólámpa. Oszlopok és 
sorok összege. Nem jön ki. Újra 
nekifut, most más sorrendben. 
Munkalapok beszúrása, máso-
lás. Jelzálog-kifi zetés. Leveszi a 
szemüvegét. Delete.

18 óra 10 perc. Fennmaradó 
idő: 53 perc. A bárpult fedelét 
lehajtja, kivesz egy palack bort. 
Dugópukkanás, halk csobbanás 
a pohár alján. Az erkélyen ül, ci-
garettázik. Felizzik, kihuny.

18 óra 31 perc. Fennmara-
dó idő: 32 perc. Villog a telefon 
kijelzője. Szervusz, szervusz, 
barátom! De rég – Hát persze. 
Ne hülyéskedjél. Mindig csak a 
munka. Te is? Jövő héten, lehet. 
Nagyon örülök. Na, nem baj, 
összehozzuk. A városban, ott a 
szokott helyen. Majd csörgessél 
meg. Én is, én is. A feleségedet is.

19 óra 00 perc. Fennmaradó 
idő: 03 perc. A telefont az ágy-

ra dobja, törölközőért indul a 
mosdó felé. – Milyen meleg van 
ma este. – A karja zsibbad, alig 
bírja felemelni. Hirtelen hullám-
vasútra került. Odakap, ahol a 
szívének kell lennie. Szúró, égető 
fájdalom. Az orra a padló ütése 
nyomán betörik.

19 óra 55 perc. Eltelt idő: 47 
perc. Az oldalán fekszik, egyik 
karja előre nyújtva, másik karja 
maga alá gyűrve. Arca mintha 
az orra által lenne a padlóhoz ra-
gasztva, szája kissé nyitva.

Merev, nyitott szeme a sem-
mibe bámul. Meztelen felsőteste 
egy viaszbábúéra hasonlít.

22 óra 35 perc. Eltelt idő: 3 
óra 32 perc. A fehér viaszbáb 
különböző színeket ölt. A karon 
és a vállon az érhálózat vörö-
ses-lilás színekben játszik. A hát 
lila. Vagy inkább szederszínű. A 
telefon kijelzője villog. A tévé le-

halkítva, de jól hallható. Ariel a 
patyolattiszta ruhákért.

05 óra 32 perc. Eltelt idő: 10 
óra 35 perc. Zümmögés. Metá-
losan zöld fényű húslégy köröz 
a test fölött, mintha nem tudná 
eldönteni, melyik részt válassza. 
Három-négy társa követi. Végül 
leszállnak, végigszaladnak az el-
ernyedt, szederjes karon, majd 
továbbfutnak a test alsóbb részei 
felé. Az egyszerű szürke-fekete 
kockás döglegyek szerényebbek, 
megelégszenek az orr- és a fül-
hajlatokkal. A mélykék, bolyhos 
potrohú, hatalmas testű döglégy, 
amelyik már méretével is kitűnik 
a többi légy közül: a szalonnás, 
bőrrel bevont egykori szemlencsét 
kutatja. Tévé: délutáni gasztronó-
miai műsor ismétlése. Magyar-
ország fi nom. A szél meglebbenti 
a nyitott ajtójú erkély függönyét. 
Tavaszi hajnal.

sak gyakran elválaszthatatlan 
partnerek	 a	 művészetben	 is.	
Hogy van ez nálatok?

– Igen, mi Tündével együtt 
gondolkodunk a színházról, és 
elkerülhetetlen, hogy társak le-
gyünk az alkotásban és a szak-
mában is. Az egyetemi színpa-
dot is ketten indítjuk, aminek 

előzménye volt, hogy eddig 
is rengeteget foglalkoztunk 
gyermekekkel, óvodáskorú-
aktól nagydiákokig. Valahogy 
ez folyamatosan jelen volt az 
életünkben. Szóval együtt va-
gyunk hol előadás-létrehozó-
ként, hol rendezőként, vagyis 
rendező–színész elosztásban. 

Ez többször úgy történik, hogy 
Tünde rendez és én játszom, 
vagy én koreografálom az előa-
dást, ahol ő színész. Sokféle 
kapcsolatunk van, igyekszünk 
ezeket a saját helyükön kezel-
ni, és persze az alkotásainkba 
bevonni egymást, vagy részt 
kínálni egymásnak.
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A FALU SZÁMOMRA A MINDENSÉG Bálint Tamás

–	 Amennyire	 tudom,	 egészen	
érdekes	 története	 van	 a	 kép-
zőművészettel	 való	 találkozá-
sának…

– Valahol Szemerján történ-
hetett, ez egy falu, amely Sep-
siszentgyörggyel összeépült. 
Gyermekkoromban sokat vol-
tam apai nagymamámmal, aki 
egy egyszerű, szemerjai varrónő 
volt. Ő a szemerjai báró, Bánff y 
Farkas kastélyában nevelkedett 
a báróné, Ujvárossy Mariska 
mellett, mert a nagymamám 
nagyapja, vagyis az én ükapám 
volt az uradalomban a gazda-
tiszt. A báróné rendszeresen 
festett, és sokat beszélt gyermek 
nagymamámnak a művészetek-
ről. Ezen élményekből adódóan 
a nagymamám már óvodás ko-
romtól kezdve nekem is sokat 
olvasott, magyarázott különbö-
ző festőkről, szobrászokról, kü-
lön a művészekről és műveikről 
is. A későbbiekben kezembe 
adott egy könyvet Van Gogh éle-
téről, vele is ő ismertetett meg.
–	 Melyek	 a	 képzőművészeti	

pályájának	jelentősebb	stációi?
A kezdőlökést tehát már 

Szemerján megkaptam, utána 
szinte kézenfekvően következ-
tek egymás után a tanulmá-
nyaim, a budapesti egyetemi 
évek, majd 2004-ben a párizsi 
tanulmányutam, végül a haza-
találás, hogy a legfontosabba-
kat említsem.
–	Rögtön	rá	is	kérdeznék	erre	

a	hazatalálásra:	miért	 cserélte	
fel	 a	 nagyvárosi	 létet,	 a	 szak-
mai	 lehetőségeket	 egy	 kis	 há-
romszéki	falura,	Feldobolyra?

– Budapest nagyon jó hely, 
nagyon jó volt és mindig is jó 
ott lenni, sőt, még műtermet is 
ajánlottak a Rózsadombon. Az 
ember viszont meg kell határoz-
za a prioritásait, a saját helyét, 
amely jó esetben közel esik a 
forráshoz, amelyből táplálkozik, 
és amely ősei által a génjeibe is 
beépült, öröklődött. Nekünk itt, 
Székelyföldön pedig elrendelt 
dolgunk van. Kérdezték tőlem 
is, hogy miért megyek haza a 
semmibe, na de pontosan ez a 
lényeg, ez a semmi ugyanis szá-
momra a mindenség.

Csak azt fogadni be,
amit magunkévá
tudunk tenni

–	Ha	már	székely	táj:	művésze-
tével	 kapcsolatban	 általában	
kiemelik	a	szakralitást,	a	népi-
ességet,	a	föld	és	az	otthon	sze-
retetét.	Mi	 vitte	 ebbe	 az	 irány-
ba,	mi	mozgatja	meg?

– Az, hogy itt élek. Erdélyben 
borzasztóan erős minden elem 
léte, súlya, és nem utolsósorban 
maga a táj. Lükő Gábor egyik 
könyve, A magyar lélek formái
talán a legsokatmondóbb ösz-
szefoglaló: a magyar léleknek 
ugyanis vannak formái, melye-
ken keresztül eljutunk a nép-
rajzhoz, azon belül pedig a min-
denek felett álló szakralitáshoz. 
Majdhogynem adják maguk, 
kapcsolódó fogalmak, és ezzel, 
úgy gondolom, meg is fogalmaz-
tam a lényeget.
–	 Még	 milyen	 impulzusokat	

enged	be	a	műveibe?

– Az ember nagyon sok ha-
tással találkozik, ezt a mai kor 
természete hozza, de megint a 
néprajz adja meg erre is a vá-
laszt. Csak azt fogadjuk be, 
amit magunkévá tudunk ten-
ni és a saját lelkünkre tudunk 
formálni, a többire nincs szük-
ségünk. Ehhez viszont nagyon 
kell tudjuk azt, hogy kik va-
gyunk és mi is a dolgunk ezen 
a világon.
–	Éltes	Barna	pedig	több	mű-

fajban	is	alkot,	térben	és	síkban	
egyszerre	 gondolkodik.	 Mi-
kor fordul a festészethez vagy 

a	 szobrászathoz	 egy-egy	 mű	
megalkotásakor?

– Igen, több műfajban is dol-
gozom, viszont a téma szinte 
mindig ugyanaz. Az az érdekes, 
hogy most, amikor kezdek ezen 
gondolkodni, látom, hogy mikor 
síkban dolgozom, akkor is szob-
rászi problémákkal foglalkozom. 
Hiszen a földfesték gazdag szín-
árnyalatai, amit használok, azok 
mind alá vannak rendelve a tér-
nek, az arányoknak, a tömeg vi-
szonyának. Ami viszont kizárólag 
szobrászi téma, mert soha nem a 
vonal és a szín játssza a főszerepet.

Nem lehet egyszerre
két úrnak szolgálni

–	 Főleg	 egy	 köztéri	 szobornál	
nagy	a	felelősség,	sok	szem	lát-
ja	a	művet.	A	nem	műteremlá-
togatók	 képi	 világát	 is	 el	 kell	
találni,	 szépérzékét	 fejleszteni.	
Hogyan	gondolkodik	erről?

– Erről röviden csak az a véle-
ményem, hogy azok az emberek, 
akik a médiából áradó moslék-
kal táplálkoznak, közömbösek 
a valós szépség és értékek iránt. 
Elsősorban ez neveltetés kérdé-
se, de meg kellene értenie min-
denkinek, hogy nem lehet egy-
szerre két úrnak szolgálni.
–	 Hogyan	 tölti	 egy	 átlagos	

napját	a	műteremben?	Hogyan	
töltődik	fel?

– Ritka eset az, amikor egy tel-
jes napot a műteremben vagyok. 
Munkáim elég gyorsan készül-
nek, igyekszem, hogy frissek ma-
radjanak. Csak akkor dolgozz, ha 
van, mit csinálj, ha nem, hagyj 
békit*, mert abból úgysem lesz 
semmi. Az alkotó ember akkor is 
dolgozik, ha sétál, mert közben 
jönnek az ötletek. A kikapcsoló-
dás viszont lehet a családommal 
töltött idő, vagy ha a lovammal 
kimegyek az erdőre.
–	Jelenleg	milyen	tervek	foglal-

koztatják,	hol	állít	ki	legközelebb?
– Sűrű a program, nem pa-

naszkodhatom, jelenleg Sepsi-
szentgyörgyön van egy kiállítá-
som, jövő héten pedig szintén 
nyílik egy egyéni tárlatom a 
legújabb munkáimból. Magyar-
országon is van egy vándorki-
állításon egy munkám, a jövő 
hónapban pedig Felvidékre, Rév-
komáromba hívtak. Ezzel pár-
huzamosan Magyarországon két 
alkotóval együtt állunk közönség 
elé, míg decemberben Budapes-
ten lesz egyéni kiállításom.

*hagyd	 békén.	 Székely	 szófor-
dulat	–	a	szerk.

–	beszélgetés	Éltes	Barna	képzőművésszel	–

2022. április

Európa számos pontján láthatók köztéri szobrai, mégis 
azt választotta, hogy egy eldugott székely faluban éljen. 
„Az ember meg kell határozza a saját helyét, amely jó 
esetben közel esik a forráshoz, amelyből táplálkozik, és 
amely ősei által a génjeibe is beépült, öröklődött. Nekünk 
itt, Székelyföldön pedig elrendelt dolgunk van” – vallja. 
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ÉLTES BARNA 1981-ben 
született Sepsiszentgyörgyön, 
szülővárosában, a Plugor Sán-
dor Művészeti Líceumban érett-
ségizett, majd a budapesti Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem 
festészet szakán szerzett ok-
levelet 2005-ben. Egyéni kiállí-
tásokkal már egyetemista kora 
óta jelentkezik, köztéri alkotá-
sai Európa-szerte láthatók. A 
háromszéki Feldobolyban él és 
alkot. Főbb díjai: Finta József-díj 
(2002, 2003), Utolsó Csepp 
Fesztivál Képzőművészeti díj, 
(Budapest, 2003), Nemzetközi 
Kőszobrász Biennále, fődíj (Vi-
cenza, 2004), Derkovits Gyu-
la-ösztöndíj (2005), Glatz Osz-
kár-díj, Magyar Képzőművészeti 
Egyetem (2005), a Hit és Sza-
badság kiállítás nívódíja, Erdélyi 
Művészeti Központ (2019).

képzőművészet

Erdő (2019)
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HIÚZ HELYETT SZKANDER Murányi Sándor Olivér 
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– A farkasok járnak-e? 
– Nem is az angyalok.
– Bárányt vittek-e el? 
– Nem is hoztak. 
Kurtán felelt Lukács vadőr egy 
turista kíváncsi kérdéseire, akit 
a tetőn találunk, ahogy elhagy-
juk Parajd után Korondot. Var-
ságra tartunk Horváth Imihez, 
Lukács régi jó vadászkollégájá-
hoz. A Bukarestnél is nagyobb 
területű tanyarendszer egy ré-
széből lett falu a vadőr egyik 
legkedvesebb helye. Nem csoda, 
hisz itt a szülői ház, amelynek 
udvarán és a környező erdőkben 
teltek gyerekkora nyarai. 

Velünk tart Lajos, a nem-
zetközi hírű operaénekes. 
Nemcsak Bánk bánt énekli 
az Operában, hanem a Bécsi 

Filharmonikusok szívesen lá-
tott vendége, és a New York-i 
Metropolitan Operában alakít 
főszerepeket. Jól megtermett, 
közel száznegyven kilós sza-
kállas székely, ritka kedves 
arccal, felhőtlen gyerekneve-
téssel. Nemrég mutattam be a 
vadőrnek, aki most is úgy ve-
zet, hogy közben lépten-nyo-
mon oldalra pillant terepjáró-
jának volánja mögül. Az erdőt 
kémleli, nem mozdul-e vad 
a szürkületben. Elérjük azt a 
szakaszt, ahol az egyik varsági 
vadász nemrég hiúzt fi lmezett. 
Meresztem én is szemem a hát-
só ülésről, hátha fordul szeren-
csém, bár tudom, az élményt 
nem kaphatom ingyen, jókora 
időt kell szánnom rá, nemcsak 

úgy áthaladni a vadonon. Lajos 
az anyósülésen sörözik. Nagy 
ember, bírja az alkoholt, sem-
mi nem látszik arcán, csak az 
utazással járó jókedv. 

Röviden állunk meg Lukács 
szülői házánál, majd leparko-
lunk Horváth Imi rönkháza elé. 
Derűs arccal fogad, kézfogásából 
érzem, ritka erős ember. Nem 
csoda, gyerekkora óta fakiterme-
léssel is foglalkozik. Bár szinte 
fele a súlya, mint Bánk bánunké, 
nem vállalnám vele a küzdelmet, 
még játékból sem. Rönkháza 
a legnagyobb, amit valaha lát-
tam, nappalijában sorakoznak a 
szarvastrófeák a falon, a padlón 
medve- és farkasbőr, a sarokban 
kitömött vadmacska. A hatalmas 
asztal üveglapja alatt különféle 

kövek és erdei növények dísze-
legnek. A csillár agancsból van, a 
bejárati ajtó felett siketfajd tátja 
csőrét. Ezt is Horváth Imi lőtte. 
Úgy hiszem, Lukács vadőr segí-
tett neki megtalálni Kecskeszál-
láson.

Szó szót követ, kinyílnak a 
Hargita sörök, megtelnek szé-
kely szilvával a pálinkáspoha-
rak. Szóba kerül a történelem, a 
művészet – csupán irodalomról 
nem beszélünk, bár Horváth 
Imi abban is rendkívül tájéko-
zott. A sokadik sörnél és pálin-
kánál Lajos szkanderre hívja 
ki vendéglátónkat, aki hosszas 
unszolás után enged csak. Lu-
káccsal csendben fi gyelünk. A 
két erős test egymásnak feszül, 
száznegyven kiló kontra kilenc-
ven. Horváth Imi és Lajos arca 
vörös az erőlködéstől. Aggódom 
a végkifejlettől, mert láttam 
már olyan ellenfelét Lajosnak, 
akinek pozdorjává tört alkar-
csontja a szkandertől, és mentőt 
kellett hívni – nem is úszta meg 
az illető műtét nélkül…

Az idő áll, csuklók és kézfejek 
harcolnak egymással, de részt 
vesz ebben mindkét emberi test. 
Pillanatok alatt dől el minden. 
Lajos karja lehanyatlik… Sze-
rintem hagyja magát. Kacsintva 
mosolyog rám, majd másodszor 
is szkandert kér, amit szintén 
elveszít. Így megy ez öt meneten 
keresztül, amíg végül 5–0 lesz 
Horváth Imi javára. A hatalmas 
termetű operaénekes feláll, ma-
gához emeli a varsági vadászt, 
és átöleli: 

– Kéne még belőled száz, és 
a székelység meg lenne mentve 
– kacagja, majd új sört kér. Lu-
kács merev arccal fi gyel. Vajon 
mire gondolhat? Nem kérde-
zem, inkább csodálom, mekkora 
az önuralma, egy kortyot sem 
iszik annak ellenére sem, hogy 
jól ismeri a székely mondást, 
miszerint aki csak két pálinkát 
fogyaszt, azt úgy hívják: sofőr. 

A hangulat tetőpontjára hág, 
mindenki szeret már mindenkit, 
csak az ellenséget kevésbé, de az 
nincs itt, így hát neki is megbo-
csátunk. 

Nem tudom, mennyit ma-
radunk, éjszaka közepe lehet, 
amikor elköszönünk Horváth 
Imitől. Lukács betuszkol min-
ket az autójába. Indulunk. A 
hiúzos-medvés erdőben Lajos 
kéri, hogy álljunk meg, kiszáll, 
hogy megkönnyebbüljön. Dolga 
végeztével azonban nem hajlan-
dó visszaülni a terepjáróba, gya-
logolni kezd, miközben váltig ál-
lítja, hogy hazajön a saját lábán 
Parajdig. Hiába mondja Lukács, 
hogy vagy harminc kilométer 
innen Parajd, és tart még a téli 
hideg, a nagy ember párát fúj-
tatva indul el. Nem kevés erő-
feszítésünkbe kerül, amíg újra 
benn tudjuk őt az anyósülésen, 
ahol önkívületi állapotba zu-
hanva horkolni kezd. Szemem 
meresztem hátul a sötétben, Lu-
kács halkan magyarázza, hogy 
nem tudott volna átjönni ope-
raénekesünk a hegyen, mivel 
olyan sötét van, hogy neki lehet 
dőlni, és ilyenkor még a farka-
sok is falkában járnak. De ennél 
nagyobb veszély, hogy elalszik 
valahol, és reggelre megfagy. 
Megkönnyebbülök, hogy mind-
hárman együtt utazunk vissza, 
majd én is mély álomba merü-
lök. Arra ébredek, hogy Lukács 
vadőr kiszáll a volán mögül, ki-
nyitja parajdi háza kapuját, és 
betessékel minket az udvarra. 
Felnézek. Ezernyi csillag ragyog 
odafent, az éjszaka mégis fekete, 
mint a hiúz szembogara.

– Te nem ittál, biztos jobban 
érzed magad, mint mi most – 
verem vállon. 

– Ugyanúgy érzem magam, 
mint húszéves koromban szüle-
im varsági udvarán. Ott volt egy 
nagy kő. Akkor sem tudtam fel-
emelni, és most, ötvenöt évesen 
sem tudom.

vers

novella

Szobor (2018)

Eszteró	István

Korall-hon Vérfa
Lazán hazába nyomult papagájhal
palotát rombol, korallerkély frízét
darálja selyemhomokká, s a grízért
elit strand licitál dagadó dagállyal,

hol hamis halpénz napozik naphosszat,
viháncoló kacér pucér tangák
porló szépség sikolyának hamvát
terítik halotti torán abrosznak…

míg csipkés boltívet, csarnok csempéit,
torony fényes gömbjét, leltározott
szavak csodáit köpködve csempészik

cápák üdvére zsákos vámosok,
mögöttük gyönge légbuborék gyöngye
kapaszkodik a kiürült csöndbe.

A vérfa ága, törzse, szíve vérzik,
végighasítják háborús viszályok,
piros sávokban ömlik, hull, szivárog
láncfűrészelt bordájától térdig,

holott földbe, égbe gyökerezett,
félelmet rebbentő irgalmas kézzel
karolja át, akit lent és fönt ér el
hajszálgyökér s a levélerezet…

Ha özönvíz mos el globális szennyet,
ki tudja, Noénak ki mit tanácsol,
míg rontók rontásban meg nem pihennek,

mentőcsónak, ó, testvérfámból ácsolt
konstrukció legyen, lélek estének
rőt rostjaiból, hogyha kérdeznének.

Kompozíció (2016)
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KLASSZIKUS KALANDOK 
– PARNASSZUSI POFONOKKAL

Kudelász Nóbel

A könyvcím vagy Proustot, vagy 
Indiana Jonest juttatja eszünkbe 
elsőre, az adott egyén műveltsé-
gétől, beállítottságától függően. 
Egy lírai thrillerbe csöppenünk, 
amelyben a fi atal költő felcsatolja 
karjára a terjedelmes, klasszikus 
irodalmi, mitológiai, történelmi 
ismeretekből vert pajzsát, fejébe 
húzza hatalmas formai tudás-
ból kovácsolt sisakját, amelynek 
rostélya mögül élesen és kritikus 
szemmel kémleli a klasszikus és 
kortárs irodalom időtlen csata-
mezejét, aztán borotvaélesre fent 
verskardjával előront, hogy vá-
laszt harcoljon ki a kérdésre: hová 
lett a vers, helló?! 

A küzdelmes keresés formai, 
elméleti és gyakorlati kihívá-
sokkal teli oldalakon át vezet, 
akár egy mitológiai küldetés. 
Kortárs Iaszónunk kalandjai 
során megküzd a szerkesztővel 
(Levél a szerkesztőhöz), más-
hol pedig a főváros utcáit rója 
kedvetlenül, idegenként, kéte-
lyekkel fejében, és hirtelen rálel 
a pokolbéli megnyugvás hexa-
metereire: „Oly gyönyörű ez a 
táj, menten szétantikizálom!” 
(Klasszicista tájérzet) Szinte 
nincs olyan klasszikus európai, 
arab versforma, amiben ne pró-
bálná ki magát. Van egy haiku-
csokor is, bár az inkább csak a 
kontraszt kedvéért, mert a hai-
ku olyan, mint a „műanyag cse-
resznyevirág” (A kamaszlányok 
kedvence: a haikuköltő). A kötet 
ettől helyenként már-már ókori 
antológiának is tűnhetne, de Gál 
mindenhová pont akkora adag 
aktualitást tud, hogy ennek még 
a gyanúja se merülhessen föl. 

Ahogy a zenekaroknak is szük-
ségük van egy-egy húzós slágerre, 
ami eladja a lemezt, aztán bizo-

nyos időnként még egy párra a fi -
gyelem fenntartásáért, Gál János 
is legyártotta magának ezeket. 
Trubadúr-arcát mutatja be, és 
mandolinon kíséri magát a vide-
ón is nézhető-élvezhető-kacag-
ható, Költő Imre alkotói sorsának 
alakulását taglaló balladákban 
(Költő-Író Imre, Költő Imre újabb 
szenvedései). Ezekben pátosszal 
és mély (ön)iróniával szól a pá-
lyakezdés nehézségeiről, arról a 
megalázkodásról, amely a fi atal 

írók, költők osztályrésze a szer-
kesztők autokratikus világában. 
Máshol pedig szabadversnek öl-
tözve beszól a zsenge korú köl-
tőcskéknek: „az van az összes de-
generáltnak a fejében, / hogy ha 
nincs forma, akkor olyan rohadt 
könnyű” (Szabadvers megszólal).

Ebben a lírai thrillerben végig-
kísérjük küldetésén Madagasz-
kártól az Olümposzig, a dadais-
ta szabadverstől (Dadaista vers 
Tristan Tzara receptje alapján) 
az eposzig (Vígeposzíróiász). Ami 
az eltűnt hírnevet illeti, az a tisz-
teletteljes emlékezés elanyagi-

asodásában is megmutatkozik, 
amint arról egy kesernyés elégia 
szól: József Attila nem halt meg, 
hanem bronzplaketté változva a 
díjak „égi honába” költözött Kos-
suth, Liszt, Jászai mellé (Pseudo 
Ovidius: Metamorphosis Attilae 
Iosephi). A záró darabban – Víg-
eposzíróiász – a költő nem csó-
kot kap Kalliopétől, a „szeren-
csétlen, rabszolgasorsú nő”-től, 
hanem egy mesét arról, ahogy 
Szába (minden bizonnyal Szálin-
ger Balázs) vezetésével Csokonai, 
Arany és Petőfi  megpróbálnak az 
M5-ösön elindulva, Szerbia érin-
tésével feljutni a Parnasszusra, 
de nem sikerül. Zeusz egyenesen 
csürhének nevezi őket, indig-
náltan megjegyezve, hogy ő kü-
lönben sem NKA, hogy segíteni 
tudjon nekik. Egy magyar költő 
azonban épp jön kifele – hogy ki 
az, itt most nem áruljuk el. 

Gál János debütkötetét olvasva 
kicsit talán a transzközép líriku-
sainak 1990-es évekbeli indulása 
juthat eszünkbe. Gálnál azonban 
nem feltétlenül az irodalom átér-
tékeléséről van szó, ő inkább an-
nak (egyes) művelőit szembesíti 
önmagukkal. A választott témától 
függetlenül minden a líráról szól, 
az a legfőbb tekintély és szentség, 
és azok büszkeségén ejt könyörte-
lenül (lehet, hogy még örömmel 
is) mély sebeket a költő, akik ezt 
hozzá nem értésükkel oktalanul 
csorbítani próbálják, legyen az 
szerkesztő, író, költő, mecénás. 
Gál a versírás minden trükkjét 
elsajátította, első könyvébe ren-
dezte tudását, és lecsapta elénk 
az asztalra: tessék, csináljátok 
utánam, ha tudjátok. Kérdés, 
hogy van-e innen tovább ebben 
a formában, vagy valami egészen 
mást hoznak a következő kötetek. 
Hogyan, milyen módon, eszkö-
zökkel és úton keresi majd köl-
tőnk tovább a vers eltűnőben lévő 
hírnevét?

Gál	 János:	 Az	 eltűnt	 hírnév	
nyomában.	Előretolt	Helyőrség	
Íróakadémia,	Budapest,	2021

2022. április

Az irodalmi kánonok elleni lázadás pályakezdő szerzők-
nél sok esetben üres póz, találomra lövöldözgetés jobbára 
vaktöltényekkel, célja pusztán a fi gyelemfelkeltés – aztán 
majd lesz valahogy. Gál János első kötetében ezzel szem-
ben tökéletes formakészséggel mér precíziós csapásokat 
mindazokra, akik szerinte valaha vétettek vagy vétenek a 
líra évezredes belső törvényei ellen.

kritika

Dédapám kapuja (2019)

Kapu 1 (2017)

Gál János

Ikarusz

Oktatási segédlet:
görög	mitológia	és	illemtan

Biztos láttok még olyan egyszínű kék Ikarusz buszt,
Halljátok, mindig csattog, panaszos dühödéssel
Hördül, mint az a ló, amelyik már unja a vontát.
Hát csak tudjátok, nem is ok nélkül van ez így.
Volt egy kisfi ú rég, igazán sok korral előttünk,
Úgy hívták, Ikarusz. Folyton járt pesti gyerekként
Békávéval a városban, suliból haza, vissza,
Onnan meg később kocsmák fele ferde suhancként.
Végig, ebben a jártában volt mért is utálni:
Kismama küzd, a buszon vinné kocsiját a babának,
Nem segített. De ülőhelyet adni az agg betegeknek
Sem volt ingere, sőt, viccből lehugyozta a széket
Részeg hajnalokon. Haragudtak az istenek erre,
Fortuna istennő bűnhődést ad neki sorsul:
Jő Ikarusz, haza tart busszal, még régi fehérrel,
Jóformán egyedül, de leszállva az utcai csenden
Is meditál, hamarost pedig elszörnyül keze láttán,
Mind gumi állagu lesz, majd karjai elfeketülnek,
Máshol bőre kemény, színt vesz mély tengeri kékből,
Két szeme távolodik, már homloka válik üveggé,
Tagjai négy abroncs, dagad egyre nagyobbra a teste,
Megszületik végül teljességében az új busz,
Mely vég nélkül hord aggot, kocsiját a babáknak.

vers

Mikor Kronosz felnőtt, az apját felkoncolta,
majd nagy okos módon azt is meggondolta,
hogy hátha ezzel egy transzgenerációs
traumát indított, rá lehet fázni, ó!
Elhatározza, hogy születő purgyéit
gyomrába fogadni remek lesz, úgy véli.
Ezzel indulhat a családi lakoma,
gondolta ezt az újdonsült apuka:
cukorautomata lesz az anyukából,
minden friss gyereket a nyelv felnyalábol.
Apa csecsemőit mind becummantotta,
így megevetlenül egy se maradt ottan.
Hanem tréfás asszony volt hát ez a Rhea,
a nej, csavarint a történetre rea:
Szülvén elrakott még egyet, a Iuppitert,
és egy követ, melyből egy fél hegy is kitelt,
egy pólyában adta férjurának étkül,
az meg le is nyelte egyben kérdés nélkül.
A kis Iuppiter meg, mégis apja fi a,
tetszett neki is az apagyilkosdi, a
testvérházasság, no, mindent úgy is csinált, 
és a hagyomány apáról fi úra szállt.
De Kronosz miért járt ilyen csúnyán pórul?
Emlékezzünk, hogy is evett, szóra szórul!
Legyen ez tanács vagy gondolatindító:
szánkban a falatot rágjuk meg mindig jól!
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A falu boltja, ami egyben kocsmaként 
is fungált, csak este nyitott. Nyáridő-
ben nyolckor, télvíz idején hatkor. 
Amikor Anti beállított, heten-nyol-
can is voltak bent, vásároltak, iszo-
gattak. A pult mögött nagydarab öt-
venes asszony. Minden szem Antira 
szegeződött: idegen csak legritkáb-
ban, úgymond rendkívüli alkalmak-
kor fordult meg itt.

– Deság András unokája vagyok. 
Nemrég megtértem nagyapám öröké-
be. Szeretném egy körrel megtisztelni 
mindnyájukat ennek örömére – mond-
ta hangosan, tagoltan, úgy, ahogy egy 
jó derék székelytől elvárható, hogy 
beszéljen. – Egy-egy decit mindenki-
nek, néném! – tette még hozzá –, az-
tán majd valami falnivaló, s ez-az is fog 
kelleni, de azzal ráérünk még!

Jóindulatú morgás futott végig a 
bolton, a decinek megörültek az atyafi -
ak, azt még az ellenségétől is elfogadja 
az itteni ember, felhörpinti, s csak utá-
na agyabugyálja el vagy mélyeszti bele 
bicskáját. Felet kár lett volna monda-
ni, felet itt nem is isznak, de lám, tud-
ja a régulát a gyerek, lehet, hogy nem 
is olyan rossz portéka, gondolták, bár 
ami azt illeti, kicsit idétlenül áll rajta 
az a harisnya, s a beszéde is olyan mis-
más. Amíg a kisüstit kihörpölték, kör-
beállták Antit, s jóindulatúan végig-
hallgatták, hogy otthagyta a várost, 
immár ezután ő is azt az életet akarja 
élni, amit a nagyapja, s hogy nem fél 
ő a dologtól, s már egy kecskét is vá-
sárolt. Bólogattak, amikor a második 
kört is kirendelte, már a hátát is meg-
veregették.

Jó is lett volna minden, ha nem rúg 
be túl hirtelen. De sajnos berúgott. A 
helybélieknek a két deci meg se koty-
tyant, azzal épp csak megvetették a 
vacsora ágyát, de Antal egy ültében 
két deci szilvapálinkát még nem ivott 
éhomra. Szeme zavarossá vált, s ösz-
szevissza kezdett beszélni, hogy bez-
zeg a régi szép időkben, amikor még 
karddal aludt a székely, amikor még 
volt virtus, nem mint most, hogy meg-
hunyászkodunk az oláh előtt, az anyja 
keservit valamennyinek. A helybéliek 
hallgatták egy ideig, szemöldöküket 
egyre jobban összevonva. Aztán egyi-
kük, az átlagnál kissé kötekedőbb ter-
mészetű, ráböffi  ntett:

– Mit is mondtál, mét jöttél, s mibe 
viszöd el?

Anti zavartan nézett rá:
– Mert én is székely vagyok, s azt 

akarom…
– A tökömöt vagy te széköly! – vá-

gott a szavába az illető, a többiek har-
sány kacagással jutalmazták az egye-
nes beszédet.

– Itt vagy te, vagy mü nem vagyunk 
székölyök, de az hétszöntség! – szólt 
közbe egy másik is.

– Pedig az vagyok, Deság András 
unokája…, mondtam már… – nézett 
rájuk könyörgő tekintettel Anti, majd 
bizonytalanul hozzátette: – Vagyis az 
szeretnék lenni…

– Ezt nem elég akarni…
– Ilyen volna a székely? – támadott 

vissza Anti. – Isztok, káromkodtok…
– Csinálunk égyebet is, no – mor-

dult fel az előbb szólaló –, én például 
úgy szájba siritlek mingyár, ha nem 
hagyod abba ezt a hülyeségöt, hogy ki-

csikanállal vakarnak ki a sarokból. Ha 
lösz, aki kivakarjon. 

– Jó-jó, nem kell mindjárt feldühöd-
ni… Csak azt akartam…

– Ne akarj te itt sömmit! Eriggy in-
kább vissza a városba!

– Városon is vannak rendes székely 
emberek…

– Csakugyan? Há micsináltok tű ott 
városon? Nézitök a tévét, s bözgetitök 
a telefonotokot…

– De…
– Köszönd nagyapád emlékinek, 

hogy nem látjuk el a bajodot…
Igazából nem értették, mit keres itt 

ez a fi csúr, s amit pedig nem értettek, 
azt rendszerint elutasították. Akár-
hogy forgatták a dolgot, nem fért a fe-
jükbe, hogy miért jön ide valaki város-
ról lakni, ahelyett, hogy örülne, hogy 
lyuk van a seggén, s hogy ott megvan 
mindene: pénze, kényelme, társasága. 
Ha már az apjának volt annyi esze, 

hogy meglépjen innen. Mert bizony 
titkon irigyelték azokat, akik elmen-
tek. Ha szóba kerültek, megvetéssel 
nyilatkoztak róluk, fogadkozva, hogy 
ők aztán nem, soha ebbe a büdös élet-
be, de olykor, amikor számot vetettek 
sorsukkal, hajlottak arra, hogy azok 
jártak jobban, akik… S akkor meg mi 
a fészkes fekete fenének jött ez ide? 
– morfondíroztak magukban bizal-
matlanul. Csak úgy, földet túrni, kín-
lódni? Mesebeszéd! Valami rosszban 
sántikál. Megfi gyelő, besúgó? Vagy 
spekuláns: földet, erdőt akar felvásá-
rolni? Vagy mi a hájderménkő?

Anti arra ocsúdott, hogy a boltosné 
tuszkolja kifelé a boltból, szelíden kor-
holva, hogy fi atalúr, tanulja meg egy-
szer s mindenkorra, az italnak vagy 
ember kell, vagy hordó.

Maga sem tudta, hogy ért haza, csa-
lánba nem üt a mennykő, dülöngél-
ve, olykor négykézlábra ereszkedve, 
káromkodva, fütyörészve. Pitymal-
lott, amire nagy nehezen befordult 
az ágyába. Csak ekkor jutott eszébe, 
hogy atyaisten, sót, kenyeret, miegy-
mást nem vásárolt. 

Másnap bűnbánati napot tartott, 
sóhajtozott, s fel-alá kasmatolt az 
életszeren*. Szidta magát, azt is, aki a 
pálinkát kitalálta, aztán fogta a buty-
kosát, s meggondolatlanul a földre lo-
csolta tartalmát, azzal a felkiáltással, 
hogy soha többet.

Új szerzeménye, Máriskó kint töl-
tötte az éjszakát, elég elárvultan me-
kegett, jubazmeg, én hatökör, annak 
inni is kellene. Vizet hozott a patak-
ról, megitatta, majd a fejőedénnyel 
nekitérdelt hátulról a kecskének. Az 
megadón tűrte, míg nagy nehezen ki-
kínozott belőle vagy két decit. Gyer-
mekkorában a nagyapja párszor oda-
állította fejni, akkor elég jól ráállt a 
keze, de az rég volt… Mindegy, majd 
belejön: végtére is úgysem szereti túl-
ságosan a kecsketejet…

Ebédre a másnapossága elmúlt, az 
étvágya is megjött. Ha kenyér nincs, 
puliszka is jó lesz, a franc egye meg 
azt a pálinkát... A tűzgyújtással soká-
ig elszöszmötölt, s mikor végre lángra 
kapott a fa, a kályha iszonyúan kez-
dett füstölni. Ki kellett volna pucolni 
a hamut, a kályhasípot se ártott volna 
koromtalanítani, de ez neki egyelőre 
nem jutott eszébe. Félrevette a nagy-
karikát a kályhatetőről, így valamivel 
több oxigén jutott az égéstérbe, lassan 
alábbhagyott a füst. A puliszka bogosra 
sikeredett, ennek ellenére jóízűen elfo-
gyasztotta az otthonról hozott túróval, 
lekvárral. Aztán megjutalmazta magát 
egy kis csokival. Kell valami erőt adó – 
magyarázta magának – ebben a nagy 
idegenségben, akarom mondani, szé-
kelységben…

Este elővette otthonról hozott folyó-
iratait, könyveit. Gondolta, kissé meg-
erősítgeti a morálját, nemzeti érzületét. 
Legalább ebben legyen jó székely, gon-
dolta fanyarul, ha már a hétköznapi 
dolgokban nem az. Csupa történelem-
könyv meg lap. A magyar múlt fejeze-
tei. Ritkán olvasott belőlük, de szerette 
körülvenni magát velük. Hogy lássa 
őket, s lássa más is, hogy ő miket olvas. 
Kirakta maga köré az ágyra gyűjtemé-
nyét, s nézegette. Végül az egyiket, egy 
őstörténetit kezébe vett. Belelapozott, 
míg eljutott kedvenc fejezetéhez: a régi 
magyar nevek listájához. Hosszasan 
böngészte, egyik-másik névnél cöccen-
tett, hogy igen, ezt kellett volna, ilyen 
nevet. Atakám. Micsoda erő, micsoda 
hangzás! Horka. Egy ilyen névvel meny-
nyivel könnyebb volna embernek, férfi -
nak lenni… De ő csak Antal lett, vagyis 
Anti. Igaz, hogy hallott ő Szent Antalról 
is, kinek tüze, jaj, ha megszáll valakit, 
de ebből a név mai viselője korántsem 
tud olyan erőt meríteni, mint ha Kolos-
nak vagy netán Torontálnak, Zádornak 
hívnák; és forgatta a könyvet, és kár-
hoztatta szüleit a pocsék névadás miatt, 
úgy vélve, hogy végzetesen elrontottak 
valamit. Nem csoda, ha kocsmai bemu-
tatkozása is így félresikerült…

*ház	és	udvar	(ahol	élünk)
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TŰZKERESZTSÉG Zsidó	Ferenc

novella

Szerelem (2010) – Sepsiszentgyörgy – cserefa

Álmomban felpattannak

a tiltás súlyos zárjai.

Szent dombodhoz térdeplek

s mint egy kehelyből,

kortyolom belőled 

a forrástiszta boldogságot.

Mire felkel a nap a hegyeiden,

istennővé lesz az embernek született.

Összeforr reggelre a profán és a szent.

Czilli Aranka

Sanctus

Ne	haragudj!

vers

Lassanként kivonultál saját testedből.
Feküdtél, ahogy hónapok óta, mozdulatlanul,
és összeszorított ajkaddal zártad el magadtól
a kiskanálnyi, pépesre passzírozott ételt.
Nem vagy éhes – bosszankodtam,
és megszidtalak, hogy magadat gyengíted.
Ne haragudj – én nem vettem észre!
Szavaidat visszavontad, egy elérhetetlen
öbölbe elzártad hangjaidat tőlem.
Kedvetlen vagy – bosszankodtam,
és kértelek, bár válaszolj, ha kérdem.
Ne haragudj – én nem értettem meg!
Először ujjbegyeidből vonult vissza az élet.
Elkékült körmeiddel vájtad belém 
a rémületet. Akkor már sejtettem,
hogy üzened: menned kell.
És hiába vettem tenyerembe, hiába emeltem
számhoz hűlő ujjaidat – nem fontad rám őket.
Aztán takaréklángra állítottad a légzésed.
Lassan,
hangosan, 
nehezen,
ki-
be-
lélegezted 
maradék ittléted.
Orvost hívtam, nem veled törődtem,
útját akartam állni toporgó lelkednek.
Ne haragudj – én nem álltam készen!
Egyre kisebb helyre húzta össze magát benned
az élet. Magammal takartalak,
melegedj, kérlek – te tágra nyílt szemeddel
megfogtál engem: nyugodj meg – üzented,
s addig nem mentél el,
amíg a rémület tisztítótüzéből magamhoz tértem
és mindent megértve, megköszönve még egy
utolsó könnyed letöröltem és elengedtelek.
A pillantásod rajtam felejtetted.
Kezed a kezemben – nem történt semmi sem,
csak kilégzés-
be-
lég-
zés
ki-
lég-
elfogyott hirtelen
minden.
A pillantásod rajtam felejtetted.
Ne haragudj – én azóta is magamon viszem!
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EGY CSALÁD ÉRZÉSEI KÉPZŐMŰVÉSZETI FORMÁBAN Péter	Beáta
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Lőrincz szerint a Kőgyakra név 
a gyakor,	 gyakoriság szócsa-
ládba tartozik, és tulajdonkép-
pen a kövek gyakoriságát nevezi 
meg, ami Lövétén nem újdon-
ság, mert ott kő tényleg elég van. 
A kő sűrűje a kőgyakra. 

Gábos Kinga:
takarás és transzparencia

A művészettörténész hozzátette, 
nem véletlen, hogy itt telepedett 
meg 2010-ben a fi atal pár, hiszen 
Gábos Kinga lövétei származású. 
1997-ben végzett a sepsiszent-
györgyi Plugor Sándor Művésze-
ti Líceumban, ahol maga Plugor 
Sándor is tanította, ő szerettette 
meg vele a rajzot, a tussal való 
alkotást. Érettségi után Düssel-
dorfban, Németországban tar-
tózkodott egy ideig, 2001-ben 
elvégezte a budapesti Dekoratőr 
és Kirakatrendező Képzőt, ami 
egyfajta dobbantás volt a továb-
bi művészi pályaválasztás felé, 
ugyanis itteni tanárai hatására 
2002–2007 között a Pécsi Tu-
dományegyetem Művészeti Ka-
rának festészet szakán tanult. 
Itt ismerte meg Szécsi Jánost, 
aki a magyarországi Szentesen 
született, a Budai Rajziskolában 
tanult, majd ő is festészeti szakot 
végzett Pécsett. 

„Gábos Kinga itt látható mű-
vei negyedéves egyetemista 
korában készültek. Akkoriban 
megragadta az alulexponált 
képek színvilága, ez jellemzi a 
cím nélkül kiállított olajfest-
ményeket. Az egy lendülettel 

megfestett képsor tájképeket 
idéz, a messzeségbe tűnő tájak-
hoz való személyes kötődést. A 
feketementes, színes szürkéket 
laza ecsetkezeléssel viszi fel a 
felületre, sejtelmesen deren-
gő fényeket hozva létre. Egyéni 
mitológiát megjelenítő, gazdag 
és letisztult helyzetelemzést 
kapunk, amit a térszerkesztés 
is alátámaszt: az alkotó a tájtól 
mindjobban eltávolodik. A mű-
vészet és élet, tárgy és illúzió-
szerűség, takarás és transzpa-
rencia kettősségek mozgatják a 
festő ecsetét” – hangsúlyozta a 
művészettörténész. 

Szécsi János kizökkent ideje

Felidézte, amikor Szécsi János 
kiállított munkáiról beszélget-
tek, Shakespeare szavai jutottak 
eszébe, amelyeket Hamlet, dán 
királyfi  szájába adott: „Kizökkent	
az	 idő;	–	ó	kárhozat!	/	Hogy	én	
születtem	helyre	 tolni	azt.” Mint 
fogalmazott, János nyitott szem-
mel jár a világban, sajátosan re-
fl ektál a kizökkent időre, a vilá-
gunkat érő általános romlásra. 
Olykor véletlenszerűen előkerülő, 
de valós történettel rendelkező 
tárgyakat gondol át festménye-
in, installációin. A ready made 
tárgyakat ötvözi a barokk festé-
szeti elemekkel. „Magát a művész 
célját feszegeti. Két lehetőséget 
lát, vagy ikonfestő lesz, vagy az 
őt körülvevő romlásra refl ektál. 
Restaurátori tapasztalatokat is 
feltételező olajképeinek kompo-
zíciója és a festészet eszközeit is 

Kőgyakra címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum felújított Képtárában március közepén. 
Noha a kiállító alkotók, Gábos Kinga és Szécsi János házas-
társak, alkotásaik nem társai egymásnak. A két képzőmű-
vész Kőgyakrán, a Lövéte melletti dűlőben éli gyönyörű 
családi életét, innen a kiállítás címe – mutatott rá a műve-
ket méltató Lőrincz Ildikó művészettörténész.

Szondy-Adorján	György

Semmi kis mindenem

Játék	egy	áprilisi	gömbbel
Érzem a füvek kócos illatát
egy táj felől, az ördög meg ne lelje,
sárcsikónk horpadt véknya hajlatán
szürkéket ölt a hóka égnek alja,

a Napja, Holdja szól, ha újra tarka.
Ez itt a hely, a szűzi Óperenc,
hol vágyunk hátrakötött sarka ferde
utat növeszt, min jössz és elmehetsz.

Ki nincs jelen, de lenne bár, ki itt
topog, de menne már, mi így esett,
mi lenni kész, előbbre jutva hátra lát,

kettőnk között a szűk idő kiszív
a létből, majd csuklóból elfelejt –
és nyílva hull a nőszirom, legyintve lépj.

ott voltunk

vers

Születés (2017)

Vágy van benn, mi arra hajt, és ott van az,
mi odébb űz, ez itt az út, mi arra visz, egy
másik vágyat szembehoz. És ha minden,
vagy a része, vagy csak az, mi folyton van,
elmerül egy szörnyű vízben, megmarad a
semmi képe vagy annak része, mi nincs
egészen mégsem itt. Ha elmerül, mi kinn
maradt vagy visszajön, mi elmerült, a minden
lesz kerek egész, vagy a semmi teljesebb?

feszegető installáció a látvány, a 
szín, a fényhatások, a tükrözés 
és az érzékelés problémáival való 
folyamatos konfrontáció. Koro-
kon, stílusokon átjárva, a barokk 
festészethez és a német miszticiz-
mushoz visszakanyarodva, sa-
játos technikával hoz létre olyan 
gondolati struktúrákat, amelyek 
műfaji sokszínűsége már-már a 
posztmodern művészet metafori-
kus szétbontását vetik fel.”

Miklós Zoltán, a múzeum 
igazgatója az újra megnyíló Kép-
tárral (ez a hivatalos neve) kap-
csolatban elmondta, igyekeznek 
újabb lendületet adni az ott zajló 
tevékenységnek. „Az elkövet-
kező időszakban Lőrincz Ildikó 

művészettörténész és Berze Imre 
képzőművész kollégánk picit in-
tenzívebbé próbálják formálni azt 
a fajta vizuális nevelést is, amely 
a Képtárnak a tevékenysége által 
is fontos a város életében. Hiszen 
elég, ha csak az elmúlt időszak-
ban körülöttünk zajló szoborté-
mákban kibontakozó fejlemények 

kapcsán is felvetődik a kérdés, 
hogy eléggé nyitottak vagyunk-e, 
vagy egyáltalán értjük-e eléggé a 
kortárs képzőművészetet.”

A kiállítás április közepéig 
látogatható hétköznapokon 9 
és 17 óra között a Kossuth utca 
42. szám alatt található Képtár 
épületében.

Az első kiállításmegnyitó a felújított Képtárban
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Gyerekkoromban egy pergő 
nyelvű, molett romaasszony 
tenyerem kusza vonalaiból 
kalandos életet jósolt nekem. 
Meglátja, vitéz lesz az úrfiból, 
életmentő hős, lelkendezett 
aranyfogait villogtatva. Ami-
kor azonban a látnoki szolgál-
tatásáért igényelt összegnek 
csupán a töredékét perkáltam 
le neki, azon nyomban elillant 
arcáról a derű. Ezt még ezer-
szer megbánod, takonypóc, 
sziszegte vészjóslóan. Tanár 
lesz belőled, érted?! Tanár!!! 
Ezt én mondom neked, Rebi 
néni, jegyezd meg jól! Én so-
sem tévedek. S akkor mi van, 
horgadt föl bennem is az in-
dulat, a tőről metszett, ori-
ginál székely virtus. Nem 
azért leszek tanár, mert maga 
bosszúból azt jósolta nekem, 
hanem azért, mert igenis az 
akarok lenni! Makacs famíli-
ából származom. Tudtam, mit 
beszélek. Nagyapám a régi, 
szép békeidőkben tizenöt esz-
tendeig udvarolt lankadatlan 
hévvel nagyanyámnak, míg 
végre sikerült kicsalogatnia 
belőle a boldogító igent. Apám 
a második világháború végén 
képes volt fájós lábbal a Béká-
si-szorostól Münchenig sánti-
kálni a századával, csakhogy 
amerikai hadifogságba essen 
orosz helyett. Ami engem illet, 
én három sikertelen felvételi 
után, negyedszerre jutottam 
be az egyetemre. Csak azért is!

A diákévekre nem panasz-
kodhatom. Lazák voltak, mint 
egy jócskán megereszkedett 

hózentróger. A többi sem lesz 
vészes, gondoltam a kihelyezé-
semkor az ifjú pedagógusokra 
jellemző, fedezet nélküli derű-
látással. Aztán az első tantes-
tületi gyűlésen kineveztek az 
iskola tűzoltó felelősének. Elő-
ször azt hittem, hogy csak tré-
fálkoznak velem: nosza, ijesz-
szünk rá a zöldfülű kollégára, 
hátha teleereszti azt a fájintos 
farmernadrágját. Szó sem volt 
azonban ártatlan bolondozás-
ról, az iskola vezetősége ko-
molyan gondolta a dolgot, és 
vadonatúj farmerem tényleg 
veszélybe került. 

A kinevezésemet követő éjje-
len és utána is még jó néhány-
szor ugyanaz a rémálom gyö-
tört. Fess, tűzoltó-parancsnoki 
egyenruhában az alexandri-
ai könyvtárban teljesítettem 
szolgálatot. A kollégáim is 
mind egy szálig ott voltak. 
Bólogatva böngészték a pa-
pirusz- és pergamentekercse-
ket, melyek mindenikére az én 
kinevezésem volt ráírva. Me-
neküljetek, üvöltöttem, aho-
gyan csak a torkomon kifért. 
Ez itt az alexandriai könyvtár, 
porig fog égni! Miket beszélsz, 
csitítgattak kórusban. Hiszen 
te felelsz itt a tűzvédelmi sza-
bályok betartásáért. Veled itt 
tökéletes biztonságban va-
gyunk. Ez volt a végszó. Amint 
kimondták, azok a kurva te-
kercsek azon nyomban lángra 
lobbantak, és én verejtékben 
fürödve riadtam föl.

A nappalaim sem teltek job-
ban. Először is föl kellett lel-

tároznom a falakon poroso-
dó, pókhálóval sűrűn beszőtt 
tűzoltó szerkentyűket. Olyan 
volt, mint egy régészeti feltá-
rás. Hetekbe telt, mire a végé-
re értem. Aztán egy téli napon 
– az ütemtervnek megfelelően 
– hozzáfogtam az iskola udva-
rán a vegyszeres fémpalackok 
felújításához. A használati 
utasítás szerint előbb ki kellett 
ürítenem belőlük a régi töltést. 
Egy gumicsövet a vízcsapra 
szereltem, és mosogatni kezd-
tem. Fél óra múlva térdig ért a 
hab az udvaron. S hogy az a fe-
hér, ragacsos massza nem ön-
tötte el az épületet, mint holmi 
sci-fi horrorfilmben az idegen 
galaxisból származó rejtélyes 
matéria, csakis annak volt 
köszönhető, hogy a palackok 
többségéből már rég kiszáradt 
a vegyszer. Később, újratöltés 
közben, az is kiderült, hogy 
nincs elég oltóanyag. Így az-
tán a gondosan megtisztoga-
tott palackok nagy részét üre-
sen tettem vissza a helyükre. 
Öröm volt nézni, amint piro-
san fénylettek a falakon. Meg 
is dicsért az igazgató. Tudtam 
én, hogy te felelősségteljes 
tan ügyi káder vagy, aki becsü-
lettel elvégzi a rá bízott mun-
kát, lapogatta meg barátságo-
san a hátamat.

Tűzoltó felelősi karrierem 
ígéretes felfelé ívelését köve-
tően újabb kihívással kellett 
szembenéznem. A régi rend-
szerben minden pedagógustól 
elvárták, hogy a szocializmus 
vívmányait, ha kell, fegyverrel 

védje meg. Ezért aztán minden 
tanév kezdetén kivezényeltek 
a Kerek-erdő melletti lőtérre, 
ahol fülsiketítő lőgyakorlato-
kon vettünk részt. Azt még va-
lahogy elviseltem, amikor én 
sütöttem el a múzeumba illő 
puskát. (Azóta érzek hasogató 
fájdalmat a vállamban idővál-
tozás idején.) Egy alkalommal 
azonban engem bíztak meg a 
gyakorlótér céltáblái mögötti 
terület biztosításával. Menjen 
föl addig a bokros részig, mu-
tatott a távolba a kopasz, sötét 
szemüveget viselő őrnagy, aki 
Dél-Amerikában simán a dik-
tátorságig vihette volna, de 
itt – valószínűleg büntetésből 
– kétbalkezes pedagógusok ki-
képzésével bízták meg. Ne fél-
jen, vigyorgott biztatóan férfi-
as tartózkodásom láttán, az 
a hely túl van a lőtávolságon, 
egy haja szála sem fog meg-
görbülni. Én azonban túlélési 
ösztönömre hallgatva mégis 
távolabb mentem, majd biztos, 
ami biztos alapon letértem a 
kijelölt útvonalról, és a fűbe 
hasaltam. Húsz-harmincmé-
ternyire tőlem egy felajzott 
csődör nem titkolt szándékkal 
egy bevállalós kancát kerül-
getett. A két ló szenvedélyes 
násztáncában gyönyörködve 
egyszerre csak furcsa, szisze-
gő hangokra lettem figyelmes. 
Lentről felém lövöldöztek. 
Annak, hogy az óvintézkedé-
sem dacára is a fülem mellett 
süvítettek el a golyók, két oka 
lehetett: az első világháborús 
puskák messzebbre hordtak, 

mint ahogyan azt az őrnagy-
nak a katonai akadémián taní-
tották, és a lövöldöző kollegák 
és kolleginák között jóval töb-
ben szenvedtek súlyos szemten-
gelyferdülésben, mintsem gon-
doltam volna. A két begerjedt 
ló az előjátékot félbehagyva el-
vágtatott. Engem pedig, amint 
a földhöz tapadva, sanyarú sor-
somon töprengve a puskagolyók 
baljós füttyögését hallgattam, 
valami homályos déjà	 vu-féle 
érzés kerített hatalmába. Az-
tán egy nagyszünetben, amikor 
szolgálatos tanárként cirka 300 
diákot próbáltam sorba állíta-
ni, beugrott a verssor: „Tűzoltó	
leszel	s	katona!	Vadakat	terelő	
juhász!”*

Pár év múlva az iskola előtt 
találkoztam a szapora beszé-
dű, molett romaasszonnyal. 
Drága tanár bácsi, villantotta 
rám aranyfogait negédesen, 
hogy van megelégedve az én 
kisunokámmal. Miután tisz-
táztuk, hogy kiről van szó, 
türelmesen végighallgatta vá-
logatott pedagógusi bölcses-
ségeimet. A végén, mintegy 
mellékesen, sorsom alakulását 
is szóvá tettem. Aztán a köl-
csönös tisztelet jegyében el-
köszöntünk egymástól. Amint 
rikító rokolyájában tovább-
hullámzott, tisztán hallottam, 
hogy azt mondja magának: 
Nahát, Rebi, te sem gondoltad 
komolyan, hogy minden jósla-
tod beteljesül ezzel a szerecsi-
ával kapcsolatban!

*József Attila: Altató

TANÁRSORS EXTRÁKKAL Szakács	István	Péter

novella

Keszthelyi	György

Miatyánk

Átmenetben

vers

Stáció 1 (2017)

(a Tanár vagyok, kérem ciklusból)

Mi atyánk, ki vagy a hegyekben,
völgyekben, vizekben, 
izzadtságban és leheletekben,
legyen meghittebb a te lakhelyed,
nőjön meg a te méhkasod,
tedd láthatóvá virágos mezeid,
szaporítsd porzóid, pollenjeid,
fércelj össze tűlevelekkel,
ha szakadozni kezdenek 
az évek, az évszakok, s az öreg óra
rugója elpattanni készül.
Minden baki után 
ne fenyíts vesszőfutással,
mert látod, az üzenet sem 
mindig elbocsátó.
Távozónak és érkezőnek
adj kortynyi vizet, falatnyi kenyeret,
de ne higgy nekünk, mert szavunk görbe,
és testünk retteg az ostoroktól,
mert mienk a fogság,
a tartalom, és az ítélőszék
örökké ellenünk szavaz.

Egyik alkonyattól egy másik reggelig
egyetlen házszám változik,
semmi egyéb. Éppen elég –
pár órahossznyi látszat.
Szétcsapódnak az ablakok,
vigyázban állj, méltóságteljesen.
Ebben a fagyos átmenetben
átjár az idő, mint hangok a vakot.
Azonos életrajz, örökletes hűség:
jóban, rosszban, szerencsétlenül.

A Mester egy kocsmában hegedül,
embert játszik egy napig megint.
A kert pedig... az enyészet anyaméhe
rózsabokrokat szül. A fák között
árva lány haját cibálja a szél.
Kétes értelmek, magyarázatok,
foszlányai a kitagadottságnak.

Én vétkem, én léptem, én állomásom,
ma is egyazon ágyban lazítunk,
ugyanazt a szótárt foltozom.
Kapaszkodik, ölel, mint a bogáncs.
Holnap a szomszéd erről prédikál,
ilyen az élet – ismétlik a vének.
Hó borít hangot, szakállat, rongyot.
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vers

a tábornok úr megnyugtatott mindenkit,
minden a legnagyobb biztonságban zajlik majd.

hogy ott felejtettünk egy-két taposóaknát a kertben?
nézzék, aki nem dolgozik
csak az nem követ el hibát.

az, hogy betörtek házak ablakai
a túl alacsonyan szálló F 16-osok zajától,
az bármelyik országban megtörténhet,
még ismerkedünk a gépekkel.

és persze, értem panaszukat, de próbáljanak
végigmenni kétszáz hektáros búzamezőn
negyven lánctalpassal úgy, 
hogy aratni is lehessen utána.

a hadifoglyok esetében valóban
kissé eltértünk az eredeti tervtől,
sajnos, őket csak a következő
hadművelet alkalmával tudjuk
szabadon engedni.
	 	 	 Sóvárad,	2021.	november	5.

Ferencz	ImreKirály	Zoltán

Szilágyi-Nagy	Ildikó

ÉN,	TAMÁSBaráti hadgyakorlat

Őszi	éjjel	a	messenger

Ha	nem	öl	meg

ÉN,	CZIRÉNEI

Nem voltam ott, amikor Jézus eljött. A tanítványok ugyan megmondták nekem, hogy 
látták az Urat, de én kételkedtem, nem hittem, mondván, amíg az ujjammal a szegek
helyét nem érintem, és kezemet oldalába nem teszem, nem hiszem el a 
feltámadását.

Nyolc nap múlva ismét eljött Jézus, és így szólt hozzám: „Tedd	ide	az	ujjadat,	és	
nézd	a	kezemet!” Igen, mondtam, Uram, most már elhiszem a feltámadásodat, de 
kérdem én, a sebeid miért nem forradtak be, miért nem gyógyultak meg, ha már 
feltámadtál, ha a kiontott vér visszatért és csobogni kezdett az ereidben? A sebeid 
meggyőztek arról, Uram, hogy Te vagy, de ilyen állapotban hiába mennél el 
állásinterjúra, mert nem vennének fel prófétának, hogy terjesszed a tanításaid. 
Uram, jobb lesz, ha testestől-lelkestől felszállsz majd a mennybe, mint aki befejezte már a 
Megváltás-projektet. 

Hogy majd még eljössz? De hát miért jönnél el megismételni a szenvedéstörténetet, 
hisz csak a magad epigonja lehetsz, nem írhatod felül úgysem azt, ami már írva 
vagyon! Elég, hogy az emléked velünk marad és bennünk él.

Uram, nem akarom még egyszer látni a szenvedésedet, nem akarom látni még 
egyszer a véres, csatakos, sebhelyes testedet. Nem akarlak látni a kereszten, és 
nem akarom kitapogatni rajtad a sebhelyeket, miután feltámadtál! Uram, te mondtad, 
hogy BOLDOGOK AZOK, AKIK NEM LÁTNAK, ÉS MÉGIS HISZNEK! 

Uram, én hinni akarlak anélkül, hogy látnálak, mert boldog szeretnék lenni!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2022.	január	25.)

Zuhantában állt meg az eső.
A magány, ha nem öl meg, felnöveszt.
Mária, tele van a világ, mert kiáradt
magányod fénye. Túlcsordul a gyümölcsökből,
és meghajlik minden tér az idő tengelyén.
„Van-e az időnek helye? És az időtlenek
beleférnek-e?” Ebben a kétségben lebegsz,
míg a halandók ajka egyre hosszabb
gyöngysort köp a disznók elé. Neved
rózsafűzére csillan a levegőben, de senki
nem látja, hogy megállt az idő, mert két felhő
szivárványt nyit meg, és kattannak
az LG-k és a Huawei-ek, hogy Facebookra
posztolják a szivárványt ahelyett,
hogy még ma Istennel laknának a halandók.

	 	 				„Látván	a	gonosz	zsidók,	hogy	Jézus	elfáradna,
	 	 				Kereszt	viselésére	már	ereje	nem	volna,
	 	 				Simont	kérik,	kényszerítik,
	 	 			Fenyegetik,	hogy	ő	húzná	keresztjét.”
    (Stációs ének. IV. állomás)

Véletlenül keveredtem oda. Nem voltam tanítvány, és nem voltam azok közül való 
sem, akik azt kiabálták Pilátus előtt, hogy „Feszítsd meg őt!” Elkerültem a zajos, 
botrányos helyeket. A mezőn dolgoztam, hallgattam a madarak énekét. Hanem 
hazafelé tartván a Kálvária felé vezetett az utam, ahol Ő éppen a keresztet cipelte. 
Úgy látszik, kívülállásom, semlegességem feltűnt a tömegnek. Mint aki sem mellette, 
sem ellene nincs annak, ami ott történik, ezért alkalmas arra, hogy vigye a keresztet. 
Ez már az út felénél történt. Egy közülük felém fordult, parancsot adott, megfenyített, 
s én vittem a terhet, ami alatt Ő már párszor elesett. Azért kellett segítenem, hogy 
idejében felérjen a hegyre, és végére járhassanak az ítéletnek, a megfeszítésnek, 
nem, nem azért, mert sajnálták volna őt! 

Hát vittem, cipeltem egy darabig a nehéz keresztet. Aztán elengedtek, és én 
folytattam az utam hazafelé. Nem gondoltam akkor, hogy később majd az alakom 
megörökítve megjelenik a szentképen! Hogy az utókor felfest oda engem is, mint 
Máriát, mint a keszkenőjét nyújtó Veronikát. Akaratlanul is szereplőjévé váltam a 
szenvedéstörténetnek. Talán a sors fintora volt ez, annyi furcsaság között. Talán 
mégis csak isteni elrendeltetés volt, hogy arra járjak, arra tévedjek? Talán mégis 
csak Isten akarata volt! Bizonyára tőle jött a parancs, ami akkor az ő szájukból 
elhangzott. Mert az Isten akkor, ott engem látott megfelelőnek, megbízhatónak, 
alkalmasnak erre a feladatra, mindazok között, akik ott tolongtak, hangoskodtak.

Most is érzem a kereszt súlyát a vállamon. A gyermekeim, az unokáim, az utódaim is 
érezni fogják ezután mindig és mindenütt, ahol élnek. És a fülükben visszhangzik 
majd a parancsolat is, hogy vinni kell, cipelni a terhet. Mint ahogyan Czirénei Simon 
tette ezt, aki szótlanul, csendesen engedelmeskedett.

Fel kell juttatni a keresztet a Koponyák hegyére, hogy végre lehessen hajtani az 
ítéletet, mert nem maradhat el a halál, és nem maradhat el a feltámadás! Ebben 
részt kell venni, vállalni kell akarva, nem akarva, mert mindannyian benne vagyunk a 
krédóban...
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2021.	április	11.)

A pálya zúgása szeronegatív spondyloarthritis,
a mérgezett vér a forró szöveteket sorvasztja.
Kinyitod az ablakot, Mária, friss levegőt
kíván a tüdő. A távoli autók zaja a vér
fájdalmas surranása az erekben.
Megbújik a hemoglobinban az oxigén,
táplál titokban. Levegőt lopsz,
mint titkos szeretődtől távoli ölelést.
Titkos, mert nem tudja, hogy szívedben,
Mária, a kis vérkör még mindig érte dobog.
A szeretet finom homokját eldobod, de nem 
száll vissza, csak szitál, mint a távoli hangok,
az autógumik rohanása, amiben
szétkenődik a gerinc.
A korai őszi ködben, a szederlevelek üres
szemek, bámulnak rád, Mária,
ahogy az ablakot kinyitod éjjel:
„Levegőt!” Az élet reality showja – 
rád zúdítja	minden	pillanat
– a kerted ősszel, Mária.
A füstaroma átjár, mint ház	a	huzaton,
József (Attila) a (szó)rendet nem
így képzelte.	„Levegőt!”
Hát tegyél rendet benned!
Távoli szeretőd épp autógumit cserél,
és ráfékez majd a téli ugaron.
Szól a gong, az ablakot becsukod.
Nem tudja József, hogy az oxigén
az ereidben még mindig ő.
Ebből semmit nem küld el a messenger
őszi éjjel.
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Szabó Fanni

A versekben minden pillantás egy utolsó látlelet egy 
utolsó napon. Felkészülés, apokalipszis előtti állapot. 
Felépített világában egészen más a díszlet, mint ami-
re számítana az olvasó, a „kispolgári	giccs”	 (csókol	az	
életfogytiglan)	elemei jelennek meg, ahol önmagáról így 
vall: „teremtésem	 furcsa	 stáció	 /	 baklövés	 a	mennyei	
gyárban”	(Hiba	az	isteni	kreációban).
A	 jelzőlámpák	diktatúrája című kötet első ciklusa a 

tiltakozásé, ahol „a	 porhüvely	 nem	 számít”	 (A	 holtak	
oltalmazójának	 kegyelme),	 csak a lélek, de ami meg-
maradt belőle, mások azt is birtokba veszik. A beszélő 
szüntelenül gyón, megváltást kíván, ezért csak az igazat 
kántálja: 
„egyszer szent is lehetek
ígérem nem leszek szégyenlős
hagyjanak földfelszínen
aszalódjon a test a napon
kispadnak megteszi
megpihenni valahol ha rám gondolnak”
	 	 (az	utolsó	utáni	napok).

Majd váratlanul, az utolsó kérdéssel újra visszafelé for-
gatja az időt: „Ki	szül	nekem	új	apát,	ha	a	régi	megvet?”	
(Az	én	apám). Keresi létezésének okait, de ezzel együtt 
az elmúlásáét is. Párhuzamos idősíkokon szalad, mozgá-
sa gyors, váltakozva lép ismert és idegen ösvényekre is, 
miközben felhasználja megismerési folyamatának man-
kóját, a kereszténység és az antik mitológia elemeit.

A második ciklus a tébollyá fajuló szerelemé, a leplek le-
rántásáé. Ösztönös elmebajként határozza meg állapotát, az 
érzelmeket könnyű erődítménynek nézi, csalódottságában 
szánalmas közhelynek tartja nosztalgiájának fátyolosságát. 
Minden indulása félelemmel övezett: „Állnak	 a	 kocsik,	 /	
rám	várnak,	/	ebből	baleset	lesz.”	(Kék	fülke)	Félelme pá-
nikrohamokká alakul, múltjában keresi jelenét:
„A jövőd nem én vagyok, tudom: mondták.
Miattad vagyok olyan, mint a nomád alkoholisták:
magzatpálinkát iszom,
és gondolkodom, akarja-e a múlt,
hogy megváltoztassák.
Nem vagy e jelenbe való.
A te múltad az én világom.”
	 	 (Az	időutazás	kérdései)

A harmadik ciklus a beismeréseké, ahol a megszólaló A 
felejteni	akarás	szentírása című versében konkretizál-
ja nézeteit: „a	mi	bibliánkban	nincs	megváltás”,	 „a	mi	
bibliánkban	nincs	feltámadás”,	„a	mi	bibliánkban	nincs	
mennybemenetel”,	„a	mi	bibliánkban	nincs	apokalipszis	
sem”.	Mégis gyón, gyónni akar: 

„Hidegrázás, gyónni kell, papot,
hazait akarok, babonásat, vallani büntetés
nélkül, hogy vétkeztem ellened. Lihegés.”
	 	 (Én	mindig	csak	hazudok	neked).	

A költő a „robba-
nékony	 csendben”	
(Fürdés	hármasban)
azon gondolkodik, 
hogy: „hány istent 
kell	 még	 eljátsza-
nom	/	az	utcalámpa	
alatt”	 (Határeset)?
Istent játszik, akit 
nem érdekelnek a 
helyhatározók, aki 
időutazás után éb-
redt fel és hirtelen 
ráeszmél, hogy az 
emlékei megmarad-
tak, hiába változik 
minden, ha ő válto-
zatlan. Mit kezdjünk 
az emlékeinkkel, ha itt a világvége? Mindig van egy 
utolsó este, egy utolsó esély, és ő „nem	akar	a	túlvilágra	
kerülni,	/	gyűlöli	a	változást,	/	és	a	teste	alkonyán	úgy	
dönt,	/	tudatának	kincsesládájában	/	feledkezik	meg	a	
bűneiről.”	(Tengerparti	jelenség).

Különös megfogalmazása olvasható az elfogadásnak 
a Nem megy című műben:	„A	rendező	megelégedvén	/	
berekeszti	 a	 főpróbát,	 a	 gőzölgő	 embertömeg	 /	 pedig	
nyugtázza,	hogy	van	értelme	/	a	mennyei	őrületnek.”
Az egész könyvre jellemző ez a fajta látásmód, ez a fe-
lülről lefelé tekintés, hogy visszaigazolást nyerjen arról, 
van értelme annak, ami vele történik.

Csornyij	 Dávid	 A	 jelzőlámpák	 diktatúrája.	 Előretolt	
Helyőrség	Íróakadémia,	Budapest,	2020

MIT KEZDJÜNK AZ EMLÉKEINKKEL, HA ITT A VILÁGVÉGE?

kritika

Kínozza magát az idő,

Esőt fúj, prézlit havaz,

Hol itt, hol ott villant telet, tavaszt.

Megyek az utamon végig,

Nyomomat hópihék, gyöngyházszín

Virágok kísérik.

Lépek virágszirmon, csúszom porka havon:

Így is, úgy is

Hófehérben érkezik tavaszom.

Aranyidődet élnéd s én férfi nyaramat

Felélnők mi örömeinkből megmaradt

Még a morzsákat is felszedegetnők

Eltékozolnánk mindent de mindent

Csodálkozna a múlt ilyen férfi t és nőt 

Ki látott

Nem hagynak végszükségletre tartalékként

Egy fuvintásnyi életben tartó boldogságot

Illékony anyagból szabják a boldogságot.

Ilyen öltöztetőmestert, mint a sors, ki látott?

Alig vetted fel új köntösöd,

És máris megszól a világ, a mostoha:

„Hát ezen a királyon nincsen ruha?!”

Lőrincz	József

Tavaszhó

A	király	ruhája

Visszajátszás

vers

Szép Szűz Mária, szentléleki kő (2020)

Mindannyian istenek vagyunk. Egyszerre 
vagyunk azok, akik alkotnak, és azok, aki-
ket alkottak. Csornyij Dávid verseiben a 
megszólaló mindkét szerepben meg jelenik, 
egy érem két oldala egyszerre. Az érméjét ő 
maga dobja fel, viszont önmaga ellen fogad 
minden játszmájában, amelynek kimenete-
léről így ír: „az én játszmámban csak veszí-
teni tudok” (az utolsó utáni napok). Mégis: 
„mindent újrakezd, / hullócsillagjászolban 
/ dédelgeti valami párhuzam.” (Ha felnő az 
univerzum)
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A két neves erdélyi tudósról, Bolyai Farkas-
ról és Bolyai Jánosról elnevezett intézmény 
tulajdonképpen az 1872-ben alapított ko-
lozsvári Ferenc József Magyar Állami Tu-
dományegyetem szellemi örököse volt, hi-
szen a tanári kar egy része tovább oktatott, 
a diákok is itt folytatták tanulmányaikat.

Kortársaimmal együtt az 1955/56-os 
tanévben kerültem fel a Bolyaira. Tizen-
hét évesek sem voltunk, tíz osztályt vé-
gezve érettségiztünk. Szükség volt, ahogy 
mondták, az „új értelmiségre”. Ezt a célt 
szolgálta az is, hogy az egyetemek mellett 
munkásfakultások működtek szerte az 
országban, ide a termelésből toborozták 
a megbízható kádereket, akik elvégezték a 
hétosztályos elemi oktatást, aztán két év 
alatt leérettségiztették őket.  

Én a jog- és közgazdaság-tudományi kar 
jogi szakára felvételiztem. Főleg a magyar 
nyelv és irodalom írásbelin és szóbelin elért 
eredményemnek köszönhettem a sikeres 
vizsgát. Az egyetemekre való bejutást meg-
nehezítette, hogy a munkásfakultást végzett 
felvételizők közül soron kívül felvették azo-
kat, akik elérték a hármas jegyet. A megma-
radt helyekre kerülhettünk be mi, közön-
séges halandók, az elért átlagos osztályzat 
szerint. A legjobb jegy akkor az ötös volt. 

Diákélet a Bolyain, sportcsaták

Létrehozásának tizedik évfordulóját ün-
nepelte a Bolyai Tudományegyetem 1955-
ben, amikor felkerültünk. Tanulmány-
kötet jelent meg Bolyai János életéről és 
munkásságáról, tudományos ülésszakok 
zajlottak. Nagy örömünkre szolgált a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
küldöttségének látogatása egy testvér-
egyetemi kapcsolat létesítése keretében. 

Kulturális előadásokra, sportvetélke-
dőkre is sor került. A sétatéri stadionban 
ott szurkoltam a sok néző között egyete-
münk labdarúgó válogatottjának, mely-
nek rövidesen én is tagja lettem. Remél-
tem, a Debrecennel való kapcsolat hosszú 
életű lesz, viszonozhatjuk a látogatásukat, 
és rövidesen megláthatom Magyarország 
második legnagyobb városát, a kálvinista 
Rómát. Ám a két állam között egyre job-
ban elmérgesedett a viszony, több talál-
kozóra sosem került sor.

Mi, vidéki fiúk, a Józsa Béla Diákott-
honban laktunk, a központban, a Farkas 
utca elején. Egyetemünk kantinja is itt 
volt, az úgynevezett diákmenza. Ide jár-
tak a Zeneakadémia Magyar Tagozatának 
hallgatói is. Ősszel, évkezdéskor, a men-
zán kíváncsian mustrálhattuk a gólyákat, 
a vidéki elsőéves diáklányokat, akik az 
Ocskó Teréz bentlakásban laktak, a haj-
dani Marianum, a Katolikus Leánynevelő 
Intézet udvarán, közel az állomáshoz.

Tudományegyetemünkön komoly 
sport élet folyt. A kötelező tornaórát ked-

vező idő esetén a Babeș-parkban tartot-
tuk. A különböző sportágakban minden 
tanévben karok közötti bajnokságra 
került sor. Labdarúgásban a Bolyai-baj-
nokságot mindig mi, jogászok nyertük. 
Évente megrendezték az egyetemek kö-
zötti bajnokságot is a különböző sportá-
gakban. A Bolyai labdarúgó válogatottjá-
nak balösszekötője voltam, minden évben 
megvertük az Agronómia és a Politechni-
ka csapatát, s a döntőben rendszeresen a 
Babeș válogatottjával találkoztunk. Ott 
játszott a A-ligában szereplő Tudomány 
(a mostani Universitatea)játékosainak 
zöme. Egy alkalommal bírói segédlettel 
tudtak csak legyőzni minket. A bíró tizen-
egyest ítélt ellenünk, teljesen igazságta-
lanul. Majdnem tömegverekedés tört ki 
a két tábor szurkolói között. Kedvenc ta-
nárom, Janitsek Jenő (aki orosz nyelv és 
irodalmat tanított nekünk) lélekjelenléte 
csillapította le a kedélyeket. 

Az egyesülési nagygyűlés, 
Ceaușescu és Nagy István vitája

1959. január 24-én, a román fejedelemsé-
gek egyesülésének századik évfordulóján 
nagy ünnepséget rendeztek Kolozsváron 
is. A főtéren éjszakába nyúlt a hórázás, 
már akkor érezni lehetett, hogy valami 
rossz következik. 

Február közepén bombaként röppent 
fel a hír, összevonják egyetemünket a Vic-
tor Babeș Tudomány-
egyetemmel. 

Február végén a 
két egyetem oktatói 
és diákjai (köztük én 
is) meghívót kaptunk 
az egyesülési nagy-
gyűlésre, amelyet az 
Egyetemiek Házában 
rendeztek. A meghívást 
annak köszönhettem, 
hogy benne voltam a 
Bolyai Tudományegye-
tem Diákszövetségének 
vezetőségében, ahol 
sportfelelősi teendőket 
láttam el. A diákszö-
vetségeket az 1956-os 
forradalmi események 
után létesítették, por-
hintésként a nyugat 
felé. Azt akarták iga-
zolni, milyen demok-

ratikus alapokon működnek az egyetemek 
Romániában. 

Az Egyetemiek Háza zsúfolásig megtelt. 
Most is látom, amint a színpadon levő el-
nökség közepén ott ül dölyfösen Nicolae 
Ceaușescu, jobbján Takács Lajos rekto-
runk, balján Constantin Daicoviciu, a 
Babeș rektora. A felszólaló diákokat előre 
kijelölték, kézhez kapták mondandójukat. 

A tanárok közül Nagy István író az el-
sők között kapott szót. A szónoki emel-
vényről, Ceaușescu felé fordulva, román 
nyelven kért engedélyt: magyarul sze-
retne hozzászólni, jobban tudja kifejezni 
magát. Az egyesülést házassághoz hason-
lította, de kiemelte, ez nem akármilyen 
házasság, mert itt a násznagy a Román 
Kommunista Párt.

Nem voltam elragadtatva ettől a kije-
lentésétől, de úgy ítéltem meg, ennél vo-
nalasabb hasonlatot ki sem lehetett volna 
találni. A többiek beszédére nem emlék-
szem, csak még arra, hogy az elegáns, 
fényvédő-szemüveges Athanase Joja tan-
ügyminiszter beszédét vastapssal jutal-
mazta a Babeș diákserege. 

Rögtön utána, utolsóként szólalt fel a 
nagygyűlést vezető Ceaușescu, aki ak-
kor a Román Kommunista Párt Közpon-
ti Bizottságának szervezési felelőse volt. 
Gheorghiu-Dej első titkár az egyesülés le-
bonyolításával bízta meg. Az akadémikus 
Joja nagystílű beszéde után visszataszító-
an hatott Ceaușescu makogása. Megdöb-

benésemre mindjárt 
az elején ledorongolta 
Nagy Istvánt. Szemére 
hányta, hozzászólásá-
ban előző nap is súlyos 
hibákat vétett a két 
egyetem tantestületé-
vel tartott gyűlésen. 
Akkor azzal védeke-
zett, románul beszélt, 
rosszul fejezte ki ma-
gát, félreértették. Most, 
amikor magyarul be-
szélt, ismét óriási hibát 
követett el. Hogyan 
merte az egyesülést há-
zassághoz hasonlítani, 
mert ez sohasem vég-
ződhet válással. 

Erre az ostobaságra 
Nagy István pulykavö-
rösen felugrott az első 
sorban. Ráordított az 

elnöklő Ceaușescura, szemét rászögezve, 
karjával fenyegetve kiáltotta, ne fordítsa ki 
szavait. Ceaușescu falfehér lett. 

Az incidens után jött egy újabb rémisztő 
mozzanat. Ceaușescu több diákot szólított 
a színpadra, mindegyik a Babeș jogtudo-
mányi karának harmadéves hallgatója volt. 
Ceaușescu rájuk förmedt, osztályellensé-
geknek nevezte őket, mert éjjeli szerenád-
dal köszöntötték 1959. január 24-én egyik 
kedvenc professzorukat, akit politikai 
okokból eltávolítottak az egyetemről. Majd 
Daicoviciu, a román rektor felé fordulva 
megparancsolta, azonnal zárja ki ezeket az 
elvetemült, ellenséges magatartású szemé-
lyeket. A rektor hajbókolva helyeselt, feje 
majdnem a térdét verte. 

A diákokat kizárták az egyetemről. A 
nagygyűlésen tapasztaltak alapján meg-
állapítottam, Ceaușescu enyhén szólva 
nem normális, betegesen rosszindulatú.

Öngyilkosságok, leépítések

Sajnos nem minden professzorunknak 
volt olyan vasidegzete, mint Nagy Ist-
vánnak. Szabédi László, a magyar iroda-
lomtörténeti tanszék vezetője, Csendes 
Zoltán prorektorunk, Molnár Miklós köz-
gazdász professzorunk öngyilkossággal 
tiltakoztak a beolvasztás ellen.

Március elsején, nagy bánatunkra, meg-
szüntették diákotthonunkat. Átköltöztettek 
a Victor Babeș Tudományegyetem közelben 
levő diákotthonába, a Racovițába. Azzal 
magyarázták, hogy ez a mi érdekünkben 
történik, románul tanulhatunk szobatársa-
inktól. Bennünket, harmadéveseket kettes-
sével osztottak be a szobákba, négy román 
kollégához. Máskülönben jól megvoltunk 
velük. Mivel hatunkat, akik addig együtt 
laktunk a Józsában, háromfele szórtak, el 
kellett adjuk a közösen vett rádiót. 

1959 őszén már a Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetemen kezdtük a negyedévet. 
Magyar tagozat lettünk a jogi karon. 
Megszüntették a magyar nyelvű közgaz-
daság-tudományi szakot, a hallgatók Bu-
karestben folytathatták tanulmányaikat. 
Rektorunk Constantin Daicoviciu lett, a 
dákoromán elmélet apostola. 

Takács Lajos volt rektorunkat felfele buk-
tatták, felvitték a Tanügyminisztériumba. 
1972-ben visszaköltözött Kolozsvárra. Több 
beadványában sérelmezte a romániai ma-
gyarságot sújtó hátrányos megkülönbözte-
téseket. Hasonló tartalmú memorandumát 
1978-ban sikerült külföldre kijuttatnia, ott 
több nyugati lapban megjelent. 

Az egyetemünk beolvasztásakor tett 
ígéretekből jóformán semmi se lett. El-
sorvasztották a magyar nyelvű oktatást, 
rövidesen felszámolták a jogi kar magyar 
tagozatát is. Gondjuk volt arra, hogy a fel-
vételi vizsgákon ne kerüljenek be magyar 
nemzetiségű diákok. 

Az 1959-es év tragikus volt az egész romá-
niai magyar egyetemi oktatás történetében 
is. Bolyai Tudományegyetemünk beolvasz-
tásával felszámolták a magyar állami egye-
temet. Megszüntették a kolozsvári mezőgaz-
dasági, zeneművészeti és képzőművészeti 
intézetekben a magyar oktatást. Ezek az in-
tézkedések a román kommunista hatalom 
asszimilációs stratégiájának fő elemei vol-
tak, a magyar értelmiség elsorvasztását cé-
lozták, óriási kárt okoztak közösségünknek.

*	a	szerzőt	március	15-e	alkalmából	
a	Magyar	Köztársaság	Arany	Érdem-

keresztjével	tüntették	ki	(a	szerk.)

A BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM MEGSZÜNTETÉSE 1959-BEN

A mai Babeș-Bolyai Tudományegyetem jogi karának épülete az Avram Iancu (Petőfi) utcában

2022. április

1940-ben visszaköltözött Szegedről 
Kolozsvárra a Ferenc József Tudo-
mányegyetem, amely az 1944–45-
ös tanév végéig működött. Ennek 
helyébe 1945. május 28-án a 407-es 
törvény elrendelte egy magyar taní-
tási nyelvű állami egyetem létreho-
zását Kolozsváron június 1-jei ha-
tállyal, jogfolytonosság nélkül. Egy 
1945. december 11-ei rendelet értel-
mében az intézmény a Bolyai Tudo-
mányegyetem nevet kapta. Ezen az 
egyetemen tanultam én is, és kifog-
tam annak 1959-es megszüntetését.

Nádudvary	György*

élő történelem

Az amúgy kommunista Szabédi (Székely) László 

költő, a Bolyai Tudományegyetem tanára 1959. ápr-

ilis 18-án öngyilkosságot követett el az egyetem 

beolvasztása elleni tiltakozásként. Fő műve: A ma-

gyar nyelv őstörténete. A finnugor és az indoeurópai 

nyelvek közös eredetének bizonyítékai (1958)
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Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bölöni Domokos (1946, Dányán) író, szerkesztő
Czilli Aranka Ágota (1982, Kovászna) költő, tanár
Eszteró István (1941, Végvár) költő
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Gál János (1999, Budapest) költő, zenész
Juhász Kristóf (1982, Budapest) költő, író, kulturális újságíró, előadóművész
Keszthelyi György (1955, Kolozsvár) költő, író, képzőművész
Király Zoltán (1977, Kolozsvár) költő, szerkesztő
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) író, műfordító
Kudelász Nóbel (1975, Gyulafehérvár) költő, író, televíziós szerkesztő
Laczkó Vass Róbert (1976, Gyergyóremete) színművész, énekes, költő
Lakatos-Fleisz Katalin (1978, Nagykároly) tanár, irodalomtörténész
Lőrincz József (1947, Székelydálya) költő, irodalomtörténész, tanár
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Murányi Sándor Olivér (1974, Székelyudvarhely) író
Muszka Sándor (1980, Kézdivásárhely) költő, író
Nagy Antal (1947, Krasznabéltek) író, orvos
Nádudvary György (1939, Kapuvár) jogász
Papp Vera (1999, Debrecen) költő
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Szabó Fanni (1999, Dombóvár) költő
Szakács István Péter (1957, Székelyudvarhely) tanár, író, publicista, irodalomtörténész
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978, Veszprém) író, szerkesztő
Szondy-Adorján György (1971, Csíkszereda) költő, író
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, előadóművész
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, tanár, néprajzkutató

Lapszámunkat Éltes Barna (1981, Sepsiszentgyörgy) képzőművész műveivel il-
lusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Egyik nap fel kellett volna kelnem, 
elvakított a reggeli fagyos sötétség, 
nem szegezte rám óvó tekintetét 
se Szűz Mária, se a falakon ölelkező, 
szőrmebundás Antihősök,
nem láttam a lelkemből előtörő 
füstöt,
se a rám mosolygó kávés penészt,
se a szennyes ruhát,
pedig már felkapcsolták a szobában a villanyt, 
érzem, mekkora 
mozaikot rak ki a sok 
egymásba olvadó, tevékeny lélek,
festékpettyekben pompázik a világ,
de nekem csak az olvadt, nyákos 
feketeség jut.
Azt hiszem, 
megvakultam, miután bezártak,
még a csápjaimig se látok.

2022. április

SÁROSI CSABA A FASISZTA KOMMUNIZMUSRÓL

PAPP VERA 1999. december 15-én született Debrecenben, az ottani Fazekas Mihály Gimnázium kéttannyelvű 
iskola francia tagozatán tanult, jelenleg másodéves pszichológia szakos hallgató a Debreceni Egyetemen.

léghajó

karikatúra

Stáció 2 (2017)

Papp	Vera

Átváltozás Thalassophobia

Pompeji	költőnő
Valaki
talán egy másik időben 
röhögni fog rajtunk.

Egy nap majd lemegyek a strandra, 
és nem fogom se szégyellni, se letagadni 
hogy a combomat először szabálytalanul, 
majd párhuzamos vonalakat húzva 
vagdaltam össze,
a szörny smaragdszemébe nézek,
leúszom a fényes mélytengerig,
kíváncsi vagyok,
mitől félt, aki engem bántott.
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SZÍNEK ÉS FORMÁK MESÉJE Juhász Kristóf

Mikor a teremtés első szava elhangzott, 
létrejött a hang, mozgás és ritmus. Ezek 
aztán együtt zengtek és morajlottak az 
időknek kezdetén. Jó játék, de ettől még 
igencsak formátlan volt a mindenség, 
ezért elhangzott a teremtés második sza-
va, és hang, mozgás és ritmus elkezdett 
formát ölteni. Így lettek a formák. Ezek 
aztán zengve, lüktetve alakzatokba ren-
deződtek, majd szétváltak, hogy aztán 
megint másféle alakot öltsenek. Ez is jó 
játék volt, de ettől még igencsak színte-
len volt a mindenség, ezért elhangzott a 
teremtés harmadik szava, és lett világos-
ság, amitől a formák különböző színekbe 
öltöztek. Így lettek a színek. Ezek a színek 
aztán harsogva töltötték ki a formákat, 
és kavarogtak és keveredtek, majd letisz-
tultak, hogy megint összekeveredjenek. 
Mindegyik olyan távolságban akart lenni 
a világosságtól, hogy a legfényesebben és 
legélénkebben ragyogjon. Viszont akkor 
a dolgok már elváltak egymástól, ezért a 
világosság nem volt egyenletes: hol vilá-
gosabb, hol meg sötétebb volt a minden-
ségben. A formákat ez nem zavarta, mert 
ekkor még olyan nagyok voltak, hogy va-
lamelyik részüket biztosan elegendő fény 
érte. De a színek mindig a formáknak 
azokra a részére tömörültek, ahová több 
fény jutott, ezért a formák többi része szín-
telen maradt. Aztán elhangzott a teremtés 
többi szava is, és a formák lassan szilár-
dulni kezdtek, a mozgás egyenletessé vált.

Akkor a Teremtő úgy tett, mint azóta 
is minden régi mester: kiadta angyala-
inak a részfeladatokat, ő meg leheve-
redett a szakállára a világ szélén, hogy 
szundítson egyet.

Munkához is láttak nagy lelkesen az 
angyalok, de hamarosan veszekedni 
kezdtek.

– Derékszögek és szabályos egyene-
sek kellenek ide, tekintélyparancsoló, 
isteni arányok! – verte a felhő szélét a 
türelmetlenségtől kipirosodott glóriával 
Puszpün angyal.

– Lekerekített éleket akarok látni, 
egymásba bonyolódó, lágy hajlatokat, a 
teremtés magasztos őskáoszában indázó 
és csavarodó formákat! – harsogta har-
sonájával Tutulka angyal.

– Tiszta színeket ide, zengő tulipiro-
sat, fennsőbbséges égkéket, húsos leve-
lek kevély zöldjét, déli napfény sikoltó 
sárgáját! – csengte csengettyűivel Lenu-
tana angyal.

– Színek millió variációját, érdesen 
tömény bronzlilát, titokzatosan derengő 
ezüstszürkét, a vörösesbarna szakadék-
jából előjajgató, tétován túlzó rózsaszínt! 
– susogta szárnyaival Damalhogoloan-
nimiti angyal.

Az angyalok ezt mind véghezvitték, így 
születtek meg a körteforma bolygók, ame-
lyek nagyon bonyolultan keringtek, meg 
kocka és gömb alakú kontinensek, amik 
összevissza bukdácsoltak a hupililán hab-
zó, törtarany óceánban. Az ő munkájuk a 
sokszögletű, bársonyfekete napok, ame-

lyeknek kék fénysugarai szabálytalan hal-
maz formát öltöttek, így lebegtek a nagy-
hasú, citromsárga felhők élesen cakkozott 
szélein. De teremtettek soklábú, bíbor-
szürke, palástszárnyú óriásormányoso-
kat, hengerfejű, ruganyos csápokkal ug-
rándozó böhömöket, kékeszölden vibráló, 
ízelt testű, sokpotrohú kúszómászókat.

Egy napon az Úristen fölkelt álmából, 
és látta, hogy az egész teremtés össze-
vissza van kutyulva. Háta mögé is dobta 
a szakállát nyomban, és ettől fölzengtek 
a szférák, és Puszpün, Tutulka, Lenuta-
na, meg Damalhogoloannimiti angyal 
lesütötte a szemét, és letette, ami a ke-
zében volt. Puszpün például egy tüske-
csuklyás ősbokorhalat tett le, s a virgonc 
teremtmény azonnal a Teremtő lábujjára 
szökkent, és kicsit meg is szúrta azt, és 
akkor így mennydörgött az Úr.

– Ne hülyéskedjetek már, gyerekek, 
nem teremtés ez, hanem kontár, amatőr 
gányolás! Hát hogy az istenbe néz ki itt 

minden? Mondjátok meg őszintén: be-
szélgettetek legalább a színekkel és a 
formákkal arról, hogy miképpen szeret-
nének ők maguk rendeződni?

Az összes angyal behúzott szárnyakkal 
csóválta a fejét bűnbánón, hogy bizony 
ezt jól elfelejtették, csak Lenutana volt 
őszinte, mert elmondta, hogy de, bizony 
megkérdezték a színeket és a formákat, 
de azok mind összevissza beszéltek, és 
lehetetlen volt velük normálisan együtt 
dolgozni. Akkor már a többi angyal bá-
torsága is megjött, és ömlött a panasz: 
hogyan is érthetnének ők egyet a terem-
tésben, ha a színek, meg a formák sem 
hajlandóak egységbe tömörülni!

Nehéz egy helyzet, nem vitás, vakar-
ta is a szakállát az Úr, hogy miképpen 
lendítse előre itten a dolgokat. Vakarta 
a szakállát jobbról, aztán vakarta balról, 
végül pedig így szólt.

– A színek és a formák akkor is igazak, 
ha harmóniában vannak egymással, meg 
akkor is, ha nem. De ezt csak akkor fogjuk 
látni, amikor azok a gyermekeink, akiket 
még nem teremtettünk meg, használni 
kezdik őket. Most csak annyit tehetünk, 
hogy a teremtett színeket és formákat 
olyan egységbe szervezzük, amelyek nem 
bontanak ki minden lehetőséget. Csak 
sejtetnek. Így azok a gyermekeink, akiket 
legutoljára fogunk megteremteni, tovább 
játszhatnak velük. És azt kell belélehel-
nünk színekbe és formákba, hogy mindig 
keressék egymás között az összhangot, 
és együttlétükben az egyenlőséget. És le-
gyenek boldogok – szólt a Teremtő, az an-
gyalok pedig nekigyürkőztek, ezúttal jól 
is sikerült minden, és a világ körülbelül 
úgy nézett már ki, ahogy őseink ismerték. 
Később Isten gyermekei is segítettek a szí-
neknek és a formáknak találkozni, néha 
jobban sikerült, néha kevésbé, de legalább 
őszintén próbálkozott mindenki. Amikor 
tényleg összejött, akkor nagy volt az öröm, 
és olyan vidám volt az egész teremtés, 
mint a kezdetekben.
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Laczkó	Vass	Róbert

Dzsinn-rap
	 	 						(Békés	Pál	A kétbalkezes varázsló 	című	mesedrámájához)

vers

mese

mi vagyunk a dzsinnek
a lakónegyedből
ha valaki megidéz
mi odamegyünk egyből
dzsinnek egy panellakásban 
összevissza lógnak
fel is út meg le is út
a dzsinn-talankodóknak

szellemeknek általában
nincs lábuk se karjuk
megcsodálhatsz mégis minket 
ha mi úgy akarjuk
mert a dzsinnek könnyedén
de nem suhanva járnak
csapják is a szelet dzsinna
lollobridzsidáknak

dzsinnadratta lassan a testtel
nem szép hogy a dzsinn miatt ess el
őrjáratra szállnak a dzsinnek
a főnök-dzsinnek és a kidzsinnek

dörzsöld meg az aladdin-lámpát
hogyha van rá merszed
karácsonykor hallhatsz tőlünk
egy-két dzsinn-gölbellszet
elkapjuk a rosszakat 
a jókat áteresztjük
ami nektek nem megy simán
azt mi dzsinnre tesszük

én vagyok a fehér ló
te a fehérlófi a
mindenféle alakot szül
a dzsinn-ökológia
kesztyűs kézzel bánt velünk el 
andersen s a grimmek
legjobb hely az ezeregyéj
egy nemzetközi dzsinnek

dzsinnadratta lassan a testtel
nem szép hogy a dzsinn miatt ess el
őrjáratra szállnak a dzsinnek
a főnök-dzsinnek és a kidzsinnek

Kapu 2 (2017)
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