
Budapest egyik olyan utcájában la-
kom, ahol – a Covid–19 előtti idők-
ben – gyakoriak voltak a filmforga-
tások. Eleinte ez izgalmasnak tűnt, 
hiszen olykor amerikai harckocsi 
állomásozott a sarki bolt előtt, aho-
va leszaladtam kenyérért, máskor az 
erkélyről drukkoltunk, hogy a kasz-
kadőr ne sérüljön meg, vagy az egyik 
lusta vasárnapon arra ébredtünk, 
hogy autót „robbantanak” a ház 
előtt. Aztán olyan időszakok is vol-
tak, amikor tele volt a hócipőm. Az-
zal, hogy se szó, se beszéd, napokra 
lefoglalják az utcát úgy, hogy ilyen-
kor akár húsz perceket kell várnom 
arra, hogy átsétálhassak a túloldalra 
– így lehet a leglehetetlenebb alibi-
vel elkésni a munkából. Máskor fél-
órát álltam a tűző napon, amíg újra 
és újra felvették az autós üldözést, 
és mivel bosszantott a helyzet, el-
képzeltem ezt a jelenetet úgy, ahogy 
a valóságban is kinéztünk: hogy a 
jófiúk halált megvető bátorsággal 
üldözik a rosszfiúkat, miközben a 
magyar családanya halált megvető 

bátorsággal igenis hazatér a bevá-
sárlásból. Persze a jelenet végéig 
mégis ottmaradtam a könyörögve 
néző stábtag mellett, miközben két 
doboz jégkrém olvadt szét a szaty-
romban, és okosan beláttam, hogy 
ez a veszteség semmi ahhoz a sok 
millió forinthoz képest, amibe kerül 
itt a stáb bármelyik félórája. Azon 
könnyedén túltettem magam, hogy 
a jégkrémet én fizettem ki azért, 
hogy kidobhassam, ők meg fizetést 
kapnak azért, hogy velem és a többi 
gyalogossal aszalódjanak a napon, 
és ha már félórára így összehordott 
minket az élet, igyekeztem kikérdez-
ni mindenről, amit elmondhatott. 

Ilyen előzetes tapasztalataim vol-
tak a nemzetközi szuperproduk-
ciókról, amikor nemrég az etyeki 
Korda Filmparkba látogattam, ahol 
az állandó kiállítás alkotói azt ígérik, 
hogy bennfentessé teszik a látogatót. 
Tény, hogy érdekes túra volt még 
úgy is, hogy nem okozott nagy meg-
lepetést az, hogy a sokszor napokig 
forgatott üldözéses jelenet csupán 

pár másodperc a filmben, vagy hogy 
a jeleneteket nem a történet krono-
lógiája szerinti sorrendben veszik 
fel, hiszen sok-sok tényezőtől függ, 
hogy mikor mit tudnak rögzíteni, 
milyen helyszíneken, mely szerep-
lőkkel. Bizony nem lehet könnyű 
a színészeknek egyik pillanatban 
önfeledten nevetni, pár perc múlva 
könnybe lábadva búcsúzkodni vagy 
épp megmenteni a világot és elnézni 
a messzeségbe, miután kinyilatkoz-
tattak valamely szentenciát. Persze 
amikor a sztárok gázsiját meglátja az 
ember, már úgy gondolja, mégsem 
olyan nehéz ez – pedig de. 

Az egyszeri látogató csak a legér-
dekesebb dolgokra kapja fel a fejét, 
rácsodálkozik, hogy a stáb kiemelten 
fontos tagja az a kolléga is, akinek a 
forgatáskor az a feladata, hogy meg-
sétáltassa a producer kutyáját, vagy 
hogy milyen kényszermegoldások-
ból milyen remek dolgok kereked-
tek a filmtörténet lábjegyzeteiként 
továbbmesélt anekdoták szerint. A 
tárlat valójában a vörös szőnyeges 

bevonulással indul, és visszafelé 
haladunk a gyártás állomásain át 
az ötletig. A forgatás csupán egy kis 
hányada a filmkészítésnek, óriási 
csapat hatalmas munkája előzi meg, 
és az utómunkálatok bizonyulnak 
igazán meghatározónak. A bennfen-
tesség érzése a két és fél órás látoga-
tás során egyszer csak mégis rátör 
a látogatóra, miután kikacarászta 
magát azon, hogy melyik hangot 
milyen hétköznapi tárgyak segítsé-
gével kreálják a sokmilliárdos költ-
ségvetésű gigaprodukciókban is, 
vagy meglátja, hogy néz ki egy-egy 
hajós jelenet a valóságban.

A Fejér megyei Etyeken 2007-ben 
megnyílt, filmstúdiókból álló komp-
lexumról gyakran olvastam, de csak 
most, a koronavírus miatti leállást 
követő újranyitáskor tudatosult ben-
nem, hogy a Korda Filmstúdió nem-
csak a nemzetközi filmes szakma 
térképére került fel, hanem a Korda 
Filmpark az érdeklődők előtt is nyit-
va áll: családi napokat tartanak, fil-
mes táborokat szerveznek, cégeknek 

csapatépítő programokat kínálnak, 
a látogatóközpontban pedig interak-
tív tárlatvezetést. 

Az Etyekwoodként is emlege-
tett 35 hektáros terület látogatható 
részein izgalmas látványosságok 
várják az érdeklődőket: Will Smith 
nyomdokain a posztapokaliptikus 
New York utcáin sétálhatunk, vagy 
betérhetünk a 15. századi Itáliába, 
ugyanis itt forgatták a Borgiák-soro-
zat számos jelenetét is, de a magyar 
helyszínek között ott a komáromi 
katonai bázis, a nádasdladányi Ná-
dasdy-kastély, a Rudas gyógyfürdő 
és az alcsúti arborétum is. Etyeken 
közel kétszáz ács és festő dolgozott 
a Szent Péter-bazilika, a római kori 
falu és városfal díszleteinek megépí-
tésén, de bennfentes információ az 
is, hogy a filmben látható kőből fa-
ragott és öntöttvas ágyúgolyók több 
száz darab pöttyös labdából készül-
tek, melyeket a közeli játékboltból 
szerzett be egy stábtag, és egyetlen 
éjszaka alatt hozzáértő kezek ágyú-
golyót varázsoltak belőlük.
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Nyári kerengő. 
Hölgyeknek 
és uraknak
Valcerkirály, akire régen vártunk,
hozd el a fényt, legyél, akit imádunk.
Hogyha időd
       lejár az első körben:
húzd meg magad, add meg magad,
add fel magad időben.

Álarc csupán az idő, melyben élünk,
jobb, ha a vészt nem érzi meg a térdünk.
Elbukhatunk:
         nem miénk a dicsőség.
A térerő elveszthető –
fejünkre csap a hőség.

Mert él a nyár, elménkbe ég a színe,
és dallamát – vetítjük ki a térbe.
A tűnt romok
        talpunk alatt már régen.
Ez nem homok, de adj okot:
megfejthetem, ha kéred.
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Költő vagy, csupa szeretet: szereted-e a le-
gyeket? – tette föl a költői kérdést Babits 
Mihály 1932 nyarán az esztergomi Előhe-
gyen. Nem tudom, mennyi légy volt ott ak-
koriban, de biztos nem annyi, mint most 
minálunk Zalában. Különben halhatatlan 
poétánk életigenlően játékos és kedélye-
sen humanista lírája inkább lett volna 
légytetemekkel borított bútorok és véres, 
bunkósbottá gyűrt újságpapírok gyászos 
csataterének komor balladája. Vagy csak 
én vagyok annyira méltatlan Babits nemes 
szelleméhez, hogy teljesen magától értető-
dő számomra ölni, ölni ezreket, hogy meg-
védjem bús kényelmemet. Mindenesetre 
mióta falun élünk, rájöttem a humanizmus 
lényegére.

Kínos kimondanom, de bármennyire 
hiszem és vallom az emberi lélek isten-
képmásvoltát, meg a halhatatlan, végtelen, 
egyetemleges szeretetet: minálunk itt falun 
a humanizmus a számokon múlik.

Ha beröpül éjjel a szobámba egyetlen 
darab eltévedt, megzavarodott, árva kis 
légy, szúnyog, darázs, szöcske, sáska, szár-
nyas hangya, vitorlás pók, vámpírdenevér, 
invazív harlekinkatica, májusi cserebogár, 
dögkeselyű, pattantyús lóféreg vagy repülő 
húsevő gomba, ami nálam előbb volt jelen 
a teremtett világban, s akinél én vagyok a 
természetben vendég, akkor természete-
sen humanizmustól túlcsorduló szívvel, 
az élet minden apró rezzenése előtt ámuló 
tisztelettel fejet hajtva tárom neki széles-
re az ablakot, kapcsolom le a villanyt, és 
megyek az udvarra egy illatos gyertyával, 
hogy annak jámbor, pisla fényével újra 
visszacsalogassam természetes közegébe 
az élni vágyó kis teremtményt.

Ám ha beröpül éjjel a szobámba a fenti 
lények százas egyedszámú, offenzív koló-
niája, a humánum úgy hull le rólam, mint 
ruha másról a boldog szerelemben. Nem 
haragot érzek, nem is gyűlöletet. Ezek még 
emberi dolgok. Mi bensőmben dúl, a te-
remtés kezdetéről való. Medveős, farkas-
totem bömböl föl lelkem sötét szegletén: 
bár agyaram-karmom nőne, és irdatlan 
mancsokkal vethetném magam az ellenre, 
mi ételem, hajlékom, ágyam akarja! Dicső 
ősök korcs utódaként csak a közhelyes, 
kisszerű, kispolgárin összetekert újságpa-
pírral indulok véres küzdelemre. Büszke 
csatakiáltás helyett – még fölébred a falu – 
csak elszántan suttogom minden légynek, 
meg a többi frászkarikának, ami egy perc 
múlva még él: lássátok testvéreitek szét-
marcangolt tetemét, oda juttok mindjárt ti 
is, ha nem takarodtok ki rögtön a rétre más 
élőlényekkel kellemetlenkedni!

Nehéz humanistának lenni falun, mert 
itt aztán nem babra megy a játék.

Van nekünk egy pincénk. Akkurátus, 
csinos pince, hatvan-hetven éve építették, 
apró fölújításra szorul, amit fél éve csiná-
lok, de holnap már meszelek, ha Isten meg-
segít, s utána végre mehet le kiskertünk sok 
finom terménye, amit nem a csiga meg a 
bogár zabált föl. És a bor is.

A pincének van egy lejárata, azon he-
lyes, nyerges cseréptető, annak pedig de-
rék, izmos mestergerendái. Az egyik ilyen 
gerendán volt egy hangyaboly. Úgy tessék 
elképzelni, hogy megy az ember a lépcsőn 
a pincébe, és a feje fölött, a gerendát kör-
beölelve lóg lefelé a boly, műfajában szo-
kott kúpos formában, csak megfordítva. 
Ámulva csudáltam a természet remekét, 
a szorgalmas kis élőlények e valóságos 
műalkotását, mely az évmilliók alatt rög-
ződött struktúrát oly makacsul őrzi, hogy 
már az se számít a dolgos férgeknek, ha 
fordítva van az egész. Csudálatomba némi 
természettudományos érdeklődés is ve-
gyült: milyen lehet a hangyakirálynőnek 
fejjel lefelé szülni?

Majd felgyúlt lelkem sötét szegletén az 
a bizonyos ősi ösztön, mihelyst rájöttem, 
mit is látok valójában: ezek a kis rohadé-
kok nem a mestergerenda köré építették a 
bolyt, hanem a gerenda is a boly része. Ma-
gyarul szivacsosra rágták a fát, ami a tetőt 
tartja. A boldog korban, mikor La Fontaine 
mester tanulságos történetét írta tücsökről 
és hangyáról, nyilván nem ismertek olyan 
hangyákat, amik a télire gyűjtögetés mel-
lett azzal töltötték napjaikat, hogy családok 
fejére tetőket omlasszanak. Tán La Fon- 
taine gerendáit épp tücskök rágták, vagy 
ismert egy jó maszek ácsot.

Szóval: vagy gerenda porlik és tető om-
lik, vagy ölök. Hát öltem.

Levertem a szegény bolyt lapáttal, ki-
vittem vödörben a mezőre, ott kidobtam, 
és voltam is humanista, meg nem is. De 
a hangyák még mindig rágták a gerendát. 
Akkor fogtam egy kis ételecetet, mert azt 
írja az interneten a bioháztartási környe-
zettudatos izé, hogy az ecettől a hangya 
menekül. De a hangyák még mindig rágták 
a gerendát. Fogtam az összes ételecetet, és 
tébolyultan locsoltam vele a gerendát, ami 
nem könnyű, ha a célpont a feje fölött van 
az embernek, a feleségem meg azt hitte, 
végképp megbolondultam, hogy az ecet-
re járok rá bor helyett. A hangyák ezrével 
hulltak, alig győztem söpörni tetemeik a 
pincelépcsőről, de utána vagy föltámadtak 
és visszamentek, vagy folyamatosan újak 
születtek, vagy eleve ennyi utánpótlásuk 
volt nekik, de továbbra is rágták a geren-
dát. Fogtam a lángszórót. Nem azt, ami 
minden rendes vidéki háztartásban széria-
tartozék disznópörzsölő néven, hanem ami 

a magamfajta, pályakezdő paraszt, vidé-
ken szerencsétlenkedő, városból menekülő 
gyüttmentnek adatik: az öngyújtó lángjával 
gyilkos fegyverré berhelt, olcsó, fújós dezo-
dort. Majd a zombitúlélős változatát: hu-
sángra tekert, petróleumos rongyot. Aztán 
hypót locsoltam a kitartó ellenségre, aztán 
megint ecetet öntöttem rájuk, aztán megint 
felgyújtottam az egészet. Mivel a mesterge-
renda már nemcsak hangyarágta, hanem 
hypótól bűzlő, tűzmarta, és üszkösödő lőn, 
a hangyáknak se volt gusztusuk hozzá, be 
is költöztek a másik mestergerendába, és 
pár nap alatt ugyanúgy szétrágták, mint 
az előzőt. Akkor leszedtem a cserepeket, 
szétbontottam az egész tetőt, a kárvallott 
gerendákra locsoltam minden mérget, a 
kerti hintaágy fölújításából maradt rozs-
damaróig bezárólag, minek legfontosabb 
alkotóeleme sósav, plutónium vagy valami 
ilyesmi. Pár napig nem tudtunk a pince kö-
zelébe menni a bűztől, de a hangyák rá se 
rántottak. Akkor drótkefével kikapartam 
a gerendák és a téglák hézagait, és feltöl-

töttem gipsszel. Hagyománytisztelőbb lett 
volna jó göcseji sárga agyaggal, ami mife-
lénk lényegében maga az anyaföld, de mivel 
eredetileg is azzal volt tapasztva itt minden, 
és a jelekből ítélve az összes hat- és többlá-
bú istencsapása különösebb erőfeszítés nél-
kül fúrja magát keresztül rajt, gondoltam, 
kipróbálok valami jó kis természetellenes 
anyagot, hátha attól végre meghátrál a za-
bolátlan természet. Ha a gipsz nem válik 
be, még mindig van egy kis falazóhabarcs. 
Meg pár zsák cement, amit még a kerítéscö-
löpökhöz vettem, de ha ezen múlik, inkább 
lebetonozom az összes hangyát. Ám holnap 
végre meszelek, ha minden jól megy. És ha 
aztán a hangyák kitalálják, hogy a gipsz, 
meg a habarcs, meg a mész sem érdek-
li őket, vagy pedig kikerülik az egészet, és 
rájönnek, hogy igazából a téglába is tudnak 
lukat fúrni, akkor fölkötöm magam a ge-
rendára, legyen e pince sírom örök időkre, 
sírfeliratom pedig: imádkozzatok a műpa-
rasztért, ki hangyák által veszett.

Hát így megy itt falun a humanizmus.

tárca

Legutóbb Zalába utaztam, Zala-
egerszegtől úgy húsz kilométerre 
délre, Szentkozmadombjára. A vo-
nat Egerszegig ment, onnan autóval 
haladtam tovább, és míg a vasúton 
egész más dolgok ragadják meg a fi-
gyelmet, mint az erdők, rétek, jobb 
esetben a Balaton, addig az autó-
ból megcsodálhattam a jellemzően 
a hatvanastól a nyolcvanas évekig 
épült Kádár-kockákat. 

Nem értékítélet, persze. Otthon, 
Felvidéken is van egy pár, nagyszü-
leim háza a szomszédban szintén 

ilyesmi, bár mivel kétemeletes, sá-
tortető helyett lapos teteje van. Még-
is leginkább Zalában tűnt fel, meny-
nyi is van belőlük.  

A kockaházak esetében ugyanaz 
figyelhető meg, mint a paneleknél: a 
közvélemény szerint rusnyák voltak, 
de célszerűek, minden igénynek meg-
felelnek, és mégis továbbállna belő-
lük az ember. Eddig csak belegondol-
ni volt nyomasztó, hogy ha kinézek 
az ablakon, sok ugyanolyan házat 
látok, mint amilyenben én is lakom. 
Aztán februárban költöznöm kellett a 

négyméteres belmagasságból a két és 
feles panelbe. Utóbbi egyébként sok-
kal komfortosabb, csak más belépni a 
százéves bejáraton, mint a hetven éve 
sebtiben felhúzott falanszterbe. 

Ráadásul Kádár-kockából nyolc-
százezer lehet országszerte, és két-
millióan laknak bennük. A kádári 
praktikát pedig az elégtelen szige-
telés némileg árnyalja, mert ezek az 
épületek energetikai szempontból 
nem túl nyereségesek, felújítani pe-
dig annyi lenne őket, mint amennyi 
az értékük. Mindezek ellenére érthe-

tő, miért a hatvanas években indult 
a házépítési mozgalom. Egyrészt 
támogatták az építésüket, másrészt 
az emberek szerettek volna kilépni 
a paraszti világból, a nyeregtetős há-
zak szégyellnivalók lettek, a tovább-
ra is paraszti életszínvonal mellett a 
vágyak kispolgárivá váltak. Néhány 
szociológus és építész véleménye 
szerint Szigetvári János 1976-ban 
megfogalmazta a parasztházak el-
tűnésének fő okát, ami ugyanúgy 
érvényes lehet a kockaházakra is: 
„Jelen korunkra a falusi lakosság 

várost néző szemében a saját nép-
művészettel teli háza a szegénység, 
a szégyellnivaló, a csákányvégre 
megérett rosszá vált.” 

Hogy szégyellik-e az emberek a 
Kádár-kockákat, nem tudom. Sze-
rintem nem, mert nem igazán van 
mit rajta szégyellni. Ahogy a paraszt-
házakon sem volt. 

Viszont az előző, a korábbi megta-
gadása, mert épp ciki vagy vállalha-
tatlan lesz, nem vezet sehová. Vagy 
csak egy olyan helyre, ahol minden 
ugyanolyan. 

KÁDÁR-KOCKÁT VISEL A BABÁM
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Etyeken Jeremy Irons volt a ró-
mai pápa, de Pablo Picassóként An-
tonio Banderas is dolgozott itt, és 
a többszörös Oscar-díjas sztárok, 
Ron Howard és Tom Hanks is az it-
teni stúdióban forgatták az Inferno 
„medencés” jelenetét. 

Ridley Scott Mentőexpedíció 
című filmje az első olyan nagy-
szabású, nemzetközi produkció, 
amelyben Budapest nem a 20. szá-
zad eleji Párizs vagy Kelet-Berlin 
díszleteként jelenik meg: a Bálna, 
a Művészetek Palotája és a Hung- 
expo épületei tűnnek fel a pe-
kingi és houstoni jelenetekben, a 
Korda Stúdió kapuja mögé pedig 
NASA-épületeket szerkesztettek 
be. Matt Damon marsi szállása is 
Etyeken volt – a hat emelet magas-
ságú műteremben több ezer tonna 
földet terítettek le.

A Korda Filmstúdió rutinos 
Mars-helyszín: szinte teljes egészé-
ben itt vették fel a National Geog-
raphic addigi legnagyobb költség-
vetésű sorozatának, a Mars című 
dokudrámának a második évadát 
is. A Pioneer Stillking filmgyártó 
cég közreműködésével 2017-ben 
közel háromszázötven filmes mun-
kálkodott azon, hogy a Korda Stú-
dió teljes területe Mars bolygóvá 
váljon: egy egész marsi várost állí-
tottak fel, ahol a lakhelyek mellett 
mérnöki szoba, kétszintes labora-
tórium, kórterem, műtő és még egy 
bár is helyet kapott.

Hosszan sorolhatnánk az Etye-
ken gyártott produkciók érdekes-
ségeit, de illő, hogy arról a filmmo-
gulról is szó essen, akiről a stúdiót 
elnevezték.

Sir Alexander Kordát (1893–
1956) a világ egyik legtekintélye-

sebb, legkarizmatikusabb filmes 
szakemberként emlegetik ma is, a 
Brit Filmakadémia az év legkiemel-
kedőbb filmjének járó díjat nevezte 
el róla. Bár nem érezte magát ott-
hon Hollywoodban – taszította őt 
a nyereségközpontú filmtermelés, 
hiszen ő az alkotómunkát értéket 
hordozó művészetnek, teremtés-
nek tartotta –, idővel a hollywoo-
di álomgyár sztárjai is tisztelték, 
főként mert azt is bebizonyította, 
igényes kifinomultsággal és sajátos 
stílussal rendelkező filmekkel is le-
het kasszasikereket elérni. És ez az 
európai „sznob” mindeközben ext-
ravagáns showman volt.

Korda Sándor, a brit filmipar 
meghatározó alakja, az első film-
rendező, akit lovaggá ütöttek, 1893. 
szeptember 16-án Pusztatúrpász-
tón (a mai Túrkevén) született zsidó 
családban, Kellner Sándor László 
néven. Öccsei szintén filmesek let-
tek: Korda Zoltán filmrendező, pro-
ducer, Korda Vince díszlettervező, 
festő. Korda Sándor alig tizenhá-
rom éves volt, amikor meghalt az 
édesapja, és a család Kecskemétre 
költözött a nagyapjukhoz, aki szíj-
jal verte őket. Valószínűleg ezért 
ment Budapestre, és amíg befejezte 
az iskolát, távoli rokonoknál húzta 
meg magát. Írónak készült, egyik 
tanára munkát szerzett neki a Füg-
getlen Magyarország című, liberá-
lis lapnál, ahol álnéven publikált. 
Fedőnévként egy katolikus mise-
szöveg részletét választotta: Sur-
sum corda – Emeljük fel szívünket. 
Ebből az álnévből született a Korda 
Sándor név, amely hamarosan vi-
lághírű lett.

Pesti újságíróként a még gyerek-
cipőben járó, új művészeti ágról, a 

filmről kezdett írni. Az akkor már 
ismert író, drámaíró Biró Lajos 
bemutatta Kordát az első magyar 
filmstúdió, a Projectograph társ-
alapítójának, nála kezdett titkár-
ként dolgozni, majd a reklámrész-
leget vezette. A magyar filmtörté-
net az első magyar filmkritikusként 
is számontartja: ő alapította meg 
Magyarország első filmes lapját, 
a Pesti Mozit, és megteremtette a 
hazai filmkritikát. 1914-ben kez-
dett rendezni, Janovics Jenő főren- 
dezőnek szerződtette a kolozsvári 
filmgyárba. Janovics erre így em-
lékezett vissza: „A pesti Newyork 
kávéház hideg márványasztalánál 
álmodozott a fiatal, nyurga Korda 
valami szerény megélhetést biz-
tosító ujságírói alkalmaztatásról, 
amikor vonatra ültettem és levit-
tem Kolozsvárra filmrendezőnek 
évi 18.000 korona fix fizetéssel. [Ez 
ötszöröse volt egy elismert újságíró 
bérének, és több volt, mint az akko-
ri magyar miniszterelnök javadal-
mazása.](...) S ma? Korda Sándor-
ban az angol nemzeti filmgyártás 
megteremtőjét ünnepli öt világrész 
közönsége.”

Kolozsváron Korda némafilme-
ket rendezett, majd egy év múlva 
visszatért a fővárosba, és megvásá-
rolta a Corvin Filmgyár pesti rész-
legét, európai színvonalú, korszerű 
műtermet építtetett, s kialakította 

kitekintő
folytatás a 1. oldalról

Borgiák Etyeken – közel kétszáz ács és festő dolgozott
a római kori falu és városfal díszleteinek megépítésén

a filmgyártás máig érvényes rend-
jét és munkastílusát, stúdióveze-
tőként és rendezőként is rendkívül 
fontos szerepet szánt az irodalmi 
alapanyagnak. Az első világháború 
pusztításai közepette felvirágoztat-
ta a filmgyárát, 1919-ig huszonöt 
filmet rendezett. 

A Tanácsköztársaság idején a film- 
gyártás művészeti vezetője volt, a 
Tanácsköztársaság bukása után ké-
sőbbi felesége, a Korda Máriaként 
ismertté vált színésznő mentette ki 
a börtönből, majd két évre Bécsbe 
mentek. Rövid ideig Berlinben is 
éltek, itt rendezte a Madame Du-
barryt (1927), amelyben először 
lépett kamera elé Marlene Dietrich. 
Az Őnagysága nem akar gyereket 
sikere után ajánlatot kapott Holly-
woodból, miszerint a felesége sztár 
lehet, ő pedig rendezhet.

1927-ben Hollywoodba utaztak, 
amelyet akkoriban már a film fővá-
rosaként emlegettek. A hangosfilm 
térhódításakor erős akcentusa 
miatt Korda Mária karrierje ket-
tétört, egy rendező sem akart vele 
dolgozni, még a saját férje sem, 
ezért 1930-ban elváltak; az asz-
szony mindvégig perekkel keserí-
tette meg Korda Sándor életét. De 
a hollywoodi álom Korda Sándor 
számára sem most jött el, a kö-
zönségességtől viszolygó filmest 
giccses produkciók, például A her-
cegnő és a vízvezeték-szerelő című 
film megrendezésével bízták meg, 
de dolgozott reklám-, dokumen-
tum- és játékfilmekben is.

Amikor visszatért Európába, 
alig 20 dollárja volt, és persze az a 
tudás, amely hamarosan a legna-
gyobbak közé emelte. Rövid berlini 
és párizsi tartózkodás után 1931-
ben fivéreivel együtt Londonba köl-
tözött, és a következő évben meg-
alapította a London Films stúdiót, 
melynek logóján a Big Ben volt lát-
ható. A semmiből teremtette meg 
az angol filmipart, stúdióiban éven-
te átlagosan 250 filmet gyártottak, 
melyek színvonala nem maradt el a 
hollywoodi produkciókétól.

Legfontosabb alkotótársa két öcs-
cse volt, és olyan világhírű magya-
rokkal dolgozott együtt, mint Biró 
Lajos dramaturg, Rózsa Miklós 
zeneszerző, Máthé Rudolf operatőr, 
Pressburger Imre forgatókönyvíró, 
Pallós István gyártásvezető.

Az áttörést az 1933-as VIII. Hen-
rik magánélete című film hozta 

el, mely nemzetközi siker lett, az 
egyesült államokbeli bemutatója 
után minden addigi kasszasikert 
megdöntött, a címszerepet alakító 
Charles Laughton pedig Oscar-dí-
jat kapott.

Nagy sikere volt az 1934-es Don 
Juan magánélete és az 1936-os 
Rembrandt című filmjének is, illet-
ve producerként is olyan filmek kö-
tődnek a nevéhez, mint az 1942-es 
A dzsungel könyve.

Korda új hazája iránti lojalitásá-
tól vezérelve rendezte meg a brit 
légierőt dicsőítő, a német veszélyre 
figyelmeztető „The Lion has Wings” 
(Az oroszlánnak szárnya van) 
című filmet. 

Öszebarátkozott Winston Chur-
chill-lel, akinek javaslatára ismét 
Amerikába költözött, „a brit szem-
léletet tükröző” filmeket készített. 
Churchillt azonban nem valamiféle 
filmes érdekképviselet ügye moz-
gatta, hanem feladatot szánt ennek 
a brit titkosszolgálat akcióiban, 
magát Kordát is felkérte, továb-
bítson híreket. Ilyen történelmi és 
politikai kontextusban készült az 
1941-es Lady Hamilton Lawrence 
Olivier és Vivien Leigh főszereplé-
sével – ismét bevált a régi recept: 
grandiózus díszletek előtt ismert 
történelmi figurák (Nelson admirá-
lis és Lady Hamilton) magánéleté-
be tekinthettek be a nézők. A film 
sikere egyúttal Korda ténykedésére 
is felhívta a figyelmet, közel volt ah-
hoz, hogy kitoloncolják Amerikából 
mint angol kémet, 1941. december 
12-re kapott idézést. Pearl Harbor 
után Korda visszatért Angliába, 
ahol Churchill ajánlására 1942-ben 
György király lovaggá ütötte – nem 
csupán a filmes alkotótevékenysé-
ge miatt. (Az anekdoták szerint a 
Buckingham-palotában akkoriban 
még nem volt moziterem, és a ki-
rály rendszeresen átjárt Kordához 
filmeket nézni.)

A háború után főként producer-
ként tevékenykedett, felismerte a 
televíziózás jelentőségét, és filmjei 
jogát nagy tévétársaságoknak is 
eladta. Érdekelte a háromdimen-
ziós film, sőt az illatokat kibocsátó 
szagosfilm is. Utolsó munkája a III. 
Richard volt 1955-ben, Laurence 
Olivier rendezésében és főszerep-
lésével.

Korda Sándor hatvankét évesen, 
1956. január 23-án szívrohamban 
hunyt el Londonban.

Fotó: Bonczidai Éva

Korda Sándor

Posztapokaliptikus New York a Korda Filmparkban Fotó: Bonczidai Éva

Forrás: Filmtett.ro
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Nem volt mit ennünk. Hétközben 
nem is volt baj ez, a gyerekek az 
óvodában kaptak ételt, a vacsora 
eddig mindig kialakult valahogy, 
de most nem kaptam fizetést, azt 
mondták, hogy valamilyen papíro-
zás miatt csúszik egy hetet a pénz. 
Befizettem az ovit, a villanyszám-
lát is, az a fontos, nehogy áram 
nélkül maradjunk, mert akkor 
hideg is lesz. Valakitől pénz kell a 
hétvégére, de senki nincs, akitől 
kérhetnék. Ha élne még a férjem 
vagy valaki a családból, minden 
máshogy volna. Egész héten ta-
karítok a munkahelyemen, itthon 
már ahhoz sincs erőm. Kimostam 
a szennyest, a mosószóda szinte 
lemarta a bőrömet, de mosás köz-
ben éjjel és nappal is csak azon 
járt az eszem, hogy kitől kérhet-
nék. Elmentem a templomba egyik 
este, mise után elmeséltem a pap-
nak, hogy mi a helyzet, hogy nem 
vagyok koldus, de most így ala-
kult. Azt mondta, fizessem ki az 
egyházfenntartói járadékot, attól 
kezdve rendes egyháztag leszek és 
talán a következő hónaptól kapha-
tok némi segítséget. Nem szóltam 
semmit, lenyeltem a könnyeimet 
és hazamentem. A szomszéd ku-
kájában találtam apró zöldségeket 
és pár szem krumplit, ami nem 
volt teljesen elrohadva, amikor 
nem jött senki arra, összeszedtem, 
hazavittem, nagyon finom levest 
főztem belőle. A maradék lisztet 
összekevertem vízzel, megsóztam 
és kisütöttem pogácsának, milyen 
jó volna bele egy kis sütőpor vagy 
szóda, mennyivel könnyebb volna 
ez a tészta, álmodoztam. De a gye-
rekek falták a leveshez, azt mond-
ták, sokkal finomabb, amit főzök, 
mint amit az óvodában kapnak. Én 
meg csak arra tudtam gondolni, 
hogy milyen jó volna egy kis lek-
vár. Nemcsak szegénységet örököl-
tem, de tartást is. Mindig azt hal-
lottam anyámtól, hogyha nincs só, 
akkor só nélkül főzzek, még ma is a 
fülembe cseng a hangja. Mindenre 

megtanított, csak arra nem, ho-
gyan kell elfogadni, de a gyerme-
keim és az éhség legyűrte a büsz-
keséget; mintha kést döftem volna 
a testembe, amikor elmentem egy 
segélyszervezethez. Nagyon ked-
vesen fogadtak, megkérdezték, 
mire van szükségem. Én mesélni 
kezdtem, elmondtam szinte min-
dent, azt is, hogy nem tettem még 
ilyet, nem kértem még, s ha kell, 
majd amikor rendeződnek a dol-
gaim, mindent visszaadok vagy 
kifizetek, csak most segítsenek. 
Fölvették az adataimat, és egy 
hatalmas táska élelemmel enged-
tek utamra. Szóhoz sem jutottam, 
csak sírtam örömömben, arra 
gondoltam, milyen jó lesz finomat 
főzni a gyerekeknek. Hogy beosz-
tom ezt a sok mindent, és lehet, 
hogy majd tudok venni a kicsiknek 
színes ceruzát, a múltkor láttam, 
árulnak használtan is a piacon, alig 
voltak elkopva. Kipakoltam a tás-
kát, konzervhús, makaróni, rizs, 
tea, só, liszt, cukor, olaj, búzadara, 
vécépapír, minden, ami csak kell-
het, ennyi mindenem már évek óta 
nem volt egyszerre. Imádkoztam, 
megköszöntem az Istennek, hogy 
ennyi jóval ellátott, és áldottam 
annak a nőnek a nevét, aki ezt a 
sok ételt adta. Jóllakottan bújtunk 
ágyba aznap este. 

Másnap korán keltem, reggelire 
megpirítottam egy kis búzadarát, 
felöntöttem vízzel, megfőztem, 
még cukrot is hintettem a tetejére, 
fejedelmi volt, dédanyám pirított 
gríznek hívta ezt az ételt, gyakran 
készítem, de cukor csak ritkán jut 
rá. Dél körül kopogtak az ajtón, épp 
ebédet főztem, makarónit, húskon-
zervvel, és palacsintát sütöttem, 
miközben arra próbáltam emlékez-
ni, hogy milyen a tejjel készült pa-
lacsinta íze. Az ajtóban a hölgy állt, 
a segélyszervezettől, kezében az 
elsőhöz hasonló élelmiszerrel teli 
táskával. Átnyújtotta.

– Jó napot, bejöhetek?
– Persze – tessékeltem beljebb. 

– Ez a csomag még a maguké, 
tegnap is odaadtam volna, de lát-
tam, hogy alig bírta a másikat is. 
Nincs valami jó erőben, egészsé-
ges?

– Persze, vagyis azt hiszem, nem 
érzem, hogy beteg volnék. Kér teát? 
Most főztem, cukor is van benne – 
habogtam zavartan.

– Nem, köszönöm. De eljöttem 
volna a csomag nélkül is, fel kell 
mérnem, hogy mennyire szorulnak 
rá. Magának van munkahelye, a 
gyerekek óvodába járnak, és amint 
látom, nem a legszegényebbek közé 
tartoznak.

– Igen, dolgozom, csak nem kap-
tam fizetést, ne értsen félre, nem 
akarok a szervezet nyakára járni, 
a fizetésem épp a számlákra és az 
óvoda kifizetésére elég. Ételre nem 
sok jut, de a kicsik kapnak enni 
az óvodában, hétvégére is mindig 
akad valami, csak most megszorul-
tunk.

– Értem. Remélem, hogy hamaro-
san kap fizetést. Látom, van szőnyeg 
is a szobában – és elindult körbejár-
ni a lakás egyetlen szobáját.

– Igen, van mindenünk, víz sajnos 
nincs, azt nem tudtam fizetni, de a 
közkútból hordok annyit, amennyi 
kell, a súroló- és mosdóvízzel pedig 
le tudjuk öblíteni a vécét.

– Értem. Tudja maga, hogy mi-
lyen jó helyzetben van? Rend van, 
tisztaság – fintorgott, mire szinte 
szégyellni kezdtem magam.

– Igyekszem, takarítónő vagyok, 
tisztítószereket néha tudok hozni 
a munkahelyemről, de azt tanul-
tam anyámtól, hogy a szegénység 
nem ok a rendetlenségre. Próbálok 
normális életet élni, most ezzel a 
rengeteg élelemmel fog sikerülni, 
nagyon hálás vagyok érte.

– Azt meghiszem – dünnyögte. 
– Sajnos többször nem segíthetek. 
Ezeket a csomagokat vegye egysze-
ri segítségnek, a későbbiekben nem 
áll módunkban támogatást adni. 
Sokkal rászorultabb helyeken él-
nek emberek, rongyokban járnak, 

mocsokban élnek, nem szőnyegre, 
de pokrócra sem jut nekik. Vannak 
helyek, ahol egy ekkora szobában 
tíz ember alszik, maguk hárman 
vannak.

– Igen, persze, tudom, nem is állt 
szándékomban, de, ha kell, vissza- 
adom ezt a csomagot, ha máshol 
nagyobb szükség van rá – szipog-
tam –, csak már ettünk belőle.

– Ne butáskodjon, mint mond-
tam, ez a maguké, sajnos tegnap 
nem tudtam felmérni a rászorult-
ságát, ezt az élelemcsomagot a 
maga nevére jegyeztem, most, látva 

a környezetét, kicsit máshogy áll a 
helyzet. 

Elköszönt és kiment az ajtón. 
Álltam a konyha közepén, és sem-
mi máson nem járt az eszem, csak 
hogy nem vagyok eléggé mocskos, 
tiszta az arcom, a kezem, a ruhám, 
túlságosan rend van a lakásban, túl 
sok mindenünk van. Aznap nehe-
zen csúszott le a falat a torkomon. 
Kipakoltam azt a csomagot, amit a 
nő hozott, és arra gondoltam, hogy 
ezt is kibírom. Megalázó volt, de 
megértettem, hogy só nélkül kell 
főznöm, ha nincs pénzem sóra.

SÓ Lőrincz P. Gabriella

Anya (szén, kréta)

Lapszámunkat NEMES ANDRÁS CSABA 
szobrászművész műveivel illusztráltuk.

Nemes András Csaba szobrászművész 
Kolozsváron született 1968. október 3-án.
Rajztanári és művészettörténeti oklevelet 
szerzett szülővárosában. 2013-ban végez-
te tanulmányait a kolozsvári Képzőművé-
szeti és Formatervezési Egyetem szobrász 
szakán. Rövid ideig művészpedagógus volt 
a Kolozsvári Református Kollégiumban. Je-
lenleg szabadúszó szobrász.

Az 1980-as évek elején kezdett szobrásza-
tot tanulni Benczédi Sándortól, majd Vetró Ar-
túrtól. Az 1980-as évek végén, 1990-es évek 
elején ismerkedett meg Sütő Miklós kolozsvári 
fazekas-keramikussal, aki mentora és barátja 
lett, és aki megtanította a terrakottakészítés 
és az agyagégetés technikájára. Később a 
terrakotta mellett rátért a márványkompozi-
tok készítésére. Nemes András Csaba mun-
kássága kétirányú, az egyik a portréábrázo-

lás: fej és dombormű, a másik kisplasztika: 
terrakotta, fém és kompozitok, műgyanták.

„Ha azt alkotom, amit én érzek és tudok, 
azt senki sem érti, ezért azt mutatom meg, 
amit mindenki tud és érez, de úgy, ahogy 
csak egyedül én tudom megmutatni” – ol-
vashatjuk Nemes András Csaba ars poeti-
cáját. És valóban, ha megnézzük az itt közölt 
kisplasztikákat, szénrajzokat, megállapít-
hatjuk, hogy ez mind jelen van az életünk-
ben. A mindennapjainkat belakja a nyurga 
alakok eredendő ügyetlenkedése, ez az alig 
megtartó egyensúly, mely valahogy mégis 
továbblendít – egymáshoz sodor vagy épp 
távolra gurít. Körbeérő életeink, körbeérő 
mozdulataink, körbenéző tekintetünk nyer 
formát most e szobrok által. Könnyedek, 
mégis tetten érhetjük bennük az eleve el-
rendelés nehézkes bizonyosságát. 

A drótburokban ábrázolt magzat – bár-
mily borzongató is első ránézésre a szo-
bor – mégis az élet diadalát hirdeti: testet, 
anyagot kreálhat az ember, de az élet, ez a 
sokszor átkokkal és áldásokkal terhelt élet 
bizony nem pusztán tőlünk eredeztethető. 

A szénnel rajzolt portrék tekintete is so-
káig elkísér: erős, konok asszonyok és 
férfiak jártak előttünk. Álmaikon és a valós 
küszöbökön is átléptek sokszor, mi meg ma 
is érezzük az indulások szilajságát és a ha-
zatérések megbékélő csendjeit.

Nemes András Csaba formát teremt 
azoknak az érzéseinknek is, melyekre ta-
lán épp azért nincsenek pontosabb szava-
ink, mert hallgatni szoktunk rólunk.

Mikor nagyapám álmában bevágtatott Kolozsvárra (vegyes technika)
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Nagyapja kedvenc mondata 
jutott eszébe: kelj fel és fe-
küdj le. Gyakran mondogat-
ta. Háborús sérülése volt, 
egy gránátszilánk lapult az 
agyában, műteni nem lehe-
tett. Sokszor összekeverte a 
szavakat, közmondásokat. 
Gyerekkorában kérdezte az 
öreget, akkor most felkeljek 
vagy inkább feküdjek le? 
Nagyapja értetlen tekintet-
tel nézett rá, és csak annyit 
mondott, fiacskám, belőled 
se lesz katona soha. Ebben 
igaza lett, pedig akkor nem 
úgy nézett ki a dolog, a fiú 
szerette a háborúhoz kap-
csolódó játékokat.

Nagy kincs volt akko-
riban egy ólomkatona, és 
neki több is volt. Szeretett 
velük játszani, csatasorba 
állítani, de nagyapja sose 
kapcsolódott be a játékba, 
hiába kérte. Csak egyszer 
jegyezte meg: hol vannak 
a lövészárkok? Az tényleg 
nem volt. A fiú bicskával 
próbált javítani a helyzeten, 
az asztal falapján kis lyuka-
kat, majd ezekből folyosót 
vájt ki, de mielőtt megmu-
tathatta volna nagyapjának, 
hogy most már kész az igazi 
csatatér, nagyanyja valósá-
gos háborút robbantott ki, 
amikor meglátta a tönkre-
tett ebédlőasztalt. Nemcsak 
szidást, de pofonokat és ve-
rést is kapott, ami korábban 
sose fordult elő. A könnyein 
keresztül csak azt hajtogat-
ta, nagyapának csináltam, 
nagyapának! Mit csináltál 
te nagyapádnak? L-l-lövé-
szárkot. Nagyanyja keze 
megállt a levegőben, majd 
lerogyott az ágyra, és most 
már ő sírt, de hamar ösz-
szeszedte magát, letörölte a 
könnyeit, és már megint az 
a kemény asszony volt, aki-
nek senki se tud ártani.

Gyere ki a konyhába, szólt 
a fiúhoz, aki tudta, most 
sarokba kell állnia, de már 
nem sírt, azt is tudta, nagy 
hibát követett el. Tönkretet-
te a bútort, méghozzá a csa-
ládi asztalt, ahol már egyre 
kevesebben ülnek. Nagyapa 
is ritkán eszik velük, talál 
ürügyet arra, hogy ne legyen 
ideje a lakásban lenni, jön-
megy, fúr-farag kint a csűr-
ben, szó nélkül. Most is kint 
mászkál, nem látta a fiú mű-
vét, amit neki készített.

Lesöpörte az asztalról az 
eddig nagy becsben tartott 
ólomkatonákat, majd ösz-
szeszedte a földről, egyik-
nek a feje, másiknak a karja 
tört le, vagy csak a puskája. 
Bedobta mindet egy doboz-
ba és elsüllyesztette az ágy 
alá. Nagyanyja hangját hal-
lotta újból, amint szólítja a 
konyhából. Lassan ment a 
konyha felé, szégyellte tet-
tét, azt se bánta volna, ha 
kap még egy-két pofont.

Az asztalon, ahol min-
dig ülni szokott, egy bögre 
forró kakaó gőzölgött, ami 
akkor hiánycikk volt, az ő 
kedvence. Nem mert leülni, 

azt csak bánatában tehette 
oda nagyanyja, ez nem jár 
most neki. Állt az ajtóban 
és nem szólt. Nagyanyja 
se, csak intett, hogy üljön 
le. Igyad, szólt pár pillanat 
múlva. Nagyon forró volt az 
ital, a kezét is égette a csé-
sze, s ahogy lassan kortyol-
ta a tűzforró kakaót, folytak 
a könnyei. Nagyanyja leült 
vele szemben. Az asztalra 
egy zacskóból tarkababot 
szórt és elkezdte kiválogat-
ni a rossz szemeket, közben 
beszélt, de úgy, mintha nem 
is hozzá szólna. Lövészá-
rok. Ezt hallgattam évekig, 
évtizedekig. Nagyapád még 
mindig ott van. Abban a 
lövészárokban. Nem bír on-
nan kibújni. Mintha még 
mindig háború lenne. Csak 
fújja a magáét. Kelj fel és 
feküdj le. A Bibliát se ol-
vassa, nem is akar hallani 
róla, amit régen szívesen 
forgatott. Kelj fel és járj, 
a názáreti Jézus Krisztus 
nevében, kelj fel és járj, ezt 
neked is felolvastam.

Kivágódott a konyhaajtó, 
nagyapa állt ott vörös fej-
jel. Nem szokott kérdezni, 
de most mégis megszólalt, 
visszafojtott dühvel: ki tette 
tönkre ilyen barbár módon 
az asztalt? Nincs semmi 
tönkretéve, szólt nagymama 
fojtott hangon, megcsinálta 
az unokád a lövészárkot, a 
te lövészárkodat. Lehet to-
vább háborúzni. Nagyapa 
becsapta maga mögött az 
ajtót. Nagymama folytatta: 
nagyapád összetévesztette 
a feküdj és kelj fel szavakat, 
hol rohamra kellett kimász-
ni, felkelni az árokból, hol 
lefeküdni, de ő rossz paran-
csot adott, és legkedvesebb 
gyerekkori barátját ott lőt-
ték szét mellette, mert nem 
feküdt le a lövészárokba, 
míg nagyapádnak csak egy 
gránátszilánk fúródott a fe-
jébe, megmenekült. Azóta 
ilyen. A fiú letette a kakaós 
bögrét. Nagyapa ugye nem 
akart rosszat csinálni, csak 
véletlenül mondott rosszat? 
Én ma rosszat csináltam. 
Senki se akart rosszat, még 
te se, szólt nagymama, köz-
ben a tarkababszemek az 
asztalon, a jók a rosszakkal 
megint összekeveredtek, 
ahogy hadonászva beszélt. 
Újból válogatni kezdte. A 
fiú is segített, csendben ül-
tek, míg be nem végezték 
a munkát. Gyere, nézzük 
meg, hol van az öreg, a vé-
gén még feldarabolja az 
asztalt, amilyen hirtelen 
természetű.

A szobában nem volt sen-
ki. Az asztal sem volt ott, 
csak a négy faragott lába. 
Hol fogunk ebédelni? Nagy-
mama újból lerogyott az 
ágyra, de most nem sírt. A 
fiú átölelte a lábát. Kimehe-
tek nagyapához? Nem, nem 
lehet tudni, mit forgat a fe-
jében, talán már fel is vágta 
tüzelőnek. A lövészárkot is. 
Akkor honnan lesz aszta-

lunk? Sehonnan. Eszünk a 
konyhában. Most feküdjünk 
le. Mondasz mesét? Ma este 
nem.

Nehezen aludt el, mint-
ha enyhén rázkódott volna 
a nagymama ágya, de nem 
mert kérdezni tőle semmit. 
Figyelte, és kicsit félt attól, 
mi lesz, ha bejön a nagyap-
ja, de félálomban csak a 
vastag, sötét asztallábakat 
látta közeledni, döngő lép-
tekkel. Kelj fel és feküdj le, 
csengett a fülében az ismert 
szöveg. Bebújt a takaró alá 
és úgy aludt el. Mikor reg-
gel kinyitotta a szemét, az 
asztallábak ugyanott áll-
tak. Nagyanyja szöszmötö-
lését hallotta a konyhából. 
Mezítláb szaladt ki hozzá, 
és hadarta: vigyem ki az 
asztallábakat, hátha meg-
javítja nagyapa az asztalt, 
éjjel kopácsolást hallottam, 
biztos dolgozott a csűrben. 
Nem volt kopácsolás, hal-
lottam volna, az ablak meg 
volt nyitva. Vegyél papucsot 
és ülj le reggelizni.

A bögrében tej volt, amit 
egyáltalán nem szeret. Fél-
relökte. Kár sztrájkolni, a 
kakaó elfogyott, majd jövő 
héten lesz. Edd meg a zsíros 
kenyeret, ott a zöldpaprika, 
és hozz a kertből néhány pa-
radicsomot. Nagyanyja nem 
nézett a fiúra, a sparheltnél 
forgolódott, a bableveshez 
készítette a rántást. A fiú ki-
szaladt az udvarra, de nem 
a veteményeskert, hanem a 
csűr felé vette az útját. Hall-
gatózott, majd egy téglára 
felállva benézett a homá-
lyos ablakon. Nem volt ott 
senki, a rozoga, kiszuperált 
heverő, ahol nagyapa gyak-
ran pihent, üresen táton-
gott, a földön gyalu és sok 
fűrészpor. Futott tovább a 
paradicsomért. Letette a 
konyhaasztalra a szép, érett 
darabokat. Ügyes vagy, be-
széltél nagyapáddal? Nem. 
Ekkor nagyanyja a szemé-

be nézett, és nem kérdett 
semmit. Nem beszéltem, 
mert nincs itthon. Ilyen ko-
rán sose megy a kocsmába, 
ki tudja, miben sántikál, 
na egyél szépen, aztán me-
hetsz az udvarra játszani. 
Ímmel-ámmal reggelizett, 
nem volt kedve kimenni az 
udvarra se, az ólomkatonái-
ra gondolt, a sok sebesültre, 
azzal játszott volna. Meg 
lehet ragasztani az eltört 
ólomkatonákat? Nagyany- 
ja csak mozgatta a fejét, 
de úgy, hogy nem lehetett 
érteni, ez igent vagy nemet 
jelentett. Egy dobozban, a 
kemence mellett naposcsi-
bék voltak, végül azokkal 
játszott, míg megfőtt az 
ebéd. Most gyere, segíts, 
hozzuk ki együtt a szobá-
ból az asztallábakat, át kell 
rendeznünk a szobát, egy 
kis asztalt lehozunk a pad-
lásról, nem olyan nagy, de 
egyelőre elég lesz az is.

A szobában fura szag, 
talán ragasztó és lakk sza-
ga érződött. Nagymama 
gyanakodva nézett körül, 
szaglászott. Nagyapa az 
asztalnál állt háttal, csak 
annyi látszott, nagy munká-
ban van, az asztal körül fű-
részpor, smirglidarabok. A 
fiú odaszaladt az asztalhoz. 
A lövészároknak már csak a 
nyoma látszott, fűrészporos 
masszával töltötte meg az 
öreg, ecsettel lakkal vonta 
be. A fiú a nagymamához 
fordult, nincs többé lövé-
szárok! Az sose múlik el, 
hallotta. Megfogta nagy- 
anyja kezét, és odahúzta 
az asztalhoz. Mindhárman 
percekig álltak ott, szótla-
nul. Nagymama szokásos 
szarkasztikus hangján csak 
annyit mondott, úgy néz ki, 
mint egy modern intarzia.

Várni kell egy órácskát, 
míg jól megszárad, aztán 
hozhatod a katonáidat, hal-
lotta a fiú a nagyapja hang-
ját.

válogatás a Karantének díjazott műveiből

hol van az Éden amit Isten ígért és
hol van az Isten aki ígérte elhull a virág
eliramlik a szarvas előled hol van a lomb
méltatlankodik a rigó reszket a kertben
a rózsa hiszen az ősz már itt araszolgat
a kertek alatt leveti szirmait mint lány a
ruháját s elveszett szüzességét – hajnali
harmat – könnyezi meg bezzeg ilyenkor hol van
a tavalyi hó dobban a szív az a dolga
otthon-e házad és a hazád ahol élni lehet
az nem lehet hogy nincs hova hazamenned
messze az ég elkápráztatnak csillagai távoli fénye
az időnek és melegedsz az éjszaka parazsánál
a szépség lassú tüze ez ébred a Bükk idekéklik
amint lehull pára-ruhája és rázendítenek éhes kismadarai
s mint akiket a hit megigézett miséznek míg bele nem halnak

Míg bele nem halnak

Elvágyódás

Fecske Csaba

Az ebédlőasztalra került a kisszék,
hónom alá nyúlva beemelt.
Mindig feltartottam a karom.
Fehér lepedőt kerített körém,
hideg szakszerűséggel betűrte, körüljárt.
– „Adok neki egy kis tartást” –
így mondta mindig, és hozta a nyesőt.
Olcsó kis műanyag darab volt,
megrágott nyél végén borotvapenge.
Éber antennáim a világ, az ég felé fordulva,
akkor rezegni kezdtek,
majd minden szál fejtövemhez lapult.
Húzódtak, no.
Valami koszmóról beszélt, meg hogy „egyhossz”,
de láttam közben az arcát.
Lélegzet-visszafojtásnyi időre
minden összeköttetésem megszakadt.
Kihagyott jel. Semmi „tartás”.
Később persze Sámson, meg a kopasz rabszolgák,
meg tárgyi tudásként a haj védőpikkelyeinek szerepe.
Mindegy. Úgyis tudtam.
Ma lófarokban viselem,
tincseim oldalt kiszabadulnak,
és homlokomnál a rakoncátlan babahajak
újra szállingóznak.
Égnek állnak.

Ritkítás
Csongor Andrea

Látom rajtad, hogy a második feleségem
leszel, a szemed is úgy áll. Abból, ahogy
fölemelsz egy narancsot a sarki
szupermarketben, ahova elkísértelek, meg
lehet jósolni az ilyesmit.
Abból is, hogy a rímelős verseket szereted.
Aztán ott a hajad és a szemed,
a szád, a vállad és a combjaid.
Minden kiderült, pedig még nem vagyok
negyven, eszem ágában sincs elpatkolni,
de mégis: készen áll a világ, a tavaszi eső
fölszárad az első széllel, a Rákóczi téren
vágunk át és a türkizkék hegyi patak tőlünk
balra és tőlünk jobbra almafa, cseresznyefa
illata, közben azért eszemnél vagyok,
tudom, hogy merre hány méter, és akkor te
magad szakítasz le egy almát a fáról,
a legpirosabbat, biztosan meg tudom
állapítani, átnyújtod a Rákóczi tér közepén,
a metró bejárata előtt, és már hátat
fordítasz, amikor beleharapok.

Rákóczi tér
Kovács Gergő

ÓLOMKATONÁK Abafáy-Deák Csillag

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Abafáy-Deák Csillag (1949) író, művészeti író
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő
Csongor Andrea (1968) drámapedagógus-távsegítő 
operátor
Dávid Ádám (1985) író, költő, műfordító, szerkesztő
Eszteró István (1941) költő
Farkas Wellmann Endre (1975) József Attila-díjas 
költő, író, műfordító, szerkesztő 
Fecske Csaba (1948) költő, író
Juhász Kristóf (1982) író, újságíró, előadóművész 
Kántor Mihály (1974) szakíró 
Karácsonyi Zsolt (1977) József Attila-díjas költő, 
műfordító, szerkesztő, színház- és irodalomkritikus, a 
Helikon folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Magyar Írók 
Ligájának elnöke  
Kovács Gergő (1981) író, költő
Kubiszyn Viktor (1979) író, újságíró 
Leczo Bence (1996) író, újságíró 
Lőrincz P. Gabriella (1982) költő, író
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vers

Kör (vegyes technika)

Imádkozó (terrakotta, vas)

A versvonatok csak úgy jönnek-mennek,

dübörgő zajuk néma, nesztelen

vonalat karcol rángó testeden,

nincs állomás, sem okos menetrendek,

volt váróterem, omladozó rámpa

felé párolgó ködhomályon át

megérkezések emléke fon át,

örvénylő tűzzel világít a lámpa,

mögötted évek hullnak kósza mélybe

fénycsíkot húzva minden ablakon,

a sínek közé dűlt csillagos égbe

halánték kattog át padlaton,

a mondatok önállósult beszéde

visszhangzik messze tisztán hallhatón.

Versvonatok 
Mesterszonett

Eszteró István

Az ember életútjának végén sötét erdőbe

érve tépkedi a fűszálakat, hétfő, kedd,

évek, évtizedek levelét, egyenként

simítja tenyerébe, áldott legyen az örök

susogásod, te smaragdzöld árnyalataiból

rubinba játszó, barna avarba foszladozó,

sárba süppedő, porszemként repülő lét,

mely elveszti égbe markoló ágát, földet

ölelő gyökerét, a dalt fakasztó szelet,

egy mosoly se marad, utca se, házszám,

harangszó a rengetegbe fülelő fülnek,

amikor nincs visszaút, emlékek morzsáit

felcsipegetik az elmúlás madarai, minden

törölve az amnéziás eltávolodásban,

csak nézel a zsugorodó, támaszra szoruló

Földgömb parányi pontjára, a szentjános-

bogárként pislákoló Napra, míg elszáll

millió sejtből a lélek, s nem tudni, melyik

emlék emlékezik ránk, lehet, hogy itt

esküdtünk örök hűséget, vagy egy másik

bolygón, ahol egy kisherceg tartotta

Tejútból szőtt menyasszonyi fátylad,

akkor kellett volna megszelídíteni a végtelent,

mely elnyelte a koszorúslányokat, színes

galaxisokat himbáló vőfélybotot a vígadó

násznéppel, a cimbalmos, nagybőgős zenével,

most kezdődött a tánc, és máris elhamvad

ölelésünk a fekete anyag forgatagában.

Esküvő egy másik bolygón

Ijesztget az ősz, mint a bumeráng,
a visszatérő goromba tavaly
olyan fene módon kerekíti ránk,
ahogy szilaj szélben szembe kap a haj,

lélekbe a köd, énekbe a ragrím,
amely sorvégen kibicnek állva
esküdne fel egy véres kártyapartin
guillotine mellett alsóra, királyra,

mikor épp szabadvers állhat nyerőre,
s más Tinti ugatna hexameternyi
nyúlugrást, hiába minden előnye,
esélye sincs tán, csak nyálát lenyelni,

s felhőket vizslatni, egyik mint sintér
égő hurkot dob szinte a szőrére,
háromszáz könyvét, valljuk be őszintén,
eladná-e ma gazdája őérte,

vagy laptopját, melyben róla írt verse
lapul majdnem kész verseskötetében,
amolyan költői kérdés ez, persze,
ma, mikor nap is gyújtogat a szélben,

annyi a rémség, fájdalom, iszony,
hogy mélyrétegek legmélyén se zéró,
ha erkölcsért kutakodna szigony,
jobb ágán Homérosz, bal ágán Néró,

egyiknek zöld az ég, másiknak lángbor,
segíthetnek-e régi istenek,
hisz Róma fölött az ég újra lángol,
s csodák itten régóta nincsenek,

jöjjenek-e Petőfik Tóth Árpádig
a szemétdombbá torzult dombtetőre
pengetni szélisten eolhárfáit,
ahol bumeráng vág gerincvelőre

tördelt bordájú fénycsóván, s egyedül
csillagsírás hat át idők falán
ahogyan régi tücsök hegedül
Szabó Lőrinc s a többiek nyarán…?

Róma fölött az ég újra lángol

Mi lenne veled, tamburás öreg,
pengetnél dalt négy fal között ma is
csöpp örömért, mert más ez a szöveg,
mint a kinti összelopott hamis,

rángó hajrában húrokat kitépő
omló halandzsa, pokol hangfekvésű,
hogy rongyolt nadrágból kilát a kéklő
bőr, és a copfból kiesik a fésű,

pengetnél-e újra gyengéd ujjakkal
titkokból nyíló illatos tavaszt,
versenyben már az idegen újakkal,
mikor a zajtól nem hallod amazt,

merítenél-e a források vizéből
még kristálytiszta hangú dallamot,
búgó fájdalmat betyárok szívéből,
milyet a gyerek hajdan hallgatott,

vándor harangszót festői napnyugta
szénaszagú, harmatos mezején,
ha dübörgő zene szilaj taktusra
dobol dobhártyán túl az éj felén,

vagy elszegődnél inkább a bandába
akár legutolsó, vásári celebnek,
lelket vakító színpadokon rángva,
akit feldobva már el is felednek,

fehér szakállat lengetve térdig
befelé még ragyogna-e szemed,
mikor a szavadat se nagyon értik,
s címére se vesz egyetlen lemez,

ha nem köszön már néked Nagyszalonta
csonka tornya, tamburás öreg úr,
és nem vezet vágy naponta vadonba,
amerre reményről hiányzik a húr?

A tamburás öreg úr, másként

Ha orvos kérdi, mit vársz még e korban,
remény szárnyára hitvány gyógyír, persze,
zsugoriéra, kinek fogyó perce
elkallódik, mint hangok az echóban,

vagy űrszemétre dobált alkatrészek,
papírrepülőd száz vényből lett, bátor,
légörvényekbe tévedt navigátor
fentről böngészni összefolyt egészet,

térképek rajzán apró folt marasztal,
landolni jó, ne sodródj távolabb,
ahol a lépték csökken pár arasszal,

levegő oldja fel házszámodat,
s buborékjel alatt rügynyi tavasszal
se maradna hiteles másolat.

Landolni jó

Visz az idő, megyek utánad,
talán porszemem meg is találhat
valahol utolsót lehelve
szívedből nyílt virágkehelyre,

s akkor a lelkünk másik korban
kigyullad egy csipkebokorban
piros bogyókkal fényárt vetve
eljövendő szerelmesekre.

Leszünk hajukkal szálló illat,
melyet a szél ajkával illet,
nyelvük hegyén csókokra ringó

rózsaszínű ízlelőbimbó,
leszünk az összeérő térdük,
amikor kirügyezünk értük.

Utolsó szonett

A Csendes hang (vegyes technika)
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könyv 

Eszteró István új verseskötetét la-
pozgatom a dögmelegben, és annak 
ellenére, hogy ilyenkor általában 
semmihez nincs kedve az ember-
nek – most mégis örömmel olva-
sok. Eszteró a nagy rejtőzködők és 
a nagy szerények közé tartozik, 
az 1983-as debütje után 2004-ig 
hallgat – mármint kötetkiadás 
szempontjából, ekkor jelenik meg 
a Gondolatok a hölgytárban című 
következő versválogatása. Ezután 
sűrűbben ad ki könyvet, szám sze-
rint négyet, míg elérkezünk e mos-
tani, szintézisízű, igen jól megter-
vezett válogatáshoz. Címe: Róma 
felett az ég újra lángol.

Onnan az olvasási örömöm, hogy 
a cím ugyanezt, (a Néró elképzelt 
költői hagyatékával bíbelődő ver- 
seimben) általam is régebben meg-
fogalmazott gyanút ígéri újra átél-
ni, és nem is csalódom: Európa, az 
európai kultúra kivérzésének vízi-
ói, az emberi méltóság és a klasszi-
kusnak tudott értékeink feloldódá-
sa a posztmodern utáni semmiben, 
a költészet státusának leértékelő-
dése – igazából tematikailag min-
den, ami erős, ami aktuális, ami az 
emberi érzékenységet megfoghatja.

Tíz fejezet, tíz ciklus, mindenkép-
pen a számmisztikában jelentéssel 
bíró szerkezet (Versvonatok, Sze-
relembolygó, Még eltűnődik, él-e 
versek fája, „Volt egy szent szándé-
kunk”, Ahol a hajnal csendben te-
jet forral, Versciklusok, Mennyire 
hinném, hogy ott csudaszép, Hol-
land szélmalomban, Karácsonytól 
farsangig, valamint a csupán két 
címet tartalmazó Kimonótlan a 
mennyei múzsa című rész) alkotja 
a könyvet. 250 oldal – egy élet ver-
sekben. Még az alapos olvasás előtt, 
ha eljátszunk néhány asszociá- 
cióval a címek kapcsán, különféle 
történeteket tudunk a cikluscímek 
alapján elképzelni, a cím által ígért 
vízió szépen felfűzhető az alcímek 
kínálta jelentésekre.

Szonettkoszorúval indulunk, így 
ülünk fel a versvonatra, nyilván Jó-

zsef Attilával is együtt egy kicsit, ez 
ilyenkor óhatatlan, majd eljutunk 
a Mesterszonetthez, amelyben ki-
derül, hogy „nincs állomás, sem 
okos menetrendek // volt váróte-
rem, omladozó rámpa / felé párol-
gó ködhomályon át / megérkezések 
emléke fon át, / örvénylő tűzzel vi-
lágít a lámpa”. Az ily módon felkí-
nált utazás mindannyiunk utazása, 
a nemlétező állomások feltérképe-
zése, beazonosítása a feladatunk 
a kötet további olvasása során. A 
mozgó vonatból nézni, meglátni, 
hogy Róma fölött az eget hogyan 
mossák át az őrület és a gonoszság 
lángjai.

Így építkezik a teljes könyv: kul-
túra vs. pusztulás. Formákban, 
tartalomban, érzékenységben, igé-
nyességben felfegyverkezve szem-
ben a pusztító erőkkel, amelyek-
kel kapcsolatban az előbbi arzenál 
egyetlen tétele sem tud már fegy-
verként működni, a nagy kontinen-
tális öngyilkossági folyamatban 
magára marad az ember. Majdnem.

Ez a verseskötet azokhoz szól, 
akik ezt értik. Akik megélték. Akik 
hetvenen túl aggódnak olyan dol-
gokért, amelyek ez idő alatt bizton-
ságot jelentettek. Akik derűvel, jö-
vőbe nézve, örömmel éltek és most 

csalódottan néznek szembe múlttal 
és jövővel. Ez megy végig a köteten: 
ami az életből érdekes, verssé vá-
lik, olykor szomorú verssé. Egyéni 
és közösségi flessek, amelyekért ér-
demes volt tollat ragadni és versbe 
rögzíteni, hogy találkozhatott velük 
az ember, a költő.

Van a kötetben szerelem is, a 
dantei leütésű Esküvő egy másik 
bolygón című versben a tercinák 
önvizsgáló töprengésbe oldódnak, 
aztán Mikes szerelme is megidé-
zésre kerül, de a ciklus többi da-
rabjában is más és más formában 
találkozunk újra a szerelem ezer 
arcával, a karnalitástól az eszményi 
vagy gondolati megközelítésekig.

A címadó vers magyarázza a 
kötet apropóját: „ijesztget az ősz, 
mint a bumeráng”, aztán kibon-
takozik a nagy szintézisvers, a 
magyar irodalom klasszikus érté-
keit felvonultató, ezen értékeknek 
a modern világ hétköznapjaiban 
kontextust kereső és találó gon-
dolatfolyam, amelynek végén a re-
leváns kérdés fogalmazódik meg: 
„annyi a rémség, fájdalom, iszony, 
/ hogy mélyrétegek legmélyén se 
zéró / ha erkölcsért kutakodna szi-
gony, / jobb ágán Homérosz, bal 
ágán Néró, // egyiknek zöld az ég, 
másiknak lángbor, / segíthetnek-e 
a régi istenek, / hisz Róma fölött az 
ég újra lángol, / s csodák itten rég-
óta nincsenek”. 

Nos, erről szól ez a verskötet: a 
homéroszi és nérói hagyaték, és 
sosem feszült egymásnak ennyire 
két eszme, mint mostani hétköz-
napjainkban. Nem Eszteró az első 
és nem is az egyetlen, aki ezeket a 
kérdéseket felteszi, épp ettől érde-
kes és fontos ez a kötet. De attól is, 
hogy miért hallgatnak ezekről a 
kérdésekről azok, akiknek a hang-
ját még hallanunk kellene, felkent, 
nagy kortársak, akik politikába 
bódultan ennek az erkölcsiségnek 
rég a túloldalán állnak és piaci stí-
lusban adnának túl mindenen, ami 
nem pillanatnyi politikai érdekük 

szerint való. Eretnekség lenne itt 
nemzeti értékekről beszélni, ugye. 
Eszteró ezt érti, meg a többiek is, 
akik majd – egyébként az Eszteró 
által is emlegetett – jó öreg fészbu-
kon kifejtik majd a véleményüket. 
Hogy dögöljünk meg. Eszteró is, 
meg én is.

De mielőtt ezt tennénk, ajánla-
nám még az Olvasó és kora című – 
akár tanítható – poémát is, hisz sok 
mindent eszünkbe idéz az iroda-
lomról, művészetről összegyűjtött 
ismereteinkből, többek között azt, 
hogy: „átcsap az idő az ideák felett”. 
Az előző bekezdésben említett urak, 
hölgyek és transzneműek figyelmé-

be is ajánlom. Ahogy az egész köny-
vet. Ezt az egész, letisztult, szigorú, 
a formáktól a szabadversig sokszáz 
hangon megszólalni képes szövegy-
gyűjteményt, mely nyáron is maga 
mellé tud kötni, amely úgy beszél 
a legfontosabb dolgainkról, hogy 
ne teher legyen, amely világosan 
fogalmaz és ugyanakkor észrevét-
lenül hív meg abba a világba, amely 
egy igen jó szándékú és igen jó költő 
sajátja.

Eszteró István: Róma felett az ég 
újra lángol. (szerk. Jakab Márta) 
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2020 

REFLEXIÓK A RÓMA FÖLÖTT KIGYULLADT ÉGRŐL Farkas Wellmann Endre

A francia film legnagyobb korszaka 
vitán felül az új hullám mozgalma 
és az abból kinövő alkotók mára 
már jórészt befejezett életműve 
volt, azonban hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy a hetvenes-nyolc-
vanas években a zsánerfilmek (fő-
ként krimik, thrillerek) szintjén 
is maradandó filmek kerültek ki a 
francia stúdiókból (elég csak a két 
európai szupersztár, Alain Delon 
és Jean-Paul Belmondo nevével 
fémjelzett zsánerdarabokra gon-
dolni). A Teljes titoktartás alkotói 
ehhez a hagyományhoz nyúltak 
vissza: profin használják a Holly-
woodban tökélyre csiszolt kri-
mi- és thrillereszközöket, ismert 
arcokat szerepeltetnek, de a vég-
eredmény egy ízig-vérig európai 
alkotás lett.

Már az alapszituáció is távol áll 
attól, amit az amerikai thrillerek-
től megszoktunk: a tét nem a világ 
megmentése, netán egy politikai- 
lag érzékeny gyilkosság megfejté-
se, hanem egy irodalmi mű, egy 

bestseller megjelenése körüli rej-
tély. Adott egy nagyon sikeres (és 
a film által sugallt részletek szerint 
irodalmilag is különlegesen érté-
kes) regényfolyam, a Daedalus, 
aminek első két kötete után vég-
re elkészült a harmadik is. Az in-
kognitó mögé rejtőző írót egyedül 
a kiadó vezetője, Eric Angström 
(Lambert Wilson, a Mátrix-foly-
tatások egyik emblematikus színé-
sze) ismeri, és ő jelenti be a nagy 
hírt is, hol máshol, mint a frank-
furti könyvvásáron.

A kéziratot is kizárólag a szerző 
és a kiadó vezetője ismeri, és itt 
indul a történet: Angström ösz-
szetrombitál kilenc fordítót, aki-
ket két hónapra egy luxusvillába 
zár azzal a céllal, hogy teljesen 
szivárogtatásmentesen végezzék 
el a munkát, a regényt kis rész-
letekben adagolja nekik, de va-
lahogy mégis kiszivárog az első 
pár fejezet, majd a többi is, és 
egy hacker elkezdi zsarolni a ki-
adót. Nyilvánvaló, hogy a bűnös 

az egyik fordító, és innen jönnek 
a csavarok, néhány haláleset, va-
lamint a szellemi és fizikai harc a 
szereplők közt.

A film felépítése a klasszikus 
thrillerek szabályait követi (a sze-
replők bemutatása, az alaphelyzet 
felépítése, az első csavarok), ám 
mindezt megbolondítja egy sajá-
tos, újhullámos érzékenységgel, 
megkavart időrenddel, és szám-
talan kulturális utalással. A tel-
jes titoktartás láthatóan európai 
közönségnek szánt alkotás – és 
nemcsak a szerepeltetett európai 
sztárok miatt, lásd Olha Kurilen-
ko (Sztálin halála, A Quantum 
csendje) és Riccardo Scamarcio 
(Silvio és a többiek, John Wick: 2. 
felvonás). A film bőkezűen bánik 
az olyan kiszólásokkal, amit leg-
inkább az európaiak érthetnek, a 
görög adófizetési moráltól James 
Joyce Ulyssesének Molly monológ- 
jáig. Ez utóbbi mellett még jópár 
elitkulturális irodalmi utalás meg-
jelenik a filmben, az pedig külön 

az irodalomszeretőknek szóló geg, 
hogy a főhőst a történet egy pont-
ján Marcel Proust Az eltűnt idő 
nyomában című kötete menti meg 
a haláltól (szó szerint).

Bár a történet egy bestseller 
körüli kavarásról, zsarolásról és 
pénzről szól a felszínen, az alkotók 
belecsempésztek jónéhány elgon-
dolkodtató kérdést az irodalom 

szerepéről, hatásáról és persze a 
művészi alkotás értékéről és mi-
benlétéről. A Teljes titoktartás 
nem hibátlan, de igazán tartalmas 
szórakozást nyújthat annak is, aki 
csak egy fordulatos thrillerre vá-
gyik, és azoknak is, akik alapve-
tően irodalomrajongók, és szere-
tik, ha egy film a rajongásuk tár-
gyáról szól valamilyen formában.

TÍZ KICSI IRODALMÁR Kubiszyn Viktor

Forrás: Mozinet

film

Titok (patinázott terrakotta)
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A nagy játékkiadók körében egyre 
markánsabb a nézet, mely szerint 
az egyszemélyes, narratív közpon-
tú játékok ideje lejárt. Ennek az ál-
láspontnak a kialakulása részben a 
játékok megemelkedett fejlesztési 
költségeiben keresendő. A magyar 
forintban nagyjából 15-20 ezer 
forintos, egyszeri játékok globáli-
san több milliós eladást kívánnak 
ahhoz, hogy a borsos előállítási 
költségek mellett profitot is termel-
jenek. A másik probléma, hogy a 
narratív játékokat a történet végig-
játszása után sokan egyszerűen fél-
reteszik, rosszabb esetben eladják 
a használt piacon. Utóbbi termé-
szetesen tovább csökkenti a kiadó 
bevételeit. S bár az utólag megvá-
sárolható kiegészítő tartalmakkal 
még ébren tarthatják az érdeklő-
dést a cím iránt, ezeknek nem min-
den esetben sikerül megfogniuk a 
publikumot. Ezzel szemben a több-
játékos címeknél ez az élettartam 
jelentősen hosszabb. Ha sikerül 
stabil közönség bázist építeni, egy 
ilyen játék hosszú évekre bebeto-
nozhatja magát. A csatolt mikro- 

tranzakciókkal – vagy a ma már 
kevésbé elterjedt előfizetéses mo-
dellel – a bevétel folyamatos, apró 
tételei miatt pedig tömegesen érté-
kesíthető. Az új tartalomfejlesztés 
elenyésző, a játékélményt a többi 
résztvevő biztosítja, így a legtöbb 
esetben nincs szükség sem írókra, 
sem pedig szinkronszínészekre. 

Ezzel az uralkodó piaci szemlé-
lettel megy szembe a Sony azzal, 
hogy a konzoljára évi egy-két ir-
datlan költségvetésű narratív játé-
kot ad ki. Emellett minden adandó 
alkalommal megerősíti vásárlóit, 
hogy ezen ambíciójáról a jövőben 
sem szándékozik lemondani. A 
PlayStation 4 egyik legsikeresebb 
ilyen játéka a 2017-es Horizon 
Zero Dawn volt, mely mostantól 
már a PC játékosok számára is el-
érhető. Mivel a cég idén ősszel je-
lenteti meg PlayStation 5 konzolját, 
amelyre már előzetesen kihirdették 
a fenti játék folytatását, nem nehéz 
felismerni a stratégiát: ha egyszer a 
PC játékosok belekóstolnak a Hori-
zon Zero Dawnba, szinte azonnal 
potenciális PlayStation 5 vásár-

lókká változnak. Hisz ki szeretne 
újabb három-négy évet várni egy 
folytatásra, ha az új konzollal majd 
azonnal belevághat? No de nézzük 
csak, miféle jellemzők mentén szán 
a Sony kapudrog szerepet a Hori-
zon Zero Dawnnak.

A negatív jövőképeket felraj-
zoló tudományos fantasztikum 
egyik alműfaját az úgynevezett 
poszt-posztapokaliptikus történe-
tek alkotják. Ezek nemcsak a ma 
ismert civilizáció összeomlását kö-
vető időket festik le, hanem a régi 
világ romjaira épült, a miénktől 
legtöbbször erősen eltérő, új világ-
rendet ábrázolnak. Ilyen például 
a legendás 1968-as film, a Maj-
mok bolygója vagy a H. G. Wells 
Időgép című regényének eloik és 
morlockok lakta jövője. A Horizon 
Zero Dawn hozzájuk hasonlóan a 
távoli jövőbe, egészen pontosan a 
31. századba kalauzol bennünket, 
amikorra is a neobarbarizmusba 
süllyedt emberiség egymástól el-
szigetelt törzsi közösségekre sza-
kadt. Az ősök technológiai isme-
retei a múlt ködébe vesztek, ám 

örökségük valamiképp mégis fenn-
maradt: a vidéket ugyanis gépek 
alkotta állatvilág népesíti be. Ez a 
robotikus fauna nagyrészt béké-
ben él együtt az emberekkel, per-
sze akadnak közöttük agresszívebb 
ragadozók is, ugyanígy az emberek 
is vadásszák őket – hús híján tech-
nológiai alkatrészeikért. Senki sem 
tudja pontosan, honnan jönnek 
a gépek, ám amikor egy digitális 
fertőzés üti fel fejét közöttük, sok-
kal agresszívebbé és veszélyesebbé 
válnak.

Aloy, a fiatal rőthajú lány, akit 
még gyermekkorában kitagadtak a 
törzséből, tudásszomjától vezérelve 
útra kel, hogy megtalálja a fertőzés 
eredetét. Útja során bejárja az ősök 
egykori településeinek ma már alig 
felismerhető romjait, megismerjük 
a többi törzset, azok egzotikus hit-
világát és viszonyrendszerét. Hős-
nőnk saját identitásának eredetére 
is fényt derít, midőn alámerül a fél-
resikerült terraformálási rendszer, 
a Zero Dawn projekt sötét bugy-
raiba, melynek mélyén két, máig 
funkcionáló mesterséges intelli-

gencia, Gaia és Hades küzdenek 
egymással.

Az elképesztő részletességgel 
megvalósított, grandiózus nyílt 
világ nemcsak geográfiájában, de 
ökológiájában és időjárás ciklusai- 
ban is változatos. Kies pusztasá-
gok, sűrű vegetációjú dzsungelek, 
száraz sziklasivatagok és hófödte 
bércek váltogatják egymást, az 
ősök épületeinek rozsdás csontvá-
zaival és a mai törzsek fantasybe 
illő építészeti kultúrájával pety-
tyezve. A szarkasztikus Aloy köny-
nyen szerethető, determinisztikus 
figurája kiváló azonosulási pontot 
nyújt a játékhoz, mely ha játékme-
netében nem is kínál sok újdon-
ságot, de amit tesz, azt nagyon jól 
teszi. 

Az augusztus 7-én megjelent PC- 
változat tartalmazza a The Frozen 
Wilds kiegészítőt is, mely a világ 
egy új, felfedezetlen szegletét nyit-
ja meg, és közel 15 órával növeli az 
amúgy is 60 óra körüli élményt. 

(Horizon Zero Dawn. Platform: 
PC, PlayStation 4.)

hamuban sült pogácsa

A LÁNY, AKI MEG AKARTA ÉRTENI A VILÁGOT
ujj a lap alatt

Kántor Mihály

Hol csöndes 
csecsemő, 
hol meg e- 
levenke. 
Gőgicsél 
a neved, 
Levente, 
Levente. 

Komornak 
tűnik, az- 
tán mintha 
nevetne, 
ha nevén 
szólítom 
kisfiam: 
Levente. 

Szeretet- 
táplálék, 
édes é- 
lelem, te! 
Jóllakom, 
hogyha csak 
rád nézek, 
Levente. 

Ha éhes, 
és zengő 
hangját fel- 
emelte, 
időbe 
telik, míg 
elcsitul 
Levente. 

Kis bárány, 
aki az 
ókori 
Levante 
termékeny 
tájain 
legelne, 
Levente. 

Levente 
Dávid Ádám Szülei 

féltik, hogy 
a falat 
lement-e, 
trójai 
falovat 
is enne 
Levente. 

Ó, az e 
mosolya! 
Minden báj 
bevetve: 
arcán két 
gödröcske, 
Levente, 
Levente. 

Csupa l, 
csupa v, 
csupa n, 
csupa e, 
cuki fej, 
cumi, tej, 
Levente, 
Levente. 

Alvás és 
ébrenlét; 
tente, ba- 
ba, tente. 
Kimosott 
pelenka 
illata, 
Levente. 

Orcája 
hajnalpír, 
bíbor nap- 
lemente. 
Életem 
végéig 
szeretlek, 
Levente. 

Ősszel és 
tavasszal, 
nyaranta, 
telente. 
Levente, 
Levente, 
Levente, 
Levente.

Hé, Levi, most már nincs több keksz!

Azt hiszem, ebből cirkusz lesz.

Visít a fiunk, ez a nagy zabagép,

akad a lemez: megy a „Még, még, még!”

Hé, Levi, most már…

Kis Levi fürdik

kék színű kádba’,

tiszta habos lett

már keze-lába.

Csúszik a szappan,

úszik a csempe.

Ágyba zuhanhat

most a Levente.

Kis Levi fürdik…

Ég az arcom, ég a szám is,

mert a szendvics, a szalámis

csípős, csípős!

Hozd a szörpöm, apa, máris!

Ég az arcom…

Ne csak lábon és kézen kússz, 
te örökmozgó gézengúz! 

Rúgkapálj, te pici grizli, 
megtanítlak biciklizni. 

Kalimpálj csak, egy, két, három, 
repülj, rigóm, hét határon! 

És az úszás se piskóta. 
Tempózz szépen, te kis fóka!

Tornáztató 

Úgy vártuk, hogy megszülessél, 

alig győztük kivárni. 

Azóta nősz, mint a gomba, 

te féléves királyfi. 

Lovag, herceg, királyfi 

Előtte (vegyes technika)

„Gőgicsél és rúgkapál is” – 

fűnek-fának hencegem, 

hogy milyen rátermett az én 

hathónapos hercegem. 

Nagy fiú vagy, semmi kétség, 

de azért csak nőj sokat. 

Legyél bátor és kíváncsi, 

akár egy dicső lovag.


