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Egy robusztus kőfal tövében ku-
porgó nő rövidre nyírt barna hajjal, 
karikás, kisírt szemmel – én így 
láttam meg először Szilágyi Enikőt. 
Egy fotón a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színházban: ő volt Júlia Visky 
András monodrámájában. Mire 
tanulmányaim okán Kolozsvárra 
érkeztem, már nem volt repertoá-
ron a 2002-ben bemutatott darab, 
sosem láttam. Csak a szöveget és 
a mögötte lévő valós történetet is-
mertem, meg persze a rengeteg 
méltatást, a szuperlatívuszok lajst-
romát, amelyet rendre felmondtak, 
ha valahol szóba került a színésznő 
neve vagy ez az előadás.

Júlia – a valóságban – Visky And-
rás édesanyja volt. A drámaíró édes-

apja 1939-ben Magyarországra szö-
kött, itt tanult, lelkipásztor lett, itt 
ismerte meg későbbi feleségét, aki-
vel néhány hónappal a házasságkö-
tésük után úgy döntöttek, Erdélyben 
vállalnak szolgálatot, és visszaszök-
tek Romániába. Az 1956-os forra-
dalom utáni, romániai megtorlások 
idején a lelkészt 22 év nehéz börtön-
re ítélték, és a pesti polgári családból 
származó Júlia hét gyermekkel telje-
sen egyedül maradt, a román nyel-
vet sem beszélte. Miközben férje, 
akiről azt sem tudta, életben van-e 
még, a szamosújvári börtönben ült, 
Júliát és gyermekeit kitelepítették 
a Duna-deltába, a román Gulagra, 
mintegy ezer kilométerre otthonuk-
tól. Ebben, a barakkok közötti ki-

szolgáltatottságban szólal meg Júlia 
a Párbeszéd a szerelemről alcímet 
viselő monodrámában. Konok, erős 
asszony – ilyennek képzeltem a fal 
tövében kuporgó Szilágyi Enikőt is. 
Amit a fotó alapján nem sejthettem, 
hogy mindemellett ő igazi díva is. 

Szilágyi Enikő 1952-ben született 
Kolozsváron, 1978-ban diplomá-
zott a marosvásárhelyi Szentgyör-
gyi István Színművészeti Egye-
temen, majd a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Magyar Tagoza-
tához szerződött, de a kolozsvári 
Magyar Színházban és a Marosvá-
sárhelyi Román Tagozaton is fellé-
pett vendégként. 1989-ig tizenhét 
filmben kapott fontos szerepet, 
köztük nemzetközi produkciókban 

is – még csak elsőéves hallgató volt, 
de már forgatott. (2012-ben kiemel-
kedő alakításaiért jelentős román 
filmművészeti elismerést, Ars Ci-
nematografica-díjat kapott.)

1989 nyarán hagyta el Romániát, 
pár hónapos németországi tartóz-
kodás után férjével Hollandiába, 
majd Belgiumba ment; politikai 
menekültként érkeztek, majd négy 
év után letelepedési engedélyt 
kaptak. Tizennégy évig Magyar-
országon is játszott: a Budapesti 
Kamaraszínházban, a Thália Szín-
házban, a Bárka Színházban, a 
Merlin Színházban, Debrecenben, 
a Csokonai Színházban és Kecske-
méten, a Katona József Színházban 
is láthatta őt a közönség. Az év leg-

jobb színésznőjeként négyszer lett 
nívódíjas, magkapta a szép magyar 
beszédért járó Kazinczy-díjat, és 
kitüntették a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjével. 

Idén nyáron láthattam őt először 
színpadon – Kathit alakította a 
marosvásárhelyi Yorick Stúdió El-
tűntek című produkciójában, mely 
a Gyulai Várszínház Erdélyi hetén 
vendégszerepelt. Az előadás után 
szóba elegyedtünk, kiderült, hogy 
budapesti próbái idejére ugyanab-
ban a házban szállt meg, ahol mi is 
lakunk. Ez az augusztusi találkozás 
azok közül való volt, amikor mind-
két fél érzi – hiába, hogy csak most 
látják egymást először –, régi isme-
rőssel találkozott. 

vezérvers
Muszka Sándor 

A fal 
A forradalom vasárnap érkezett,

végigdübörgött az ébredő városon,

siessenek a főtérre, emberek.

A meggyalázott nők is ott vannak,

a függönytartókból aranygyűrű hull,

egy tisztet rángatnak le a mentőről,

nem kegyelmeznek.

A tévében őrült ismeretlenek,

kiabálják, a gyilkos megszökött,

katonák és forradalmárok,

bakancs nélküli, egyforma holtak.

A diktátort és nejét egy tankból húzták ki,

oda lökték őket a fal elé,

és gyermekük, a nép, lőtt.

Mennyből az angyalt zengett az utca,

ez volt az első szabad karácsony,

Isten, áldd meg… fújta négy tömbház

félelem nélkül, először, egyszer.

„Ha az embernek hite van, az mindenhez erőt ad” 
portré
Nyáj (olaj, vászon, 2018)
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Idén (márciusban volt) 160 éve 
annak, hogy Madách Imre kitet-
te a pontot csúcsműve, Az ember 
tragédiája végére. Írók, drama-
turgok, rendezők, filozófusok, ta-
nárok azóta is birkóznak ezzel az 
elementáris drámai költeménnyel, 
amely már kortársait is megosztot-
ta. Nem tudom, hogy Albert Camus 
(1913–1960) olvasta-e Madách re-
mekét, amely francia nyelven 1881-
től napjainkig számos – hol csonka, 
hol majdnem teljesnek mondható 
– formában megjelent, legutóbb 
például Camus nemzedéktársa, 
Jean Rousselot (1913–2004) jóvol-
tából, először 1966-ban (újabbról 
nem tudok). De ha olvasta volna, 
biztos rajongott volna érte, és iro-
dalmi nyoma volna a munkásságá-
ban. Madách Ádámját az abszurd 
ember egyik előképének tarthatta 
volna. Annak idején, amikor rádöb-
bentem a párhuzamra, katartikus 
élménnyel töltött el, holott lehet, 
hogy evidencia. Mindenesetre még 
korábban egyik legnagyobb drá-
maírónk, Hubay Miklós már érte-
kezett róla, aki egy életen át fejte-
gette Az ember tragédiája titkait. 
Erre csak a minap bukkantam rá, 
de már nem vehetett el a hosszú 
évekkel ezelőtti katarzisomból. 

„Csak egyetlen igazán komoly 
filozófiai kérdés van: az öngyilkos-
ság. Ha meg tudjuk ítélni, hogy 
érdemes-e leélni az életet, akkor 

választ is adtunk a filozófia alapkér-
désére” – írja a Sziszüphosz míto-
sza című esszéjében Albert Camus. 
Meglátása szerint az ember, amikor 
rádöbben a világ idegenségére s 
benne a maga számkivetettségére, 
attól válik abszurddá, hogy nem az 
öngyilkosságot választja, hanem 
visszafordul a szakadék széléről, 
szembenéz akár még az értelmet-
lenséggel, a hiábavalósággal is, és 
értelmes építkezésbe kezd. Az ön-
gyilkosság csupán menekülés volna 
a felelősség elől, feladása mindan-
nak, amiért addig küzdött az em-
ber. Épp küzdésének a lényege, a 
lázadása, az (abszurd) élete válna 
így megkérdőjelezetté. „A csúcso-
kért vívott küzdelem maga is be-
töltheti az ember szívét” – fogalmaz 
a tragikus sorsú francia zseni.

És mit olvasunk Madáchnál?: „A 
czél halál, az élet küzdelem, / S az 
ember czélja e küzdés maga.” (Ti-
zenharmadik szín, 115–116. sor) 
Ugyanebben a gondolatban erősí-
ti meg a mű zárójelenetében az Úr 
hangja is Ádámot, aki, miután vé-
gigjárta álmában az emberi törté-
nelmet, s megtapasztalhatta, mint 
buknak vagy torzulnak el majd jó 
eszmék is, s korról korra mint vo-
naglik az emberiség önnön végzete 
felé – öngyilkos akar lenni, hogy ele-
jét vegye az egésznek. De ekkor lép 
közbe Éva, aki már gyermeket vár, 
késő minden, a történelem elkezdő-

dött. Szeretem Madách Ádámját úgy 
látni ott a sziklaszirten, ahonnan le-
vetni készült magát, mint Camus ab-
szurd emberét, aki nem csupán Éva 
bejelentésétől határoz másképp, 
hanem önmagáért is, a küzdésért, 

becsületből, felelősségből, dacból, 
lázadásból: szembefordulni a rette-
nettel, s még akkor is megpróbálni 
tartalommal, értelemmel, humá-
nummal átformálni, ha tudjuk, hogy 
az ügy eleve bukásra ítélt.

Ha körbenézek ma a világban, 
bizony nagyon sok ilyen visszafor-
duló emberre volna szükség, s a 
hitükre ahhoz, hogy az emberiség 
megtorpanjon végre, és ne mene-
teljen tovább madáchi verme felé.   

Szentmártoni JánosAZ ELSŐ MAGYAR ABSZURD EMBER

Bambán repdestek egy helyben a fügefa 
levelei. Talán a nyár soha meg nem érkező 
végét várták csendben, rezegve, a fa ma-
radék gyümölcseit takarva a szél elől, ám 
közben ügyesen a nap sugarai elé is tárva 
azokat. Hátha még a kis nyamvadtak is 
beérnek a vénasszonyok óvó pillantásai 
alatt. Bár a tavalyiak tavasz elején még ott 
éktelenkedtek sötétre aszódva a csupasz 
ágakon, a vetési varjakon nevetve. A meg-
érettek az üvegek belsejéből figyelték a lo-
pakodó ősz lépéseit. Fejükön kockás sapka 
sodort madzaggal kötve. Sorban ültek a 
felső polcon, telt pocakjukban némi cu-
korral. Csak semmi tartósítószer! Na meg 
vegyszer! És adalékanyag se! És gyerek-
zsivaj se, és gyereksírás se, és sikítozás se, 
és autódobálás se, és szomszéd gyerek se, 

és anyukaordítás és apaüvöltés se. Csend 
van benne. Mérhetetlen, kimeríthetetlen 
biocsend, némi cukorral. Kínosan ügyel-
tem, hogy a fügét akkor szedjem, amikor 
a szomszédok nincsenek. Amikor üres az 
udvar, gyerekmentes, szülőmentes. Nem 
akartam az üvegbe zárni egy darabkáját 
sem a zajongó gyerekek vibrálásának és 
a szaftos gyümölcseim által közösen lét-
rehozott rezonanciájának. Nem akartam 
sem magamnak, sem a növényeimnek be-
fogni a túl közelről pulzáló jeleket a meny-
nyei fügedzsem magvacskái közé, nehogy 
az üvegben induljon csírázásnak az elvi-
selhetetlen gyereklárma, szétroppantva 
a befőttesüveg vastag falát. Nyugalmat, 
csendet palackoztam. Fügéről fügére. A 
hatalmas fazekat majdnem csordultig vág-

tam a mézédes gyümölcshússal. Néztem, 
ahogy az anyag először felrottyan, közé-
pen el nem apadó buborékforrást növeszt 
és aláveti magát a gázrózsa önző akara-
tának. A gondosan darabolt gyümölcsök 
kényelmesen elnyújtóztak, aztán a hirte-
len hő hatásának köszönhetően az enyhén 
cukros nedűben kéjesen szétterülve apró 
finom darabokra hulltak. Így a tökéletes. 
A zubogó massza illata hamar elárasztotta 
a konyhát, a nappalit, a nyitva felejtett aj-
tók mögötti szobákat. Belecsimpaszkodott 
a lágyan lengő függönyök leheletnyi szá-
laiba, hogy egy kis hintázás után a kinti 
szellőnek is bemutatkozhasson. Meglepte 
az ablak alatt kódorgó kutyát, akinek sza-
porán szimatoló orra hamar elárulta, ő is 
megkóstolná.

Az ősz sokáig a tenyerén hordozta a nap 
gyengülő sugarait. Ahogy a vénkisasszo-
nyok ereje fogyott, úgy vette át a hatalmat 
az északi szél. Katonái minden bokorba, 
lombos fakoronába belefújták rezes da-
lukat. Hűvös leheletüktől a növények le-
vetkőztek. Ruhájuk leterített halmokban 
vigyázta megannyi apró élet pihenését 
az udvar dermedt csendjében. Én egy-
re több ruhát vettem magamra, a kazán 
egyre mélyebben duruzsolt, az ablakokat 
csak szellőztetni nyitottam ki. A házban, 
az udvaron nyugalom honolt. Ám a kam-
ra a nyári rendet már csak poros emléke-
zetében őrizte. A polcok rogyásig teltek a 
befőttek és lekvárok, dzsemek és savanyú-
ságok tömkelegével. De jó volt rájuk nézni! 
Szépen feldíszítettem valamennyit, kockás 
vagy pöttyös sapkákat, kendőket kötöttem 
rájuk, és címkével ékesítettem. Öröm volt 
látni őket. Valamin megakadt a szemem. 
A legfelső polc hátsó sorában bújtak el a 
sodort madzagos kis üvegecskéim. Rögtön 
eszembe jutott a fügefa rezegve érő édes 

gyümölcse, ahogy a fán nőttek és nőttek 
és értek. Aztán én fügéről fügére palackoz-
tam valamennyit gondosan ügyelve arra, 
hogy csak a nyugalom rezzenéstelen ele-
gyeivel keveredhessenek. Most eljött az én 
időm. Lekaptam a tetejéről a legnagyobb 
üveget, és kéjesen tekerni kezdtem a ku-
pakját. Számban összefutott a nyál, verej-
tékezni kezdtem. Gyorsan egy kanál után 
nyúltam, hadd kóstoljam rögvest, ahogy a 
kupak a kezemben marad. És ott maradt! 
A kanál könnyedén siklott a néhai fügék 
apró magvai között. A nagyobb gyümölcs-
darabkák sem állították meg elszántan 
tolakodó lendületében. Amint feje megtelt, 
azonnal számhoz emeltem a végre betelje-
sülni látszó kóstolás reményében. Ebben 
a pillanatban harsogva özönleni kezdtek 
a szomszéd udvarra a vinnyogó gyerekek! 
Legalább tizenöten lepték el a szomszéd 
tenyérnyi kertjét. És sikítoztak és ordí-
toztak, jajgattak, veszekedtek, vonyítot-
tak.  Zsivajuk rátekeredett a kerítésre, a 
ház falára, a tetőre, a fákra, a kedves kis 
gyümölcsfáimra. Tekergőzött az udvarunk 
felett, míg meg nem találta az én gyönyö-
rű, most viszont csupasz mediterrán fü-
gefámat. Az iszonyú lárma ott fityegett az 
ég felé nyúló hosszú ágain, és rezgett vele 
együtt, úgy, ahogy a szél fütyülve fújta. 
Néhány kis nyamvadt nem érett be, ők ösz-
szeaszódva ringtak a rátelepült zsivaj rop-
pant súlya alatt. 

A kóstolás nem maradt el. Az ablakhoz 
mentem. A széket a fa felé fordítottam és 
ölemben az üveg fügelekvárral, kezemben 
a hosszú nyelű kanállal mélán ízlelgetni 
kezdtem a vegyszer- és tartósítószer-, ada-
lékanyag- és gyerekzsivajmentes biolek-
váromat, némi cukorral. Eszembe jutott a 
kutya, félretettem néhány falatot. Jövőre 
aszalni fogom, fügéről fügére.

Vass VeronikaFÜGÉRŐL FÜGÉRE
tárca

Bad Bocklet (olaj, farostlemez, 60 × 80 cm, 2017)

Egy birkapásztor élete (olaj, vászon, 60 × 80 cm, 2020)
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A fővárosi beszélgetéseink már 
olyanok voltak, mint amikor mesz-
szire szakadt családtagok mesélik 
el egymásnak, mi minden történt 
velük az utóbbi években. 

Szilágyi Enikő kolozsvári gye-
rekkorát a nyirkos, hideg és szűkös 
lakás, valamint a pezsgő művészeti 
élet fogta keretbe: édesapja, Bor-
bély Ferenc lírai tenor volt a Kolozs-
vári Magyar Operában, a bemutató 
után rendszerint náluk gyűltek 
össze a színészek, énekesek, mű-
vészek. A színpad közelében nőtt 
fel, már hároméves korától rend-
szeresen vitték a szülei operába és 
színházba, koncertekre, édesapja 
otthoni gyakorlásai során ő maga 
is megtanulta a dalokat, áriákat, és 
kislányként örömmel szórakoztatta 
énekével a vendégeiket.

Már színinövendékként remek 
szerepekben mutatkozhatott be, 
sikeres és ismert művész volt, ami-
kor férjével úgy döntöttek, elhagy-
ják Romániát. „Az előzményekhez 
hozzátartozik, hogy a férjem, aki 
bútortervező mérnök, 1986 óta 
nem dolgozhatott. Azelőtt egy hol-
land cégnek volt a külképviselője, 
szerződéskötés miatt utazott vol-
na Hollandiába, de leszállították a 
repülőről. Megérkezik két civil és 
egy rendőr, elhangzik a neve, sze-
gény feláll, hogy itt vagyok. Tes-
sék velünk jönni – akkor érezte, 
hogy valami nem stimmel, hiszen 
a civilek nyilván szekusok voltak. 
Elkérték az útlevelét és a személyi 
igazolványát, majd felszólították, 
hogy menjen haza. Másnap bement 
a rendőrségre, de nem adták vissza 
az iratait. Három évig munkanél-
küli volt. Hetente többször behív-
ták a szekura – mindig este –, és 
csak reggel engedték el. Azt kérték 
tőle, hogy általam súgja be a ma-
gyar értelmiségi társaságot, addig 
nem kapja vissza sem a papírjait, 
sem az állását. Az én nevemet pedig 
kihúzták az új filmek szereposztá-
saiból” – idézte fel Szilágyi Enikő 
az emigrációjuk előzményeit. Volt 
két nyugat-európai családtagjuk, a 
színésznő nővére svéd állampolgár 
volt, a férje testvére pedig svájci. „A 
nővérem küldött ezer dollár értékű 
svéd koronát, a sógornőm pedig 
kétezer dollár értékű svájci frankot, 
ezeket betettük egy borítékba, hogy 
az útlevélosztályon adjuk át az ügy-
intézőnek. Kitöltöttük a papírokat, 
beírtuk, kik vagyunk, kihez men-
nénk külföldre, és a kéréssel együtt 
beadtuk a háromezer dollárnak 
megfelelő valutát is. Óriási pénz 
volt. És megkaptuk az útleveleket” 
– mesélte. Csak egy barátnőjében 
bízhatott, neki mondta el, mire ké-
szülnek, és rábízta a hátrahagyott 
tárgyait, bútorait is.

„Hegyeshalom felé mentünk a 
férjemmel, és nagyon szótlanok 
voltunk. A határ előtt rám néz, és 
kérdi, ugye, semmi olyan dolog 
nincs nálad, amiért minket vissza-
fordíthatnak? Nincs, mondom. Per-
sze minden ott volt: a munkakönyv, 
a születési bizonyítvány, nagyapám 
kicsi ezüst szivartárcája, nagy-
anyám lornyonja... minden. Mintha 
az ördög belém bújt volna, pedig 
tudtam, hogy nem szabad semmit 
kivinni. De hát hogy érkezzünk 
meg idegenbe üres kézzel? – idéz-
te fel huncut mosollyal – Mondom 
a férjemnek, te csak ne izgasd ma-
gad, nálam az égvilágon semmi 
sincs. Persze hogy megállítottak. 
De csak a bőröndöt túrták fel, ott 
viszont csak ruhák voltak, azokat 
egyenként kirázogatták. A férjem-

ről csorgott a víz. Nem találtak 
semmit, átengedtek. Ahogy átér-
tünk, meg kellett állnunk, annyira 
remegett a lábunk. Rám néz, hall-
gatok, erre megszólal: Úgy érzem, 
hogy te mégis kihoztál valamiket. 
Mondom, persze, minden nálunk 
van. Apróságok, de minden, ami 
fontos.”

A férje ötvenéves volt, ő har-
minchét, amikor két bőrönddel 
nekivágtak egy új életnek. Turis-
taútlevéllel hivatalosan három hó-
napig tartózkodhattak külföldön, 
ezért az otthoniaknak csak ősszel 
lett nyilvánvaló, hogy nem térnek 
vissza. Enikőt várták a színpad-
ra, a közönség már a nézőtéren, 
a kollégák jelmezben. A Sigmond 
István regényéből készült Szere-
lemesőt adták volna elő Tompa 
Gábor rendezésében. „Mesélték 
utólag, hogy történt, és látom Gá-
bort magam előtt, fogja a derekát, 
járkál a folyosón tíz perccel kezdés 
előtt: Ne öltözzön át senki, min-
denki készenlétbe, Enikő jönni 
fog. Ez a mondat azóta is fáj. Hogy 
ekkora csalódást okoztam” – je-
gyezte meg, bár köztudott, hogy 
Tompa Gábor nem haragudott 
meg rá. A forradalom után levelet 
írt neki, visszahívta a társulatba, 
és a későbbiekben ismét dolgoztak 
együtt – a bevezetésben említett 
Júlia című monodrámát is Tom-
pa rendezte, majd Samuel Beckett 
darabjából a Játék című közös elő- 
adásukat is.

Arról is kérdeztem, hogyan élte 
meg azt, hogy míg itthon ünnepelt 
színésznő volt, Nyugat-Európában 
senki. „Sosem volt nagy egóm, 
nem voltam elszállva. Csak végez-
tem a munkámat, mivel színész-
nő vagyok, a reflektorfény jobban 
megvilágított, mint mást, de nem 
dimenzionáltam túl ezt a helyzetet 
– mondta. – Amikor nekivágtunk, 
tudtam, hogy a színészi munkáról 
le kell mondanom egy ideig, nem 
folytathatom ugyanott. De azt is 
tudtam, hogy ez nem végleges. 
Végérvényesen nem szakíthatok 
a hivatásommal.” Párhuzamosan 
tanulta a franciát és a hollandot. 
Egyik nap pincér volt egy luxus- 
étteremben, Dior kosztümben 
és tűsarkúban, másnap meg egy 
bisztróban dolgozott, éttermet és 
mosdót takarított. Ahogy ő mond-
ja, tiszta fejjel és vasakarattal 
sok mindent végig lehet csinál-
ni, tisztességes, kemény munka 
volt ez is. Később Nyugat-Fland-
ria hivatalos tolmácsa volt egy 
évig a brugge-i törvényszéken 
és az ostende-i rendőrségen. 
1993-ban Magyarországra jött, a 
debreceni Csokonai Színházban 
dolgozott, ahová Lengyel György 
igazgató hívta, nagy szerepekben 
mutatkozott be: Stuart Máriá-
tól az Amerikai Elektrán át Ib-

sen Hedda Gableréig. 1999-ben 
készült el a sanzonestje, amely 
megnyitotta az utat a francia kö-
zönséghez is. 2002-ben az egyik 
est után egy hölgy kereste meg, 
aki egy dél-franciaországi kastély 
igazgatónője volt, hogy lépjen fel a 
kastély 400 férőhelyes koncertter-
mében. Elfogadta a meghívást, és 
Franciaországban is állva tapsolta 
a közönség. Visszahívták a nyári 
napokra is, három nap alatt közel 
hatezren hallgatták meg, egy pári-
zsi színház pedig koncertsorozatra 
szerződtette.

A francia közönség szeretete 
erősítette meg abban, hogy egyik 
imádott sanzonénekesük, Barbara 
halálának tizedik évfordulójára új 
műsort állítson össze Barbara da-
laiból.

„Elmentem egy csodálatos 
színházba, a párizsi Théâtre De-
jazet-be – kezdődik a Bonsoir, 
Barbara című előadása sikertör-
ténete –, véletlenül az igazgatót is 
ott találtam a jegyiroda mellett. 
Volt egy kis dosszié a hónom alatt, 
benne volt minden, ami 2006-ig 
történt velem, és amiről úgy gon-
doltam, fontos, hogy tudja rólam. 
Köszöntem, majd előadtam, hogy 
keresek egy szép színházat, és ha 
engem befogadna, itt tartanék egy 
koncertet Barbara évfordulójára. 
Az igazgató teljesen ledöbbent, azt 
mondta, még sosem keresték meg 
így, hogy valaki belép az utcáról 
azzal, hogy ő itt szeretne fellépni. 
Azt kérdi: Kicsoda maga? Mon-
dom, minden itt van a dossziéban. 
Nevetett, hogy ezt ő most nem 
fogja elolvasni rögvest. Hagyja itt, 
de megmutatom a színházamat, 
mondta. Gyönyörű, olasz stílusú 
színház, 900 férőhellyel. Szól az 
igazgató: Menjen fel a színpadra! 
Mondom: boldogan. Felkapcsolja 
a reflektorokat, s kérdi, énekelne-e 
valamit a capella? Elénekeltem 
Barbara legismertebb dalát, a Fe-
kete sast (L’aigle noir). Nem mond 
semmit. Csend. Nagy sokára meg-
szólal: Énekelje el még egyszer. 

Eléneklem, s azt mondja: Tudja 
mit, zöld a jelzés, fel fog lépni itt.”

Szilágyi Enikő a premierre Bar-
bara egyik zeneszerzőjét, a világhí-
rű Georges Moustakit is meghívta. 
(Ő szerezte Édith Piaf Milord című 
dalát is.) „Megkaptam az e-ma-
il-címét valakitől, és eldöntöttem, 
meghívom az estre. Hát mi veszí-
tenivalóm lett volna? Írtam neki 
egy gyönyörű levelet, bemutatkoz-
tam és megírtam, hogy szeretettel 
meghívom, lépjen fel az előadáson 
egy-két dallal. A számomat is el-
küldtem, és valószínűleg pont a 
számítógép előtt ült, mert azonnal 
felhívott. Amikor megszólalt a tele-
fonom, elment az erőm. Azt mond-
ja, boldogan jövök és fellépek, de 
előtte meg szeretném ismerni ma-
gát. Mit csinál ma este? Itt ülök a 
gép előtt, mondom. Erre ő: na tudja 
mit, ne üljön, megadom a címem, 
és jöjjön, vacsorázzunk együtt. A 
Szent Lajos-templommal szem-
közt, a Szent Lajos-szigeten egy 
szép manzárdos lakásban élt. 73 
éves volt, de mintha 93 lett volna 
– láncdohányos, csupaszív ember. 
A bejárónő szépen mindent elkészí-
tett, bemutatkoztunk, rögtön leült 
a zongorához, elkezdtünk énekelni. 
Eldőlt, hogy jön a premierre. Nagy 
siker volt az előadásunk. Aztán 
Moustaki meghívott a tavaszi tur-
néjára is Madridba.”

Szilágyi Enikő az est elismerése-
képpen átvehette a Barbara-gyű-
rűt, ezt a díjat a család adja annak 
az előadónak, aki a leghűségesebb 
Barbara világához. De csak az 
kaphatja meg, aki nem utánozza 
őt. Mint mondta, a franciákat na-
gyon irritálja, ha valaki imitál egy 
előadót. 2017-ben kiváló művészeti 
munkásságáért kitüntette a Fran-
cia Köztársaság Kulturális Minisz-
tériuma a Művészet és Irodalom 
Lovagrenddel is.

„Ez már feltámadás” címmel 
Szilágyi Enikő idén Trianon-em-
lékestet állított színpadra: kor-
társ versek szólalnak meg a múlt 
századelő nagy hatású alkotóinak 

soraival együtt, Ady Endre, Kós 
Károly, Márai Sándor és Karinthy 
Frigyes több mint száz évvel ezelőtt 
papírra vetett gondolatai mellett 
olyan – a kisebbségi léthelyzetet 
jól ismerő – alkotók szavait tolmá-
csolja, mint Székely János, Farkas 
Árpád, Szőcs Géza és Farkas Well-
mann Éva. „Eldöntöttem, hogy ez 
az előadás felkiáltójel kell legyen, 
hogy többé ilyen ne történhessen 
meg” – jegyzi meg az előadó, aki 
a válogatáskor figyelt arra, hogy 
egyértelműen kiderüljön, a tra-
gikus trianoni döntésnek voltak 
előzményei, többen figyelmeztet-
tek arra, hogy ha ezen az úton me-
gyünk tovább, elveszítjük Erdélyt. 
Mint rámutat, számos figyelmez-
tetés ma is megfontolandó, ezért 
fontos újra és újra megvizsgálni a 
múltunkat – erre kínál lehetőséget 
ez a centenáriumi előadás. 

Mi kell ahhoz, hogy Szilágyi 
Enikő mind sanzonénekesként, 
mind Stuart Máriaként, mind Jú-
liaként, mind Trianonról szólva 
hiteles legyen? „A hitem – mondja 
ő. – Vallásos, hívő ember vagyok, 
a szellemi és lelki életemnek ez az 
alaptápláléka. Úgy gondolom, bár-
milyen szakmában elengedhetet-
len az önzetlen, teljes odaadás és 
a hit, mert ebből jön a munkabí-
rás, jön a szorgalom, s ha a Jóisten 
még tehetséget is ad hozzá, az csak 
plusz. De a tehetség munka nélkül 
semmi. Apám hét évet volt orosz 
fogságban, a nagymamám Kolozs-
váron ez alatt a hét év alatt min-
den reggel és minden este elment 
a barátok templomába. A hetedik 
évben egyik este, amikor befor-
dult volna a templom bejáratához, 
azt érezte, meg kell állnia, és belül 
egy hang azt mondta: Mária, menj 
haza, mert hazajött a fiad. Remeg-
ve hazatámolygott, és amikor édes-
apámat meglátta, összeesett a bol-
dogságtól, úgy vitték be a kapuból. 
Később sokszor elmesélte ezt ne-
kem. Ha az embernek hite van, az 
mindenhez erőt ad – ezt tanultam 
és ezt tapasztaltam én is.”

portré
folytatás az 1. oldalról

Szilágyi Enikő
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A tűzijáték dördülései jó időben 
követték a tánc ritmusát. A lányok 
piros szoknyáik sebes pördülésével 
szórták szét és söpörték messzire a 
ki-kivillanó, meztelen lábaikat für-
késző tekintetek csóváit, a legények 
magasba tartott fejjel néztek a kö-
zönség feje fölé, hogy megláthassák 
az elragadtatás emberből párálló 
gőzeit. A színpadtól balra az igazga-
tó büszkén szemlélte táncosait, és 
tűnődései bizalmas zugaiban nem 
átallott arra gondolni, a hatos pár 
leánya túl alacsony a szélességéhez 
képest, meg hogy Japánban minden 
drága. Ő a földön járás művésze volt.

Az előadás végén, a japán főszer-
vező, Akechi úr, bemutatott az igaz-
gatónak néhány helyi igazgatót, 
akik annak konbanvájára kiváló 
angolsággal válaszoltak. Rövid 
társalgás után a főszervező intett 
az igazgatónak, hogy kövesse, és 
egy csoport halkan cseverésző 
lány felé terelte őt. Akechi úr kivá-
lasztott egyet közülük, és a japán 
férfiak európai fülnek durvának 
ható hangsúlyával mondott neki 
ezt-azt, majd meghajolt az igazgató 
felé és eltűnt. „Már megint elsóztad 
a köménymaglevest, te mihaszna 
cseléd!”, értelmezte magában az 
igazgató Akechi úr szavait, azok 
hangsúlya szerint. Ám Akechi úr 
vélhetően egyebet mondott, mert a 
lány mosolygott, és maga mellé in-
tett apró, rózsaszín kézfejével.

– Gomen naszaj, nihon go ga ha-
naszemaszen… – kezdte a férfi, be-
tanult mondatával.

– Hagyja, kérem. Kiválóan beszé-
lek magyarul. Azért vagyok itt. A ne-
vem Mariko – szólt a lány. 18-tól 39-
ig bármennyi idős lehetett, és nem 
volt nála senki szebb.

– Nahát, épp úgy hívják, mint 
Toda Mariko noh Buntarót?

– Igen, épp úgy. Tudja, Clavell re-
gényének a hatására igen népszerű-
vé vált ez a név a mi körzetünkben, 
ráadásul keresztények is vagyunk, 
meg aztán a megfeszített édesanyja 
is, ugye… Bár mást jelent az én ne-
vem. Nálunk Marikónak lenni tán 
olyan lehet, mint Michelle-nek lenni 
angol nyelvterületen, a Beatles dala 
óta.

– Lehetséges, hogy az ősei sza-
murájok voltak? – kérdezte az igaz-
gató, és kalandor tűz csillant sze-
mében.

– Persze. Magam is az vagyok. 
Gondolja csak végig: ha egy Mi-
chelle fülébe súgják, „ma belle”, 
akkor mégis kire gondol az illető? 
Azt hiszem, egyetlen Michelle sem 
kíván dal által sugallt többlettel 
kiegészülni, hanem azzal, ami az ő 
tarsolyában van. Ez a helyzet a Ma-
rikóval is. Kérem, vonatkoztasson 
el olvasmányélményeitől.

Az igazgató, valóban, már-már 
azon volt, hogy Anjin-san, sőt Tora-
naga szerepébe lendül, ám belátva 
a lány igazát, jobbnak látta meg-
maradni a néptáncegyüttes igaz-
gatójának, ami igenis a legnagyobb 
rendben van, gondolta, hisz holnap 
valahonnét két pár csizmát és há-
rom piros szoknyát kell szereznem. 
És a hiányzó kellékek gondja most 
némi magabiztossággal töltötte el. 
Megpróbálta, kissé sután, utánozni 
Akechi úr hangsúlyát:

– Mondja, kisasszony, szokott ön 
köménymaglevest főzni?

– Mi nem foglalkozunk ilyesmivel. 
Miért, talán éhes?

– Nem, dehogy. Inkább fáradt va-
gyok…

A lány, hüvelyk- és mutatóujját 
nyelve elé téve csobánosat füttyen-
tett, mire tüstént egyenruhás sofőr 
jelent meg, mintha csak Mariko re-
tiküljéből ugrott volna elő. Tányér-
sapkája alól hosszú, fekete varkocs 
csüngött, kigombolt zakója mögött 
kitüntetések lógtak a mellényén, 
két sorba rendezve, és szelíden íve-
lő kardot viselt a derekán. Kitárta 
egy limuzinná alakított bogárhátú 
ajtaját, és mosolyán túl, a szemfo-
gába foglalt gyémánt az épületeken 
ámokfutást végző reklámok fényeit 
tükrözte. Az igazgató csodálkozott, 
hogyan ülhetett be a sofőr a kor-
mány mögé kardcsörrenés nélkül, 
ám akkor már rég a szálloda előtt 
voltak, már köszöntötte őket a deko-
ratív recepciós hölgy, már fölmentek 
a lépcsőn vagy a lifttel, és már ott 
is álltak, ketten Marikóval a 216-os 
szoba ajtaja előtt.

– Talán be is mehetnénk – szólt a 
lány, és szavaira kitárult az ajtó.

A szobában, egy sakktáblamin-
tás asztalon, két tányér szusi közt 
egy üveg pezsgő állt. A falakon 
Meidzsi-kori metszetek csüngtek. 
Egyéb berendezési tárgyai a világ 
szállodaszobáinak mása.

– Tisztelt igazgató úr! – szólalt 
meg ismét Mariko, lehunyt szemmel, 
mintha nagyon mélyről és messziről 
kellene összegyűjtenie szavait. – Az 
együttes tánca felejthetetlen élmé-
nye volt annak a sok embernek, akik 
végignézték az előadást. Viszonzás-
képpen nekem most kötelességem 
az ön felejthetetlen élménye lenni. 
És ha olvasmányaiba réved, melytől 
nem is oly rég eltanácsoltam, akkor 
tudja: számunkra a kötelesség min-
denek fölött.

Az igazgatót mélyen meghatotta 
ez a korrekt viszonyulás. Ugyanak-
kor bosszankodott amiatt, hogy a 
lány saját hasznára és boldogulásá-
ra fordítja az ő hosszú, esős délutá-
nok alatt szerzett ismereteit. Most 
vonatkoztasson el, most révedjen 
bele, most mi a fészkes fene? A ra-
vasz némber! Kicsit félt is, talán látta 
őket valaki, meg a két pár csizma és 
három piros szoknya gondja is ott 
fityegett az aggodalmaknak fönn-
tartott gardrób hitvány szegein, az-
tán valóban, fáradt volt, nem kívánt 
semmiféle élményt az álomén kívül. 
Segítségért folyamodva emelte föl 
tekintetét, és végigsöpört azzal a 
falakon. A Meidzsi-kori fametsze-
tek enyhén megrázkódni tűntek, és 
akkor a virágok filigrán szárain a 
felesége álomittas arca lett a bóbita. 
Mind a tizenkettőn, ha jól számolta. 
Épp akkor dörzsölte ki szeméből az 
álmot szegény asszony. Örvendek, 
hogy látlak, Marika! Ez nem az, ami-
nek látszik, szabadkozott magában, 
és akkor meg is született benne a 
mentőötlet. Semmi szín alatt nem 
akarta megsérteni a lányt azzal, hogy 
kerek perec visszautasítja.

– Kedves Mariko – kezdte, taní-
tóbácsisan csokorba szedve ujja-
it –, ha nem Mariko lenne a neve, 
hanem, teszem azt, Midori, Kiku, 
Hikori vagy épp Sakura, akkor ta-
lán semmi kifogásom nem lenne 
a kölcsönös élményszerzés ellen, 
mondom: talán, ám az én feleségem 
neve véletlenül épp Marika. Látja, 
csupán egy betűcske változik… Az-
tán lehetne ön a mi becézett kislá-
nyunk akár, ráadásul keresztények 
vagyunk, és a megfeszített édesany-
ja is, ugye… Ezektől nem tudok el-
vonatkoztatni. Ahogy olvasmányél-
ményeimtől sem.

– És ha teszem azt, Midori, Kiku, 
Hikori vagy épp Sakura lennék, ak-
kor úgy rendben lenne? – válaszolt 
a lány, és arcán a megbecstelenített 
szépség pírja terjengett, ám a sze-
méből kivillanó gondolattól hamis 
csalódássá sárgult, ami végső so-
ron csupán megkönnyebbülés volt. 
– Nos, hadd mondjak önnek pár 
szót a következetességről. Látja ezt 
a bicskát? – Egy halas bicskát rán-
tott elő retiküljéből. – Ezt a bicskát 
angolul jack-knife-nak nevezik – 
mondta, aprókat suhintva a leve-
gőben, ami elég volt ahhoz, hogy 
az igazgató vöröslő foltot pillantson 
meg a pengén. – Remélem, bántja 
a fülét a mássalhangzó-torlódás – 
folytatta. – Mi az angolból vettük át 
ezt a szót, és feloldottuk a torlódást. 
Mindig feloldjuk. Dzsekunafu, így. 
Az instruktorból lett inszutoraku-
ta, a traktorból torakuta. Önök is 
gyakran feloldják az efféle torlódá-
sokat, ám valami szeszély folytán 
a traktor megmaradt traktornak, 
bármennyire is kézenfekvő lenne 
a tarakátor, ahogy azt joggal el-
várná az ember, hogy egyéb, slend-
rián próbálkozásaikat már meg se 
említsem.

– Kisasszony, mi az a vörös folt a 
bicskáján?

– Ne szakítson félbe, kérem! Sú-
lyos dolgok ezek. Tehát, amint kide-
rült, önök sem a végsőkig követke-
zetesek, márpedig az a tökéletesség 
felé vezető egyetlen út, és a bicská-
mon a vörös folt a rúzsom nyoma. 
Azt hegyeztem vele.

– Nincs is rúzs a száján.
– De lehetne!
A lány előrehajolt, és gyors moz-

dulattal kitépett egy szálat a férfi ha-
jából. Az igazgató felszisszent. Vajon 
miféle színes, ne adj’ Isten, fekete 
mágia űzésére kell az neki, gondolta 
megrettenve, majd békülékeny han-
gon szólalt meg:

– Mariko, drága, nem akartam 
megsérteni. Ön a jelen idő leggyö-
nyörűbb és legkívánatosabb hölgye. 
Csupán szerettem volna megváltani 
a tehertől. Nehogy áldozatnak érezze 
magát. Látja, jóval idősebb vagyok, 
és bizonyára Akechi úr beszélte rá 
erre az egészre.

novella
CSERESZNYEVIRÁGZÁS

Szondy-Adorján György

Nárciszok (olaj, vászon, 2018)

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
Ágoston Szász Katalin (1996) szerkesztő, kulturális újságíró 
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő
Farkas Kriszta (2002) költő 
Jóna Dávid (1968) költő, szerkesztő, tanár
Kántor Mihály (1974) szakíró 
Lokodi Imre (1963) újságíró, szerkesztő 
Muszka Sándor (1980) költő, író
Paál Zsolt (1968) tanár, költő
Szauer Ágoston (1963) költő 
Szentmártoni János (1975) Magyarország Babérkoszorúja díjas 
költő, író
Szondy-Adorján György (1971) költő, író
Ujj János (1942) újságíró, irodalom- és helytörténész
Vass Veronika (1972) író, pedagógus 

– Na, mi van? Ha valamely elvek 
metszéspontjának keresztjén egy 
nő szenved, akkor áldozat, ha férfi, 
akkor már rögtön megváltó? És jut 
nekünk is egy máriamagdolnányi 
epizódszerep, melyben cemendésre 
tépett rongyokban mossuk az örök 
lábat, míg végül föltekinthetünk 
könnyben lötyögő szemfehérrel? 
Hagyjuk ezt… Amíg él, az ember 
folyton elnézést kér, és megbocsát. 
Ide-oda lökdösi a teret puszta léte 
és létének kiterjedése okán, míg 
végtelenül kicsi ponttá vagy végte-
lenül nagy térré lesz. Tehetne addig 
egyebet a folyton megbocsátásnál? 
Én egy szóval sem zártam le a kiút-
jait. Vajon mit csinál a jó öreg Axin-
te úr Bukarestben…

– Ki az az Axinte?
– Az ön román kollégája. Vagy 

megfelelője. Két évvel ezelőtt járt 
nálunk a táncosaival. Jó vendég volt.

– Ön románul is tud?
– Meg bolgárul és szerbül is. Ke-

let-Közép-Európa a szakterületem. 
Olvasta Akutagava „A dohány meg 
az ördög” című novelláját? Hát per-
sze, hogy olvasta. Az írás eredeti 
címe „Tabako to akuma”. Na, most 
már, itt az akuma az ördög. És az 
akuma, pontosan így kiejtve, hogy 
akuma, románul azt jelenti: most. 
Csodálatos véletlen! Látta volna a jó 
öreg Axinte urat, mikor ezt elmond-

tam neki… Hosszú percekig kiál-
tozta, pezsgősüveggel a kezében: „A 
most és az ördög, két jó barát!” Az-
tán táncot járt, itt, ezen az asztalon. 
Igaz, csupán egy Van’t Kruijs-meg-
nyitással. Merő pezsgő volt itt min-
den, a szőnyegtől a díszpárna csücs-
kéig. Látja az árnyékomat a falon? A 
pezsgő nyoma.

– Nem hiszem, hogy ez a kisasz-
tal megbírt volna egy táncoló férfit 
– szólt az igazgató ásítva, és Havan-
nája imbolygó füstjén át megnyúlni 
látszott a lány alakja.

– Megvolt az esélye rá, hogy ki-
próbálja. No, de elült már annak a 
szele. Mindegy. A jó öreg… Legalább 
tévelygéseiben következetes volt. 
Egészen másképp értelmezte a re-
ciprocitást. A viszonzás hosszú távú 
kiegyenlítését abba az egyetlen éj-
szakába sűrítette.

Mariko fölállt, és hosszú, vékony 
cigarettára gyújtott.

– Egyetlen éjszakába – mondta 
még, a parázsba meredve. – Ami-
lyen az öné is lehetett volna. És amit 
most át fog aludni.

Könnyű plédet terített az alvó 
igazgatóra, majd ráfújt, hogy a férfi 
kikandikáló lábujjaira libbenjen a 
sarka. Aztán eltűnt. Nyomában a 
Szűz, az ördög, a megfeszített léptei 
voltak láthatók. Meg nem létező vi-
rágok nehéz illata.
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vers
Farkas Kriszta

az álarc csak opció,
vakon vágtatok,
loholok a nyirkos
reggelben, mint valami
füstölgő gépezet
félve a süllyedéstől,
repülni nem tudván.
így él a rendszer:
a gesztusok összegyűjtve,
a szavak napi
adagként kiosztva,
a felsőbbrendűség pedig
mint álom megélhető:
mert ha vetek, aratok,
de ha csak aratok,
akkor már csalok is.
így él az élő,
s nevet a halott
mivel lassan, de 
magabiztos lépésekkel
hangosan felnevetek
mondván:
a rendszer bebukott,
én voltam a forradalmár.
ezek után lehetek
udvari bolond,
de akár király,
lovag, aki százakat
megment és elcsábít,
vagy simán az
önbizalomkirálynő,
aki egyetlen birodalmat
irányít,
de nem tudja, benne mitévő legyen.
így önként lemond,
üres lesz a helye.

Önbizalomkirálynő

Tó (akril, farostlemez, 60 × 80 cm, 2019)

Mező. Nagy színes, hullámzó határ.
Magas felhők közt egyetlen madár —
nyilván eszedbe jut most Szinyei.

A szél eláll, amint a tájba jössz,
és megtalál egy kósza nyárfaszösz.
Pásztor, költő se kell. Így isteni.

Idill

Szauer Ágoston

Anyóka hív be, jó rokon,
lehuppan egy növény alatt,
piskóta, szóda van soron,
varrósdobozban elmatat.

Családi titkokat fecseg,
kanállal babrál, ken Sidolt,
fényképet ad, mely bár remek,
végképp nem tudni, ő ki volt.

Látogatás

Talán itt lent a légben
átlátszó lények járnak,
mindenre rásimulnak, 
könnyebbek, mint az árnyak.

Szalvéta, szoknya libben, 
a kártyavár, ha szétdől,
reményük vesztve szólnak
egy másik mélyedésből.

Plusz dimenzió

Szú rág. Kis elhagyott szoba.
Egy ágy alatt hagyott cipő.
Lakkjára hull a tölgy pora.
A kézzelfogható idő.     

Szemléltetés

Estbe hajló délután volt,
vonatablak alatt ültem
Négy év repült vissza hozzám,
s huszonkettő romja dűlten…
Meddig kell még ábrándoznom? 
Egyre fájóbb múltam lomja!
Egy őszi nap jött újra hozzám,
s visszaámult homlokomra.
Indulnom kell… De bensőm rám szól
„Ne rohanj még! Maradj! Késs el!
Vágyom kezed… Talán érint
feloldozó érintéssel.

J’erre parmi la plaine
Paál Zsolt

Temetőben jártam egykor,
deres lombú szép fák alatt.
Magamnak csak most vallom be,
akkor Téged láthattalak.

Megremegtek múlásukban
szelíd alvó, néma holtak.
Dülöngélő sírkeresztek,
ahogy jöttél, elhajoltak.

Szépségesen öreg voltál,
láttam arcod, kegyes szemed,
láttál Te is, hozzád szóltam,
s talán meg is öleltelek...

Találkozás

Kezem a kezeden –
napfény a tavon,
Magamat benned –
megmutatom.

Szemed a szememen –
dúsan zöld vadon,
Vagyok a hangsúly
kétkedő szavadon.

Hajadon a fény is –
kora tél bús hava,
Szemem a szemeden –
mélybarna éjszaka.

Kezed a kezemen –
ladik a tavon,
Kezed a kezemen –
elringatom.

Ringató

Az iránytűd égtájai találkoznak Benned,

valahol mélyen, belül,

négy pohár koccan, 

mikor végre egy tálcára kerül.

Az evidenciáid csodákat engedtek el,

úgy érzed magad, mint egy kicsorbult fúrófej

a szerelődoboz alján,

még az árnyékod is halvány.

Kimentél a divatból, s a lehetőségekből,

mára az ajtó egyre ritkábban nyílik,

míg álmodsz egy-egy hosszan érlelt cseppről,

a buborék az orrodba megy, nem jut el a szívig.

A négy pohár szopráncsengő elragadtatása:

sorstalanság, meztelenség – túl mutat önmagán,

ha a vitrinfényből a poharak kikerülnek,

engesztelődnek, s megtisztulnak a múlt bánatán.

Romlandó örökség, még a felszívott víz is párolog,

a megült porréteg csillogásod mattá tették,

mint csendben fuldokló peremvárosok,

melyekről évek óta foszlik le a festék.

Az alkalmazkodás ilyen, 

lassan öl, a semmi közönyével emészt,

és nem veszed észre átlátszóságodon

sem a légyszart, sem a penészt.

De ma a négy pohár tálcán éled,

letakart tükrök, megállított órák,

temetés, szégyen, elmaradt ünnepek,

s a pezsgő színű mulandóság.

Négy pohár 
Jóna Dávid
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(Kusztos Endre emlékére)

Fekszem hanyatt hegyi levegőn, va-
lahol a Vlegyásza keleti lejtőjén, a 
haszontalan galagonya az árnyékát 
szál emberre szabja. A szilágysági 
tömbből eltekergett felhő, mint Is-
ten szalmakalapja, kerek árnyékot 
vet. Hol fagyban, hol árnyékban Ka-
lotaszeg. Kell, hogy lazítsa valami ezt 
a se szikla, se omló talajú szerkeze-
tet, így megy ez, ki tudja, mióta. 

Azt mondják, a hajdani barozdák 
az óriások lépcsői, felvezetnek va-
lameddig. Hogy óriások járnak le s 
fel a barozdákon, szinte bizonyos-
ság, hanem a nép odahisz egy kicsit 
lágy, muja, egy kicsit meghunyász-
kodó magyar istent, mert milyent, 
ha nem. Ágon szalonnától zsíros 
újságpapír leng, lehet, a szél tűzi fel 
a galagonya tüskéire. Juhok csipke-
bogyótól megtépett gyapja bűznek. 

Mondja a pakulár, ő itt a juhász, 
ami nyilvánvaló rang, nem hogy ju-
hászbojtár. Pedig nem, ő a pakulár, 
vagyis Vlegyászát behunyt szemmel 
ismerő bojtár. Gazdája, vagyis a ju-
hász hatalmas késeket mutogat a 
völgyben taligakeréknyi sajtoknak a 
zsoboki piacon. Azt is mondja a boj-
tár, jó, ha nyakig gombolt inggel já-
runk itt fenn a havason, mert torkot 
mar az ájer. Azt nem mondja, hogy 
a tinónyi erdélyi juhász is könnyen 
torkon ragad. Megteszi, csak mon-
dani kell neki, de hát ilyent nem 
mond a juhászember. 

Látni innen a kőtörőket, ha a por 
leülepszik. A munkások, lejövet a 
sziklákról, hosszúkat köpnek, han-
gosan beszélnek a völgyeken át, 
szinte valamennyi süket. Nézem, 
hogyan fekszenek el a patak partján, 
mint mi odahaza hajdan, ha elha-
saltunk a folyóparti kavicson inni, 
mert ahol a víz átfolyik hét kövön, 
ott lehet. A munkások előbb szájat 
öblítenek, majd elhasalva isznak a 
juhganéj mellől. 

Csúcsa fölött a hegyekben a boj-
tárral meg kell méretkezni, ki erő-
sebb nála. Félkézzel taszítja fel egy 
Kolozsvárról jött haszonautó plató-
jára a hegyektől rézbarnára oxidált 
sziklakövet, viszik emlékkőnek va-
lahová az Aranyos mentére. Funda-
mentumnak, sírkőnek viszik, ugye? 
Nem, azon már túl vagyunk, mond-
ják a követ fuvarozók, s azt is: elég is 
lesz nekik otthon levenni a követ. Ha 
tudná a bojtár, miféle súlyról beszél-
nek ezek az emberek. A juhászbojtár 
nem érti, miféle súly az, amit félkéz-
zel taszít könnyedén, hadd menjen. 

Ne adják fel olyan könnyen, 
mondja a bojtár. Várjanak, szólt, 
fújok valamit. Fújt furulyán pásztor-
dalt, fájdalommal, nyállal. 

A kő nem hasad, marad az Úris-
tentől kipattintva Trianon-kőnek az 
Aranyos-mentén. 

Nem jó sokat nézni ezeket az 
embereket, mert szájukban fekete 
csonkok lógnak, fogadok, szájtátás-
ra terjed a fogszuvasodás. Mondja a 
bojtár, aznap előtt járt fent egy haj-
lott hátú öreg, valakikkel jött, bizto-
san Kolozsvárról, de hát ő nem értett 
semmit a jövevények beszédéből, 
mert hát „magyarul jöttek.” A hajlott 
hátú öreg beállt a széltörésbe, papír-
ra fekete vesszővel valami vonala-
kat firkált. Mintha villámtól csapott 
fákat, ilyeneket, mutatja fel erősen 
bütykös, néhol kormos és nyomorék 
kezét a bojtár. Körfűrész vitte el négy 
ujját lent a völgyben, Gyalun, azóta 
nem jó neki az ipar, feljött a legelők-
re. Nem baj, farkast is torkon fog, ha 
dézsmál. Ropog a kőpor a fogai kö-
zött, őröl, élni kell itt fenn. Élni. 

A széldöntés is él a bogrács alatt, 
lángban él, csak úgy tesz, mintha 
nem. A bojtár ölnyi gallyat gyűjt a 
ropogósban, szenes, csonka kezé-
vel puliszkát kever. Együnk, mert 
kóstolta füstölt oldalasát a hajlott 
hátú ember, mondja, és a hajlott 
hátú ember erősen elégedett volt az 
oldalassal. 

Művészember, mondtuk.
Értem, akkor piktor.
Akár.
A juhászbojtár nagyokat hallga-

tott, ahogy a pásztorok, juhászok 
hallgatni szoktak, aztán még szólt 
egyszer: faljuk szaporán a túrós 
puliszkáját, mert itt fenn a hegyen 
hamarabb mered. 

A Riszeg-tetőn többnyire magya-
rok, Sarlós Boldogasszonykor feszí-
tenek vásznat, lepedőt, széki szal-
makalappal barátkozik egy copfos 
filmproducer, ismerjük a TIFF-ről, 
és a fekete rabbis kalapjáról, vissza-
útban van, innen már Pestig tapos-
sa a gázt.

Megbeszéljük, hogy errefelé is 
volt sok szép szokás. A lányok a rét-
re jártak, az ortodox lányok a réten 
keresték meg a jövendőt, miközben 
legényeik a vonatgőzben álltak, in-
dultak a frontra. Tudták, ez az ő 
szerelvényük, ez az ő háborújuk. 
Ott voltak a lányok a Kőrös-Fekete-
tó rétjén akkor is, amikor a kassai 
gyalogezred parancsra várt, merre 
induljon: a Keleti-Kárpátok, esetleg 
Fogaras, Vörös-torony felé. Hajda-
ni csucsai magyar tanító szerint a 
katrincás lányok izzó szálakat ke-
restek, mert a hegyi ember, a ma-
gányos, a remete ősz felé indul útra, 
elrepül északra, tán Máramaros 
felé. Árnyéka, mint nehéz paraszt-
sóhaj, lassan úszik át a völgy házai- 
nak jobbágykékre meszelt falain, a 

góréfedésű csűrök felett. Mondta a 
csucsai magyar tanító, hogy ősszel 
a szelek fésülik a remete szakállát. 
Jó jel, ha elhullajtott hosszú szálat 
fognak el a szép fáták, hosszú, szét-
választhatatlan házasságnak néz-
nek elébe. Ha mégis hűtlenek lesz-
nek a fecsorok, akkor a szál nem is 
a remete szakállából való, hanem 
csak ökörnyál...

Endre bácsit Kőrösfőn értük utol, 
valami nagyon fontosat magyará-
zott, talán budapestieknek.

Endre bácsi azt mondta nekem, 
tulajdonképpen földiek volnánk, 
kellene érezzük egymáson a sós 
levegőt. Készül is hozzánk ezt-azt 
nézni. Járt már mifelénk, de még 
nézne.  Szárnyas oltárt. Ferences 
kolostort. Tholdalagi míves sír-
ját. Hajdani székelykaput, fenyédi 
mesterek páratlan munkáját. A tor-
nácos Ángi-házat.

Három fiú asszonyt keres, egy se 
jó. Az én kapum alatt csak olyan 
meny jön be, akinek háza, faragott 
kapuja az Ángi portáéval egyen-
rangú. Ha nem, romlott legyen a 
magotok, szép legényeim! Az Ángi 
portán három legény marad ag-
glegénynek, ott is megromlottak 
tán. Fog az átok, ha anya a fiát, ha 
magyar a magyart. Később ver-
bunkost járunk az Ángi-portán, 
ha-te-ha-te-ha-te-ha, legényest, 
mondom. 

Trianon 100
ÖLELNI GALAGONYÁT Lokodi Imre

A Helyorseg.ma oldalon az anyaországi mellett a lapcsalád külhoni számai is elérhetők.

Esteledik a hegyekben (olaj, vászon, 80 × 100 cm, 2017)

Jön Endre bácsi megnézni a Kal-
lós Zoltán Válaszútról elhozott anya-
gát. Megnézni az állandó képtárat, 
időkapszulát. Lehet. Amit lehet.

Hanem Endre bácsi sor szilvafát 
emleget. Látom, medveösvényen jár 
az emlékezet.

Eljártak már arra a láncfűrészek?
Nem jártak el, mondom, emlék-

szem a sor szilvafára, száltól szálig 
gúzsba hajtotta a medve, csönköt, 
hasadást, száraz ágat szépen terem 
valamennyi. Néha akasztott embert.

Jött hát hozzánk szénnel és papír-
ral, mert van olyan fa is, amire nem 
kerül sor, csak két-háromszáz évente 
egyszer. Kemény fa, úgy értve: puha 
szerkezete ellenére erősen kitartó, a 
tölgynél is konokabb. Identitásunk-
hoz szorosan, megkerülhetetlenül 
hozzászokott. 

A hársfa magasságánál fogva ég-
boltot karcoló szent fának van te-
kintve, és ha az égig érő fák a vilá-
gok határán helyezkednek el, akkor 
a koronák az égbe, a gyökerek pedig 
az alvilágba nyúlnak. Az öreg hárs 
törzse, mondják, kincseket és ártó 
szellemeket rejteget. Nekimentek 
az évszázadok során többször is, ha 
igaz, aztán az atyafiak mindannyi-
szor eldobták csorbult fejszéjüket. 
A göcsörtös fának valami titka le-
het: jó ideje nem engedi magát sen-
kitől megkerülni, egészen hozzá-
nőtt a kápolnához, időtlenségükben 
egymást már el nem engedik. 

Jöttek egyszer vörös csillagos ka-
tonák, vonaltól leszakadt német ka-
tonákat fogni. Benyitottak a kápol-
nába, látták Keresztelő Szent Jánost 
az oltáron hallgatni, lábát mosta a 
Jordán vizében. A vörös csillagos 
katonák erősen meglepődtek, nem 
is kérdeztek Jánosunktól semmit, 
otthagyták a kápolnát, később há-
rom szakadt katona mászott ki a fa 
öblös odvából. Sokkal később jött bi-
zonyos Edrich úr Münchenből, elbe-
szélgetett a fával, meg is simogatta, 
sőt névjegyet is hagyott neki a bajor.

Hogy a fa honnan kap nedvet 
minden száraz nyárban? Hírlik, Ke-
resztelő Szent János mezítláb jár le 
a Nyárádra, kőkorsókkal vizet hord, 
szépen öntözgeti. János fájának ne-
vezem, Endre bácsi nagyon is he-

lyesli. Az odú iratköteget is rejteget, 
oda vetette be összefűzött verseit 
egy népi költő, mielőtt utána jöttek 
megint csak vörös csillagos embe-
rek. Később mondta, Trianon-ver-
sek, könnyen meglehet, a verseket 
azóta széténekelték a hárs odvaiban 
lakozó madarak. 

Lenn a folyó, zavaros a Nyárád, 
sej. Van egy hosszú súgó, ott húz-
nak fel ősszel a márnák egészen a 
Vermessy-kertig, a gyökerekbe. 
Már 1920 óta a szóban forgó súgóra 
járnak szapulni az asszonyok. Jú-
nius 4-én mennek általában, visz-
nek magukkal lúgot is. A szapulópa-
dokat, ahogy kell, a súgóba állítják, 
derekukra hajtják szoknyájukat, 
spriccelnek, kigyúlt kebellel suly-
kolják a szőttes lepedőket.  

Ilyenkor a Wehrmachtól itt ha-
gyott motorkerékpáron ülő román 
őrmester nézi az asszonyokat, jó 
ülepetek van, mondja, de hát az asz-
szonyok nem értik a rendőr nyelvét, 
mutogatnak neki lúgot. Az őrmester 
az őrsön kérdezi a kollégától, nincs 
valamelyik asszonynak könnyen 
intézhető büntethetősége. Mit lát-
tál, kérdezi az őrmestert a kolléga. 
Semmi az egész, nagy fehér lepedők 
száradnak a füzeken, mondta. A 
kolléga értetlenül nézte az őrmes-
tert. Egy akármilyen közönséges 
június negyedike miért lenne köt-
hető a nagy fehér, szélben csattogó 
lepedőhöz...

Trianon-fák, mondom Endre bá-
csinak. Endre bácsi nem mondja, 
hogy Trianon-fák. Nem azért, mert 
lehet, ezért még egyszer elgázolná 
egy autó. Hanem fájdalom kimon-
dani neki. Na, azért is halálra gázolja 
egy autó. Gúzsba ölelt fák. Úgy van 
szeretve, gúzsba, hát. 

Ülök a Vlegyászának keleti lejtő-
jén, arra gondolok, tudják milyen 
galagonyát ölelgetni jó száz évig 
legalább? 

(A Lehet, mert kell! – Trianon 100 
pályázat prózakategóriájának fődí-
jas alkotása. Az alkotói pályázatot 
próza, vers és esszé kategóriában 
a Petőfi Irodalmi Ügynökség Non-
profit Kft. hirdette meg a Trianoni 
békediktátum 100. évfordulójára.)
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Nem mindennapi, vagyis nem ha-
gyományos, homogén szerkezetű 
Böszörményi Zoltán Darabokra 
tépve című, az Irodalmi Jelen Köny-
vek-sorozatban most megjelent 
műve. Varga Melindának a könyv 
borítóján olvasható ajánlója szerint 
„a kalandregény, a fejlődésregény, 
az esszéregény egyaránt jelen van” 
benne. Hozzátenném: megspékel-
ve társadalmi, lélektani, filozófiai 
és – nem utolsósorban – történelmi 
részletekkel, utalásokkal. Mozgal-
mas, változatos, fordulatos, mo-
dern, 21. századi nagyregény. Aki 
ráharap, nem tudja letenni. (Dicsé-
ret Részegh Botondnak és a Gyo-
mai Kner Nyomda Zrt.-nek a kiváló 
grafikai munkáért, kivitelezésért.)

De miről is szól a történet? Egy 
kanadai nagyváros, Toronto jelen-
kori értelmiségi rétegének életéről, 
mindennapjairól, gondjairól. Fő-
hősei: Thomas író, Richard ügyvéd, 
a felesége, Melanie pszichológus, 
a magyar gyökerű (és identitástu-
datú) Éva ingatlanügynök, Paul 
egyetemi professzor, négy fia-
tal (David, Kenny, Fredy, Suzy) 
egyetemi hallgató. Valamennyi-
en műveltek, tájékozottak, kezük 
ügyében, polcon, éjjeliszekrényen 
mindig ott a könyv, állításaikat fi-
lozófusok – Epikurosz, Leibnitz, 
Kant, Schopenhauer, Nietzsche, 
Marx, Hawking stb. – idézeteivel 
támasztják alá, azokkal érvelnek. 
Az a tény, hogy ismerik a jelenkori 
kanadai irodalmat (Éva és Thomas 
a magyart is), a képzőművészeket, 
zeneszerzőket, arról is árulkodik, 
hogy a regényíró mennyire tájéko-
zott e téren, mennyire azsúrban van 
a kulturális eseményekkel. A klasz-
szikus regényekből ismert szerelmi 
háromszögek ebben a közösségben 
sokszöggé szélesednek, összefonód-
nak, szétbomlanak. (Az erotikus 
leírások igazán fantáziamozgatók.) 
Az olvasó erkölcsi nézeteitől függ, 
hogy miként ítéli meg a házastársak 
hűségét, vagy inkább hűtlenségét, 
ezt a többkapcsolatúságot. 

A regény fejezeteit egy-egy új-
sághír vagy valamelyik szereplő 
naplórészlete, feljegyzése vezeti 
be. Közvetve vagy közvetlenül ah-
hoz kapcsolódik a következő rész. 
Mindjárt a regény elején érdekes 
eszmefuttatások az embernek Is-
tennel való kapcsolatáról, a gon-
dolkodásról, az emberi természet 
különbözőségéről. Az egyik felvetett 
filozófiai kérdésre maga az olvasó is 
megfogalmazhatja saját válaszát: 
miért nem teremtette Isten egyfor-
mán erényesnek az embereket? Én 
így válaszolnék: mert a tér- és idő-
teremtő Mindenható nem roboto-
kat kreált saját képmására, hanem 
(egyedül a teremtményei közül) 
gondolkodó lényeket, akiknek meg-
adta a választás lehetőségét. A jó 
és gonosz, erős és gyenge, szelíd és 
vad, szilárd és ingatag jellem között.

Thomas jegyzetfüzetében a Te-
remtő valahogy úgy születhetett, 
akár nála a lakásban a szivarfüst. A 
mindenségben az apró anyagfelhők 
„évmilliárdok alatt egybeforrtak, 
felhevültek, a bennük feszülő ener-
gia pörgésre késztette őket, mígnem 
olyan izzó és szédült gyorsasággal 
forgó anyagtömbbé váltak, hogy 
felrobbanásuk elkerülhetetlen lett. 
És akkor megszületett Isten.” 

Csak egy mondat erejéig a regény 
sokoldalúságának illusztrálására: 
Kenny és Fredy valós vagy álmodott 
kalandja kapcsán a parafenomená-
lis (vagy a krimi?) világába is bele-
kukkanthatunk. 

Mint történelem szakosnak külön 
csemegét jelentettek a regény histó-
riához kapcsolódó részletei. Például 
Richard második világháborús vete-
rán nagyapjának emlékei a harminc 
repülős bevetésről, avagy az annak 
idején, a kommunista érában téved-
hetetlennek, látnoknak istenített 
Marx igazi arcának, korántsem ma-
kulátlan jellemének felvillantása. 

És a trianoni magyar sorstragédia 
megítélése, amelynek illusztrálásá-
ra az író közli Borbély Zsolt Attila 
2005-ös interjúját Raffay Ernő tör-

ténészprofesszorral, benne lábjegy-
zetként gróf Apponyi Albertnek Pá-
rizsban, a trianoni diktátum aláírása 
előtt tartott beszédét. És ugyanide 
sorolható Éva Magyarországra ha-
zatért barátnőjének, Margitnak 
Torontóba küldött levele a jelen-
kori, a nyugati sajtóban elferdítve 
bemutatott anyaországi helyzetről, 
a migrációról, a felhúzott déli védő-
kerítésről, a parlamenti ellenzékről, 
a kitalált, de világgá harsogott dik-
tatúráról. Pedig a világot mostanság 
egészen más kellene, hogy foglal-
koztassa. Ide kapcsolódik Thomas 
Larringen író jegyzetfüzetének né-
hány mondata: „Az emberiséget 
most másfajta kataklizma fenyegeti: 
a butaság, az idiotizmus, az elidege-
nedés, az ön- és természetpusztítás 
járványa. Orwelli világ vár ránk. A 
láthatáron dereng.” 

Az olvasó megkérdezheti: mire 
vonatkozik a cím? Mi az, ami dara-
bokra tépett? Böszörményi Zoltán a 
kérdés megválaszolását az olvasóra 
bízza. Az olvasottak alapján lehet az 
emberi jellem, a család (az erotikus 
sokszög ellenére sehol nincs gyer-
mek), lehet az egész társadalom, 
lehet a jelenkori világ. Bármelyik is, 
nagy kár! 

Böszörményi Zoltán: Darabokra 
tépve. Irodalmi Jelen Könyvek, Bu-
dapest, 2020.

könyv

Lapszámunkat KOPRIVA ATTILA 
festőművész képeivel illusztráltuk.

Kopriva Attila 1971-ben született 
Munkácson, 1987 és 1991 között az 
Ungvári Iparművészeti Szakközép-
iskola kerámia szakán tanult, majd 
1991 és 1997 között Lembergben, a 
Művészeti Akadémia üvegművésze-
ti szakán.

1997 és 2005 között a Munkácsi 
Technológiai Főiskola rajztanára-
ként dolgozott, közben festőmű-
vészként is aktív volt.

1999-ben megalapította a Ru-
hatervezés- és Design Iskolát, 
amelynek igazgatója. Az iskola a 
Munkácsi Technológiai Főiskola 
(most Munkácsi Állami Egyetem) 
egyik részlegeként működik.

2004 júliusában nyílt meg az 
általa alapított  Néprajzi Múzeum, 
mely szintén a Munkácsi Állami 
Egyetem égisze alatt működik. 

2005-től a Kárpátaljai Képzőmű-
vészeti Főiskola (jelenleg Akadé-
mia) kötelékében tevékenykedik, 
2005-től óraadó tanár a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Pedagó-
giai Főiskolán. 2005 szeptemberé-
ben sikeresen megvédte kandidá-
tusi disszertációját. 2011-ben kapta 
meg a docensi tudományos kine-
vezést, a képző- és iparművészeti 
tanszék docense lett, 2017-től a 

Kárpátaljai Képzőművészeti Akadé-
mia Képzőművészeti tanszékének 
vezetője.

2006-tól az Ukrán Nemzeti Kép-
zőművészeti Szövetség és a Révész 
Imre Művészeti Társaság tagja, 
2007-től a  Kárpátok Művészeti és 
Kulturális Egyesület alapító tagja, 
alelnöke és a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja. 2018-tól a 
Magyar Művészeti Akadémia köz-
testületi tagja.

2015-ben Bonis Bona díjat kapott, 
2018-ban Boksay József- és Erdélyi 
Béla-díjat, Duhnovics-díjat, tavaly 

pedig az 56. Hajdúsági Nemzetközi 
Művésztelep nívódíját.

Önálló tárlata nyílt többek között 
Munkácson, Budapesten, Ungváron, 
Lembergben, Beregszászon. Orszá-
gos, regionális és nemzetközi kiállí-
tások, szimpóziumok, konferenciák, 
alkotótáborok aktív résztvevője. 

*
Kopriva Attila képei úgy tudósítanak 
egy örök jelenidejű világról, hogy a 
néző egyértelműen érzi, neki is köze 
van ehhez a látomáshoz. A téli dom-

bok, a nyáj vagy akár az egyszerű 
használati tárgyak is mind az ottho-
nosság érvényes definíciói – az em-
ber jelenlétét érezzük, azé az embe-
rét, aki gondos gazdája a világnak. 

Nem provinciális tudósítások 
ezek, hanem annak a küldetésnek 
a felmutatása, amellyel maga a Te-
remtő bízott meg minket. A színek 
pazar gazdagsága és minden szép-
ség őt dicséri. A művész sajátos vi-
lágszemlélete tárul elénk – neki ez 
a szemszög az otthona. Amit ez a 
horizont körbefog, az a haza.

Fotó: 

Színes fazekak (olaj, farostlemez, 50 × 70 cm, 2019)

Ujj JánosDARABOKRA TÉPVE
Az 1749 online világirodalmi maga-
zint azzal a szándékkal alapították 
2020-ban, hogy friss, hiánypótló 
és inspiratív világirodalmi tartal-
makkal lássa el a magyar olvasót 
az ógörög epigrammáktól az orosz 
rapig, az antikvitástól napjainkig, 
Londontól az Antarktiszig, keresz-
tül-kasul a szépirodalmi és értel-
mezői térfélen. És hogy honnan a 
lap neve? Johann Wolfgang Goe-
the, a világirodalom fogalmának 
megalkotója 1749-ben született.

A US Open döntőjének napján je-
lent meg a 1749-en az amerikai 
David Foster Wallace megaesz-
széje a Federer-jelenségről, így 
betöltve az űrt, amit a svájci zseni 
idei hiánya okoz a teniszéletben. 
Ilyen mondatokat olvashatunk a 
Végtelen tréfa szerzőjétől, Sipos 
Balázs fordításában:

„…és Federer ekkor azt csinál-
ja, hogy behúzza a sugárféket, 
és három-négy lépésnyit hátra-
szökken, de lehetetlen sebes-
séggel, hogy tenyerest üssön a 
fonák sarokból, teljes testsúlya 
hátratevődik, tenyerese pörge-
tett süvöltés, egyenesen el a há-
lóhoz helyezkedő Agassi mellett, 
aki kiszúr érte, de a labda már 
el is suhant, végig az oldalvo-
nal mellett, és hajszálpontosan 
Agassi egyenlő oldali sarkában 
landol, ez bizony egy nyerő – Fe-
derer még hátratáncolóban van, 
mikor földet ér. És jön az a jól is-
mert, pillanatnyi döbbent csend, 
mielőtt a New York-i közönség 
robban, John McEnroe pedig, 
fején szakkommentátori füles-
sel, olyasmit motyog a tévében 
(kvázi magának, úgy hangzik), 
„Onnan nyerőt, azt hogy?” Jo-
gos: tekintettel Agassi helyez-
kedésére és világklasszis gyor-
saságára, Federernek a tér egy 
ötcentis átmérőjű csatornáján 
kellett átküldenie a labdát, hogy 
elüsse mellette, és megcsinálta, 
hátramozgás közben, nulla fel-
készülési idővel és anélkül, hogy 
belevihette volna a testsúlyát. 
Lehetetlenség. Kábé mint a Mát-
rixban. Nem tudom, milyen han-
got adtam ki, de az élettársam 

azt mondja, berohant, a kanapé 
tiszta popcorn, én féltérden, a 
szemem meg mint a dilibolti ru-
gós szemgolyók.”

November 2. és 8. között kata-
lán hetet tartott a 1749: Bakucz 
Dóra vendégszerkesztőnek és 
a fordítóknak (Nemes Krisztina, 
Zombory Gabriella) köszönhetően 
katalán versekkel, prózákkal, drá-
mákkal, interjúkkal és értelmező 
szövegekkel telt meg az oldal. A 
hét egyik csúcspontja Jordi Puntí 
esszéje, a Messi mint fogalom 
volt, álljon itt belőle egy részlet:

„Màrius Serra író a La Vanguar-
dia hasábjain két cikket is szen-
telt a témának, és a gyengébbek 
kedvéért összegyűjtött egy 584 
elemből álló, ábécésorrendbe 
szedett listát arról, milyen el nem 
koptatott jelzőket lehetne még 
használni az admiráblilistől (ami 
azt jelenti, „csodálatos, csodá-
latra méltó”) a zseniálisig. Egy 
másik író, Marc Pastor, a Fot-li 
Pou (Adj neki, Pou) című webla-
pon megjelent cikkében egy új 
melléknév bevezetését javasolja 
az utókor számára: messzis. Íme, 
a definíció:

Messzis (bizonyos indoeuró-
pai nyelvekben igény szerint 
nőnemű és hímnemű formában 
is használható) [első előfordu-
lása a huszonegyedik század-
ra tehető. Etimológiája: a Messi 
vezetéknévből származik, Lionel 
Messi labdarúgó játékosra utal] 
1. mn olyan ember, aki egy mecs-
csen, egy gólnál, vagy bármilyen 
egyéb labdarúgással kapcsola-
tos tevékenység közben kitűnik 
a futballban való jártasságával, 
technikai tudásával, kitartá-
sával, erejével. 2. átv. is Olyan 
mérkőzés, selejtező vagy döntő, 
amelyen Leo Messi csúcsteljesít-
ményt nyújtott. Pl.: „Mivel a Barça 
játszott a legmesszisebben a 
klubvilágbajnokság döntőjében, 
a Santos csapata végül alulma-
radt a katalánokkal szemben.” 
„A Barça nyerő szériája egészen 
messzisre sikeredett.” „Ki lett a 
spanyol bajnokság gólkirálya? 
A legmesszisebben teljesítő Luis 
Suárez”. (Bakucz Dóra fordítása)

AJÁNLÓ AZ 1749.HU INTERNETES 
MAGAZIN TARTALMÁBÓL

Volóci tél (olaj, vászon, 80 × 80 cm, 2017)
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Magor a tizenhárom évesek általá-
ban gondtalan, néhanapján pedig 
szorongó mindennapjait éli a mai 
magyar fővárosban. Édesanyjá-
val lakik egy társasházban, édes-
apját már évek óta nem látta, és 
ezért nemcsak a hiány, de előfor-
dul, hogy osztálytársai is bántják. 
Megszokott elfoglaltságai – mint 
például a zenehallgatás, videóné-
zés a telefonján, gyorsétterembe 
járás a barátaival – mellett néhány 
különleges hobbija is van: lovagol-
ni és íjászatra jár. Nagyon kedve-
li az osztálytársát, Dul Lucát, aki 
ugyanott szokott lovagolni, mint a 
fiú. Életébe egy osztálykirándulás 
alkalmával csöppenünk bele, ami-
kor Magor eltéved az erdőben, le-
esik egy szikláról, eszméletét veszti 
és különös álmot lát: a mondabeli 
Magor helyében találja magát, aki 
testvérével, Hunorral együtt a cso-
daszarvast üldözi.

Acsai Roland Regény a csoda-
szarvasról című könyve az egyik 
legősibb és legváltozatosabb hun–
magyar mítoszt dolgozza fel fiata-
lok számára élvezetes, izgalmas és 
humoros hangon. A regény a Zrínyi 
Kiadó új, az ifjúsági korosztálynak 
szánt sorozatának az első kötete. A 
kezdeményezés célja, hogy olyan új 
történelmi regények szülessenek, 
melyeket a fiatalok örömmel és 
érdeklődéssel olvasnak, amelyek 
közelebb hozzák a tizenéves kor-

osztályhoz kultúránk kiemelkedő 
alakjait, hagyományait, szokásait, 
motívumait. A sorozatban azóta 
megjelent Urbánszki László Ka-
racs – Egy ősmagyar kiskamasz 
kalandjai című regénye, valamint 
előkészületben van Tallián Mari-
ann a II. Rákóczi Ferenc életútját 
elmesélő Szegények fejedelme és 
Bányai D. Ilona a Zrínyi Ilona éle-
tét feldolgozó Sasok közt a galamb 
című kötetei.

A cselekmény nagy része a mon-
dai eseményeket eleveníti fel: Ma-
gor és Hunor egy szerencsétlen bal-
eset után elmenekülnek fejedelem 
apjuk táborából, útjukon anyjuk 
szelleme fenséges szarvas alakjá-
ban vezeti őket. Vállukon a bűntu-
dat és az ismeretlentől való félelem 
terhe, valamint a felelősség, a táltos 
jóslata, miszerint mindketten egy-
egy nép ősatyái lesznek. A regény 
legsokoldalúbb és leghumorosabb 
aspektusát a jól kitalált melléksze-
replők adják. Hunor hűséges tár-
sa, az Ordas névre hallgató, egyik 
lábára sánta farkas és Magor örök 
kísérője, Ráró, a magasan szárnya-
ló sólyom mellett további segítőkre 
akadnak vándorlásukon: Göncöl, 
a habókos, de mindig segítőkész 
táltos, magától guruló szekere és 
parazsat evő paripája, a világfán 
ücsörgő szélanya, valamint későbbi 
menyasszonyaik, Őzike és Katica. 
Ugyanígy sok-sok ellenséggel és 

akadályozó tényezővel is számol- 
niuk kell: haladásukat ördögfiókák, 
vasorrú bába, gyerekeket rabló 
mókár, tüzet okádó sárkány és ne-
velőapja, a kamaszfiúknak derékig 
sem érő bákász is lassítja. Az ellen-
lábasok és a természeti akadályok 
legyőzése során a testvérpár sike-
resen bejárja a felnőtté válás útját. 
Végül elérik a Meótisz partját, ahol 
a „…szarvas a következő pillanat-
ban elkezdett átváltozni. A lábából 
gyökerek lettek, és belefúródtak 
a földbe. A törzse és a nyaka meg-
nyúlt, és vastagodni kezdett. Ebből 
lett a fa törzse. Agancsa fakoronává 
alakult át, és levelek nőttek rajta. 
A fa nagyon magas lett, és a törzse 
olyan vastag, hogy több ember kel-
lett volna ahhoz, hogy körbeérje. 
Mind odavágtattak alá, már alig 
látták a csúcsát. Megsimogatták a 
kérgét. Még meleg volt, de lassan 
kezdett kihűlni, mintha elszivárog-
na belőle anyjuk lelke. A követke-
ző pillanatban az óriási fa recseg-
ve-ropogva a tenger felé kezdett 
dőlni és vastag, óriáskígyóra ha-
sonlító gyökerei kifordultak a föld-
ből. Magorék elugrottak alóla, hogy 
össze ne nyomja őket, és a fatörzs a 
vízbe csapódott. Akkor vették ész-
re, hogy egy híd lett belőle, ami a 
szárazföldet egy szigettel kötötte 
össze. – Ott az új otthonunk.”

Bár a regény nyelvezete néhol kis-
sé nehézkes, és egy-két túlmagya-

rázást is találunk, nem szűkölködik 
a lágy dallamú, lírai mondatokban 
sem: „…a távolban már lassan, 
medveként cammogva közeledett 
a csendes, nagyothalló, madárdal 
nélküli ősz”, illetve „elnyelte a régi 
titkok és mondák mohaszőnyeges, 
holdfénytől ezüstös, csöpögő ágú, 
ködös erdeje.” A vizuális hangulat-
teremtésről Bölecz Lilla rajzai gon-
doskodnak, és az élményt egyedül a 
fekete-fehér minőség tompítja kis-
sé. A kecses vonalvezetés, a manó-
fülű és mandulaszemű karakterek 
szépsége, az állatok csillagszeme és 
a gonosz erők feltüntetésének ko-
mikussága érzékeny együttműkö-
dést biztosít a szöveg és kép között. 
A regény mindvégig leköti felnőtt 
olvasóját is.

Amikor az álom befejeződik, és a 
21. században élő Magor végre ma-
gához tér az erdőben, arra is fény 
derül, hogyan talál haza és hogyan 
gyógyul be számára a hiány. Álta-
lában kockázatos vállalkozásnak 
tartom az olyan könyveket, ame-
lyekben ilyen erőteljesen keveredik 
a történelmi elbeszélés a mai va-
lósággal, szokásainkkal és nyelv-
használatunkkal, de Acsai Roland 
regénye abban biztosan remekel, 
hogy megmutatja a mai egyszülős, 
nagyszülős, nevelőszülős családok 
gyermekeinek, hogy semmiben 
sem kevesebbek másoknál, hogy 
ők is mindenre képesek, és rávezeti 

szüleiket is arra, hogy bocsássanak 
meg önmaguknak – hisz a szeretet-
nek soha nincs akadálya.

Ahogy a csodaszarvas jóslata 
szerint a valódi, lélekben születő 
hovatartozásnak sem: „Az igazi ha-
zátok még messze van. Sok-sok év 
eltelik majd, mire megtaláljátok azt 
a helyet, amit hegyek ölelnek körbe 
vastag karjukkal, és két nagy folyó 
szel ketté, az egyik szőke lesz, mint 
az érett kalász, a másik kék, mint 
az ég. Az lesz az igazi hazátok.”

Acsai Roland: Regény a csoda-
szarvasról. Bölecz Lilla rajzaival. 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020

hamuban sült pogácsa

Mi magyarok, nagyon mívesen tu-
dunk állattörténetekkel dolgozni, 
legyen szó akár regényről, akár 
élőszereplős vagy animációs fil-
mekről, sőt akár videójátékokról 
is. Homoki Nagy István vizslája és 
kotnyeles tacskója, Fekete István 
regényeinek rókái, baglyai, vidrái 
és gólyái, a Macskafogó gengsz-
termacskái és hős egerei mind 
szervesen beépültek nemcsak a 
kultúránkba, de a popkultúránkba 
is. A honi videójátékkészítés hős-
korának egyik nemzetközileg is 
sikert aratott darabja az Ecco the 
Dolphin, melynek palackorrú hőse 
később több folytatásra is visz-
szatért. Az 1995-ös Kolibri című 
ügyességi játék, vagy a malacok 
és a nyulak stratégiai háborúját 
szimuláló S.W.I.N.E. szintén ma-
gyar gyártmányok. Ezeknek a re-
mek daraboknak a sorát gyarapítja 
a 2018-ban alapított, budapesti 
Wild Gentlemen stúdió első játéka, 
a Chicken Police is.

A fekete-fehér noir filmeknek 
nemcsak a képi esztétikáját, de 
narratív stílusjegyeit is megraga-
dó művük egyszerre múltidéző és 
meglepően naprakész – mind a 
történet, mind pedig a választott 
technika tekintetében. A fotorea-
lisztikus grafika a harmincas évek 
fényképeire emlékeztet, míg az 
animáció a Varjúdombi mesék 
vagy a South Park megoldásaival 
operál. A szereplők antropomorf 
állatok, akik emberi testükön em-
beri ruhákat viselnek, ám a fejük 
állatfej. A figurák minden alkotó- 
eleme fényképekből tevődik ösz-
sze, s mivel mozgásukat is egymás 
után ollózott fotók alkotják, a ha-

tás egyszerre animációs és film-
szerű. A játék helyszínei rögzített 
perspektívából ábrázolt kulisszák, 
melyeken egyes elemek – például a 
mennyezeti ventilátorok – mozog-
nak. A képi világ első pillantásra 
talán meghökkentő lehet, ám na-
gyon hamar képes magával ragad-
ni a nézőt. Ennek egyik oka pedig 
a szédületesen pörgős és szellemes 
írásnak köszönhető. A dialógusok 
Humphrey Bogart és Lauren Ba-
call által a Hosszú álomban lefoly-
tatott sistergős adok-kapok szócsa-
táinak nyomában járnak, ám az 
alkotók Philip Marlowe mellett 
inspirációként neveztek meg olyan 
klasszikusokat is, mint az 1944-es 
Gyilkos vagyok vagy az 1946-os 
Gilda. A film noir motívumai mel-
lett a nyolcvanas évek zsarupáros 
komédiáinak toposzait is tettenér-
hetjük. Egykor jobb időket látott, 
egymással évődő zsarupárosunk a 
trágár és nagyhangú főnök szigorú 
tekintetét kerülgetve, és közben 
a zavarosban halászva próbálja 
megoldani az ügyet, kockáztatva a 
felfüggesztést és a jól megérdemelt 
nyugdíjat. 

Szilveszter éjszakáján járunk, 
Clawville bűnös metropoliszának 
monokróm betonrengetegében. 
Hősünk, Santino „Sonny” Feat-
herland, a vörös – esetünkben kö-
zépszürke – kakas, a rendőrség ra-
gadozási osztályának nyomozója. 
Belső monológjaiból kiderül, hogy 
már csak néhány napja van hátra a 
nyugdíjig, ám fásult közönye mö-
gül önsajnálat, mi több önutálat is 
kiolvasható. Magánélete évekkel 
ezelőtt gajra ment, midőn csinos 
papagáj felesége, Molly a lányuk-

kal együtt elhagyta őt. Szakmai 
renoméja sincs a csúcson, s bár 
egykori társával, Marty MacChic-
kennel annak idején valóságos 
sztárzsaruk voltak, egy végzetes 
súrlódás – Marty rálőtt Sonny-
ra – elválasztotta őket egymástól. 
Sonny épp magányos szilveszteri 
lerészegedésre készül az otthonául 
szolgáló lecsúszott Atlas hotelben, 
amikor is lakásában egy váratlan 
vendég fogadja. Deborah Ibanez, 
a csinos impalahölgy egy látszó-
lag egyszerű megbízással érkezett: 
tolmácsolnia kell munkaadója, 
Natasha Catzenko meghívását. 
Sonny mérsékelt érdeklődése és 
fáradt flörtölési kísérlete egy csa-
pásra elillan, amikor kiderül, 
hogy az alvilági kapcsolatokkal 

rendelkező Natasha meghívója 
név szerint említi Mollyt is. Az 
ügy már csak azért is aggasztó, 
mert Natasha nemcsak Claw-
ville leghírhedtebb mulatójának a 
tulajdonosa, de a város legveszé-
lyesebb patkánygengszterének, 
Wesslernek is a macája... vagyis a 
macskája. Sonny ösztönei kelepcét 
sejtetnek, ám annak az eshető-
sége, hogy leányának anyja rossz 
társaságba keveredett, nem engedi 
meg, hogy óvatoskodjon. Felkeresi 
a kapitányságot, hogy tisztázza a 
múltbeli sérelmeket Martyval, és 
megkérje, hogy még erre az utol-
só munkára kísérje el őt. Ez az 
esőáztatta szilveszter éjszaka pe-
dig nemcsak kettejük, de az egész 
város életébe változást hoz. 

A Chicken Police vonzereje abban 
rejlik, hogy egy percig sem veszi 
magát komolyan – talán csak a stáb-
listánál, ahol kapunk egy termetes 
listát azokról az állatokról, melyek 
nem vehettek részt a játékban, mert 
kipusztultak. A szövegek szelleme-
ségén („Húzzuk el a begyünket!”) 
érződik, hogy eredetileg magyarul 
íródtak, ezért az angol fordításban 
néhány nyelvi poén elvész, vagy 
épp átalakul. A játék mögé épített 
világ és annak mitológiája azonban 
hordoz még potenciált, legyen szó 
akár folytatásról, akár kiruccanás-
ról valami más médiumra. 

(Chicken Police. Platform: PC, 
PlayStation 4, Xbox One, Ninten-
do Switch.)
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