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Huszonhárom évvel ezelőtt halt 
meg Budapesten egy nagyszerű 
ember, akit a magyarországiak-
nak aligha volt idejük megismerni. 
Mindössze életének utolsó öt évé-
ben települt át Erdélyből, közvet-
lenül a rendszerváltás utáni év ele-
jén, vagy hogy még konkrétabbak 
legyünk, az 1990-es marosvásár-
helyi fekete március utáni hetek-
ben. A szűkebb irodalmi szakma 
ismerte ugyan, körükben nagy 
megbecsülésnek örvendett: mint 
fordító hetven-egynéhány klasz-
szikus és kortárs magyar irodalmi 
művet ültetett át román nyelvre, 
olyan bravúrral, amilyenre csak 
kevesek voltak képesek. E művek 

között található Mikes Kelemen 
leveleskönyve, Németh László Iszo-
nya, de a máig kéziratban heverő, 
igen míves Toldi-fordítása is.

Gelu Păteanunak hívják hősün-
ket, aki az említett marosvásárhe-
lyi fekete március előtt pár nappal 
a Segesvár melletti Fehéregyházán 
tartott forradalmi megemlékezésen 
az új idők legbátrabb poltikai beszé-
dét mondta el, amelyben a román–
magyar barátság és a szabadság 
mellett tett hitet, szokatlanul bátor 
kiállással.  Az lett az eredménye, 
hogy két hét múlva el kellett mene-
külnie az országból. Fehéregyházá-
ról hazafelé menet rálőttek arra az 
autóra is, amely szállította.

„Testvéreim! Az ötven eszten-
dő alatt, amíg szellemi rabságra 
voltam kárhoztatva, mindig azt 
reméltem, hogy egyszer, amikor 
szabadon fogok itt állni önök előtt, 
méltán és teljességgel hozhatom 
román íróember létemre önöknek 
és Petőfi emlékének a román kul-
túra hódolatát, köszöntését, üd-
vözletét. 

Sajnos (taps), sajnos megint 
csak a magam nevében beszél-
hetek, mert nem bízott meg senki 
sehonnan semmivel. Az egyetlen 
megbízóm a lelkiismeretem. Az 
a lelkiismeret, amely arra kész-
tetett az elmúlt ötven esztendő 
alatt, hogy súlyos vádak terhe 

alatt merjek, akarjak és szeressek 
magyarbarát lenni. Miért éppen 
magyarbarát? Úgy rázott össze 
a sors engem a magyarokkal. Ez 
nem jelenti azt, hogy másnak nem 
vagyok ugyanolyan barátja. De 
volt mindig bennem egy olyan, 
hogy akit a legjobban ütöttek, 
amellé szerettem állni. Néha ro-
gyadozó térddel, de makacsul ösz-
szeszorított fogakkal.”

De életének, jelentőségének meg-
értése mégsem ilyen egyszerű. Hiá-
ba sorolnánk itt fel az összes hozzá 
kapcsolódó adatot, vagy hiába állna 
itt műveinek hosszú bibliográfiája, 
valahogy mégis kevésnek, száraz-
nak és személytelennek tűnne ez az 

amúgy hatalmas tényanyag, csupán 
csak azért, mert ott van mögöttük 
az ember, az a végtelenül szimpa-
tikus vagány öregúr, aki ősz, copf-
ba kötött hajával, irigylésre méltó 
beszédstílusával aligha volna meg- 
idézhető puszta adatok segítségé-
vel. Keveseknek adatik meg, hogy 
életükben már legendává váljanak, 
ő pedig ezen kevesek közé tartozott. 
Akik személyesen ismerték, tudják 
mindezt, akik nem, azok talán most 
képet alkothatnak róla egy könyv 
segítségével, amely a Toldi-fordí-
tás kísérőkönyveként jelenik meg 
május 31-én. Címe: Gyalu, a spíler. 
(Mindkettőt a Magyar PEN Club 
adja ki.) 

Gelu Păteanu

Cím nélkül

vágyom, az évszázadok múlásától terhes,

hallgatag bükkök mély és bölcs szavát

A sosemvolt nyugalmat vágyom én,

s az eszméket amiket elvetéltem

úgy, semmiért, álmokra fecsérelten

egy őrizetlen kapu küszöbén.

vágyom vadvizek szép kő-gyöngysorát,

s azt ami bölcsőjükben nekem kedves:

az évszázadok múlásától terhes

hallgatag bükkök mély és bölcs szavát

Valaha virágos gally voltam.

vezérvers

közelkép

A kétszívű ember legendája Farkas Wellmann Endre

folytatás a 3. oldalon

Fejedről 

számolatlan 

hullnak le a 

hajszálak, 

de Isten 

számon tart a  

hajad nélkül is

“

“2 6-75Miklóssi Szabó 
István tárcája

Farkas Wellmann Éva
és Lőrincz P. Gabriella
versei

Vendégünk 
a Magyar Írószövetség

Hajsza II (vegyes technika/fatábla, 2015)

Gelu Păteanu: Úgy rázott össze a sors engem a magyarokkal



2 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2018. május

tárca

Főszerkesztő: Demeter Szilárd  Szerkesztőség: Bonczidai Éva, Farkas Wellmann Endre, Nagy Koppány Zsolt, Orbán János Dénes, Pál Dániel Levente, Szente Anita, Zalán Tibor 
Karikatúra: Könczey Elemér  Tördelés, grafikai szerkesztés: Leczo Bence, Mohácsi László Árpád  Olvasószerkesztés, korrektúra: Farkas Orsolya, Kis Petronella, Nádai László  
Készült a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Előretolt Helyőrség Íróakadémia programja gondozásában. A melléklet támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma

E-mail: szerkesztoseg@kmtg.hu, postacím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12., III. emelet 21.

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT.

olvasat

LELKESÍTŐ KÖNYVKALANDOK Miklóssi Szabó István

Tavaly nyár végén, kertünk dió-
fájának árnyéka alatt vetette fel 
Csontos János barátom azt az öt-
letét, hogy indítani kellene egy új, 
online irodalmi lapot. Ahogy ez 
lenni szokott, lelkesedése azonnal 
átragadt rám is, perceken belül zú-
dítottuk egymásra az ötleteinket, s 
még alkonyodni sem kezdett, mire 
összeállt a lap koncepciója. János 
lendülete vitte előre a tervet. Mert 
azon ritka irodalmárok közé tarto-
zott, akik nem csupán ábrándoz-
ni szeretnek, hanem elképesztő 
szívóssággal és lelkesedéssel ké-
pesek volt arra, hogy másokat is 
meggyőzzenek és mozgósítsanak. 
Mivel hónapok óta súlyos beteg-
séggel küzdött, kezelései között 
bábáskodott a lapindításnál. Míg 
csöpögött az infúzióban a koktél, 
tizenkét lehetséges nevet talált ki 
a lapnak. Telefonon egyeztettünk, 
s végül azért döntöttünk az Olva-
sat mellett, mert nincs ékezet a 
szóban. Mint minden lapnak, az 
Olvasatnak is kiszámítható támo-
gatásra van szüksége, s János ér-
deme az is, hogy az Emberi Erő-
források Minisztériuma felkarolta 
a lapindítás ügyét. 2018. február 
18-án, a magyar széppróza napján 
élesedett az Olvasat.hu, a Magyar 
Írószövetség online folyóirata. 
Sajnos, János nem érhette meg 
azt a felemelő pillanatot, amikor 
Rózsássy Barbara szerkesztőtár-
sammal az új irodalmi ünnepünk 
reggelén beírtuk a keresőbe: www.

olvasat.hu, majd megnyomtuk az 
entert. Betegsége még karácsony 
előtt legyőzte a testét.

A lap struktúrája jelentős mér-
tékben János elképzeléseit tükrö-
zi. Ő szorgalmazta, hogy a tárca 
műfaja kiemelt figyelmet kapjon, 
így a napi frissítésű oldal gerin-
cét a Zsurnál rovat adja, amelynek 
állandó munkatársai – Zsille Gá-
bor, Nagy Koppány Zsolt, Kont-
ra Ferenc, Lőrincz P. Gabriella és 
Király Farkas –, valamint felkért 
tárcaírói hétfőtől szombatig újabb 
és újabb témákat járnak körül, és 
elsősorban az irodalom, a művé-
szetek, valamint a kulturális köz-
élet egy-egy érdekes jelenségére 
hívják fel a figyelmet. Az állandó 
tárcaírók meghívásának fontos 
szempontja volt az is, hogy szár-
mazásukban lefedjék szinte az 
egész Kárpát-medencét, így biz-
tosítva a témák széles körű merí-
tését. Írásaik tájékoztattak már az 
észak-koreai udvari költészetről 
éppúgy, mint a kémia munkafüze-
tek művelődéstörténeti bakijairól, 
és sajnos visszatérő témánk lesz 
még egy ideig a kárpátaljai ma-
gyarság helyzete is. A Kaleidosz-
kóp rovat kortárs írókat, művésze-
ket szólaltat meg, az Írómozi pedig 
hetente új, saját készítésű rövidfil-
mekkel jelentkezik, melyeket Sza-
bó Mihály rendező-operatőr ké-
szít. Az Ez lesz rovat a szabadidő 
érdekes és tartalmas eltöltésében 
kíván programajánlókkal segíte-

ni. A lap rendszeresen ismerteti az 
új irodalmi alkotásokat Esszencia 
című rovatában, azzal a nem tit-
kolt szándékkal, hogy eligazítsa 
az olvasót a kereskedelmi kínálat 
átláthatatlan dzsungelében, s fel-
hívja a figyelmet a valóban szóra-
koztató, érdekes és értékes művek-
re, legyenek azok versek, regények 
vagy éppen novellák. Ebben segít 
a Premier rovat is, mely újonnan 

megjelent könyvekből közöl sze-
melvényeket. A Napi klasszikus és 
a Macskaköröm rovat pedig a nap- 
indításban szolgálja az olvasót.

Az Olvasat célja a nyitott, tájéko-
zódni és olvasni szerető emberek 
megszólítása. Nem kis cél ez, de 
tekintve az olvasottsági mutató-
kat, indokolt a bizakodásunk. Iro-
dalom és irodalom, így fogalmaz-
ta meg János a lap vezértételét, s 

ennek napi szinten kell megfelel-
nünk, ha vissza szeretnénk hódí-
tani azokat az olvasókat, akiket az 
elmúlt évtizedek köldöknézegető 
irodalma elriasztott. Ehhez pedig 
használnunk kell a kor technikai 
újításait, az új adathordozók nyúj-
totta olvasási szokásokhoz pedig 
megtaláltuk azokat a műfajokat, 
amelyek alkalmasak a szépiroda-
lom közvetítésére. 

Könczey Elemér karikatúrája

A könyv jó – jobb esetben szép, esetleg nyo-
morba is dönt. Ismertem roppant elszánt, 
már-már fatalista költőt, aki a házát adta 
el azért, hogy szent műveit könyv formájá-
ban megörökítse. A nyomdai munkálatok 
sikeresen megtörténtek, a mű meg is jelent, 
csak a posztumusz igazságtétel maradt 
el. Magyarán: a siker. Hiába, olykor a ház 
is rámegy a tehetségre, a ház-, és nem a 
könyvvásárlók örömére.

Mondják, a könyvkiadásnak két része 
van: a megírása és a marketingje. Én val-
lom, hogy van egy harmadik is: a kalandja. 
A legtöbb esetben ez nem is tudatos. Tör-
ténhet úgy is, hogy Milan Kundera Elárult 
testamentumok című könyvét olvasod há-
romszáz kilométerre az otthonodtól, és 
ultravallásos nagynénéd hajnali háromkor 
kidob a házból. „Sátán vagy, egy ördög!” – 
visítja a kérdéses vénkisasszony, a könyvre 
mutatva. Fel sem fogom, mi történik. Ipar-
kodom minél hamarabb kilógni a házból, 
bele a decemberi hidegbe. Szívesebben va-
cogok Kunderával a fűtetlen váróteremben, 
mint hogy melegben lettem volna egy fana-
tikus otthonában. Mivel a vonaton sem volt 
fűtés, a kalandnak végül tüdőgyulladásos, 
csípős penicillininjekciós folytatása is volt, 
megspékelve némi 42 fokos láz okozta hal-
lucinációval. Igazi élmény volt az Elárult 
testamentumokat elolvasni. 

Első könyves kalandom még zsenge írás-
tudatlan koromban történt. Nagy lelkese-
déssel hallgattam a meséket, s miután kis 
könyvtárunk összes meséskönyvét elpusz-

títottam (néhányat szó szerint is, a kemény 
borítókból remek csónakokat lehetett ra-
gasztani), a szomszédokat kerestem föl 
meseéhségem kielégítése végett. Ha nem 
adták kölcsön a kérdéses művet, elloptam. 
Egyszer megtörtént, hogy anyám rémüle-
tére és apám örömére a Káma-Szútrával 
állítottam haza; nekem a borító Az Ezer-
egyéjszaka meséire hajazott. A romániai 
diktatúrában a Káma-Szútra birtoklása 
egyenértékű volt öt év „átnevelőtáborral”, 
esetleg némi titkosszolgálati látogatással 
(melyek alatt megpróbáltak meggyőzni, 
hogy te is spicli légy). A lopott könyvekről 
annyit, hogy nagy részük azért visszakerült 
a gazdájukhoz… igaz, nem általam, hanem 
némi megbocsátható, szülői kegyetlenke-
dés révén. 

Méhes György nagyszerű meseregénye, 
a Szikra Ferkó egyik példánya őrzi életem 
első írásos kísérleteit. Nem sikerültek vala-
mi fényesen: egyrészt azért, mert a szom-
széd fiú, István (később a Ló becenevet 
kapta, pedig nem is egy paripatermészet) 
kínkeservesen kiérdemelt jutalomkönyvé-
ből másoltam a betűket apám nagybecsű 
kínai töltőtollával (tönkre is ment a hegye), 
másrészt az oldalakon tintapacák jelölték, 
hol tartok a másolásban. Írni még nem tud-
tam, alakjuk után rajzoltam a betűket. Ló a 
művészi hajlamaimat sem díjazta: a könyv-
ben lévő rajzokat indigóval próbáltam 
lemásolni, csak éppen fordítva tettem be a 
másolót, ezért szép tükörrajzok keletkeztek 
a szövegképen. Ezt követően piros, sajgó te-

nyértükörképek kerültek a fenekemre; mit 
tegyen az emberfia, az írás áldozatokkal jár 
(erről a besúgók, feljelentők, ügyvédek sok-
kal többet tudnának mesélni). 

Pilinszky összes műveivel sem volt sok 
szerencsém. Öreg, nagybecsű írótól kértem 
kölcsön, és kissé megkéstem a visszavitelé-
vel. A postán futottam össze nemes írónk-
kal, aki a késedelem miatt akkora ordíto-
zást rendezett, hogy a város központjában 
kolduló hatvanéves Rudi bácsi is beszaladt 
az épületbe, a tömeggyilkosságot megelő-
zendő. „Ilyen az egész generációtok!” – 
nyomatékosított az öregúr. „Mikor vigyem 
vissza?” – hebegtem. „Minél hamarabb!” – 
recsegett vissza a szakállas, némileg nyálas 
száj. Délután jelentkeztem a könyvvel, mire 
a kezembe nyomott pár leszanált irodalmi 
lapot. Ezzel le is volt tudva a dolog, azóta is 
félő békességgel köszönünk egymásnak az 
utcán. 

Tizenéves koromban költő szerettem vol-
na lenni (éppen a habókos író tanácsolt el e 
nemes szakmától, no meg a vaskos verstan-
könyv, ezért örök áldásom mindkettőre), 
mindenhová versesköteteket hordtam ma-
gammal. A fogorvoshoz Verlaine-t vittem, 
hátha kevésbé fáj a kezelés, pótvizsgára 
Rimbaud kötetébe kapaszkodva jelentem 
meg. Kár, mert franciából volt a vizsga, a 
tanárnő puskázás miatt ki akart rakni a te-
remből. Alig tudtam megmagyarázni, hogy 
egyfajta babonából kapaszkodom az ifjú ti-
tán kötetébe. Allen Ginsberg verseivel sem 
jártam jobban; barátom hosszas könyörgés 

után adta kölcsön a könyvet. Hegyről lefelé 
jövet olvastam, megbotlottam, villanyosz-
lopba vertem a fejemet, kisebb agyrázkó-
dást szenvedtem. A könyvet természetesen 
elhagytam – ellopták, míg eszméletlenül 
hevertem. 

A legnagyobb kaland mégis a saját művek 
megjelentetése könyv alakjában. Egyrészt 
minek egy újabb világrengető betűfarics-
káló – hord a hátán és magában eleget a 
föld –, másrészt ott a kínkeserves megírás, 
szerkesztés, lapokban való közlés, újabb 
szerkesztés, kiadó keresése, ismételt szer-
kesztés, javítás, olvasószerkesztés, aztán 
ismét javítás, borítótervezés stb. Olyan 
szárnyletöréses, haj- és foghullató állapot 
ez, megspékelve némi migrénnel, hogy a 
gyógyszergyártó cégek megélhetéséhez 
nincs is szükség másra, csak alkotókra. 
Aztán elkészül a könyv, az ember félő bol-
dogsággal veszi a kezébe, belelapoz, és 
mindjárt az első oldalakon ott sorjáznak a 
hibák. Elírások, rossz mondatszerkezetek, 
a helyesírás kihívásokkal küszködik, a ra-
gasztás széthullással fenyeget, a borítót 
egy kezdő grafikus is kiröhögné. A szerző 
felsóhajt, nosztalgikusan gondol arra a pil-
lanatra, amikor gyermekkorában a nagy-
mamától kikunyerált Tüskevárat olvasta a 
fürdőkádban, a könyv a víz felszínén lebe-
gett. „Mi tart ennyit, te gyerek?” – lép be 
nagyanyó a fürdőszobába. Meglátja a vízen 
úszó könyvet, és röppen a nevelő célzatú 
pofon.

De ennél jobb érzés nincs a világon.

EGY KÍSÉRLET MARGÓJÁRA Erős Kinga

ÖNVÉDELEM
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közelkép
Azért írtam meg ezt a könyvet, 
mert úgy gondolom, nem hallgat-
hatunk tovább hálátlanul Gelu 
Păteanuról, aki mindkét nemzet 
számára emblematikus arcél nem-
csak közös dolgaink rendezése, de 
irodalmaink tekintetében is. Két-
szívűsége – hiszen ugyanolyan jó 
magyar volt, mint jó román – az 
egyetemes európaiság és emberi 
nagyság iskolapéldája.

Ez a cím önmagában előfeltéte-
lezi a legendás megközelítést, az 
élettörténet rekonstruálásának 
szándékát, és arra törekszik, hogy a 
fentebb leírt sorokat is teljesen ért-
hetővé tegye. Mondjuk, ha egy nem 
szokványos életrajzot próbálnánk 
adni Gelu Păteanuról, valahogy 
így kezdődne: Kolozsváron szüle-
tett 1925-ben, Ikrek havának köze-
pén, román értelmiségi családban. 
Személyesen Márton Áron püspök 
kereszteli meg katolikus hitben. 
Középiskolai tanulmányai befe-
jeztével a kolozsvári jogi egyetem 
hallgatója lesz, ahonnan két befe-

jezett tanulmányi év után – politi-
kai okok miatt – kirúgják. Közben 
teljesíti katonai szolgálatát a nagy-
szebeni huszárezrednél. Munkatár-
sa lesz a kolozsvári Herbák János 
cipőgyár tervezőosztályának, ám 
jó szándékú kollégái – többségük 
a Securitate besúgója – jóvoltából 
1952-ben kilenc hónap Duna-csa-
tornai kényszermunkára ítélik „a 
pénzügyi reform ellen való lází-
tásért”.  Mindeközben egyre meg-
becsültebbé válik műfordítóként, 
később a Román Írószövetség ko-
lozsvári kirendeltségének a titká-
ra lesz. 1971-től Bukarestben kezd 
dolgozni A Hét című hetilap fordí-
tójaként, majd 1978-ban önkéntes 
száműzetésbe vonul a székelyföldi 
Énlakára, aztán pedig Etédre, ahol 
tanárként dolgozik. Innen menekül 
el 1990. március 30-án éjszaka, és 
kezdi újra az életét egy számára ad-
dig idegen, sosem látott országban. 

Egyetemista kora óta megfigyelte 
a Securitate, többször kihallgatták, 
megfenyegették, de megtörni a jel-

lemét soha sem sikerült. Nem tud-
ták megfélemlíteni, lefizetni, be-
szervezni és szerencsés véletlenek 
folytán megölni sem. Titkosszolgá-
lati dossziéjának ismeretében kije-
lenthetjük: az az ember volt, akit 
mindig is szerettünk és tiszteltünk 
benne, a román–magyar együttélés 
meggyőződéses apostola, kiváló 
műveltségű fordító, politikus és 
költő, aki egyszerre mindkét nem-
zet irodalmának élvonalas figurája. 
Életét spiclikkel, szekushiénákkal 
és haszonlesőkkel körülvéve élte, 
mintha sportot űzött volna ab-
ból, hogy hogyan lehet embernek 
maradni a kommunista diktatúra 
éveinek Romániájában. Híres volt 
ugyanakkor bohém életviteléről, 
szerette a társaságot, a nőket, élt-
halt a barátaiért. 

Költői munkásságát sem kezeljük 
méltó helyen, pedig beszédes az a 
tény, hogy életében egyetlen ver-
seskötetet szerkesztett tudatosan 
egybe, ennek verseit pedig magyar 
nyelven írta. Sajnos, nem érhette 
meg e kötet megjelenését. A Leve-
lek a Fekete Madonnához – mint 

későre sikerült kideríteni – 101 ver-
set tartalmaz, ennek a gyűjtemény-
nek egy rövidebb változatát adta ki 
az Ablak Kiadó Székelyudvarhe-
lyen, 1997-ben. A versek egy kései 
szerelem tanúbizonyságai, a nyolc-
vanas évek végén íródtak, többnyi-
re Etéden. Nemcsak keletkezésük 
és tartalmuk miatt izgalmas szö-
vegek ezek, hanem nyelvi megfor-
máltságukból adódóan is: archai-
kus csengésű, a szakrális szövegek 
világát idéző költemények, amelyek 
a szerelem és a létértelmezés míves 
himnuszai.

Román nyelvű versei is a mai na-
pig kéziratban kallódnak, egy újabb 
kutatómunka feladata együvé gyűj-
teni őket.

„Kolozsváron születtem, tehát 
európainak, s kétnyelvűségem 
kezdetére vissza sem tudok em-
lékezni” – ezt mondja magáról, 
és ebből az alapállásból tekintett 
mindig önmagára és az életre úgy 
általában, felülemelkedve a napi 
politika szennyén a nemzeti kér-
dés és az irodalom problémáinak 
tekintetében.

folytatás az 1. oldalról

Gelu Pateanu az Embernagy szobrok című, Péterffy András által rendezett filmben egy szobrászt alakít Fotó: Mohi Sándor

Gelu Păteanu

Levelek a 

Fekete Madonnához

Szép álomasszony, Fekete Madonnám,

mély parti ösvény, soha-nem-hitt élet,

miért, hogy Te kell légy a végítélet,

szép álomasszony, hófehér gyehennám?

Miért, hogy Benned is csak sír a lélek

s miért, hogy minden poklomat megállnám

Éretted, most, az isten-idő vállán!?

Szép álomasszony, köszönöm, hogy élek…

Etéd, 1988. május 26.

4.
Úgy fájsz, ahogy nem fájhat csak az élet

– friss vízű kút a régen szomjanholtnak – 

mert, ha még van számomra Benned holnap,

az nem lehet már csak a végítélet…

Nem azért, hogy bambák hová sorolnak

a tűzért, amivel Tebeléd égek

és azért sem, hogy gyötrődik a lélek

s hogy erős sziklák álommá omolnak

a lendület alatt, amivel szállnék,

ha hihetnéd Te is, hogy csoda történt:

hogy halottcsonkán is még rád találnék

megszegve életet, halált és törvényt…

Vergődő éjszakám, hófehér árnyék,

add Magadból nekem a sötét örvényt!

Etéd, 1988. május 29.

101.
Halálmadonnám, szép fekete átkom,

örökké áhított kínszenvedés,

Tied a teljes győzelem most — és

a Magadra vett örök asszonyjárom,

a bódult, kába továbbkeresés.

Tied a győzelem, vakmakacs párom,

akinek álomszülte messzi nyáron

én voltam a világra ébredés...

Jaj, fürödj vissza minden esettségbe,

ölj s halj az ősi rendelés szerint!

Marcangolj vissza a reményszín égbe,

s dobj ki Magadból — elégtétel int

Feléd... de érezd: ösztönödbe égve,

feltámadásod én leszek megint!

Etéd, 1989. január 21.

hagyaték
Az Embernagy szobrok forgatásán Fotó: Mohi Sándor
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próza

Döme Barbara

Kipróbálhatom?, kérdezem az el-
adót. Nyolcvanéves vagyok, gyak-
ran hasogat a derekam, nem mind-
egy, milyen fekvés esik benne. Az 
öltönyös férfi felhúzza a szemöldö-
két. Ha probléma, teszem hozzá, 
hagyjuk, de hát mégiscsak hosszú 
távra választ az ember koporsót.

A szomszédasszonyom, özvegy 
Kovácsné egy szemétláda. Minden-
ben felül akar licitálni. A múltkor 
vettem egy óriás tévét, meglátta, 
vett egy nagyobbat. Amikor új ka-
bátot vásároltam, ő a kabát mellé 
olasz bőrcsizmát és táskát is szerzett 
magának. Mindeközben úgy tesz, 
mintha a barátnőm lenne. Egy éve 
mindennap nálam teázik. Hoz sü-
teményt, különleges angol teát, de ő 
sosem enged be a lakásába. Mindig 
talál kifogást. Felmostam, nem sze-
retném, hogy elcsússz, kupleráj van, 
szerény az én otthonom a te ízlé-
sednek…, de legtöbbször arra hivat-
kozik, hogy jövőre felújít, és akkor 
majd teázhatunk nála. Rejteget vala-
mit. De egyszer kiderítem, hogy mit.

Pár napja kihallgattam, ahogy a 
szomszédasszonyom a fiával beszél-
getett. Arról tárgyaltak, muszáj a 
jövőre is gondolni, ezért már most 
megszervezik Kovácsné temetését. 
(A férjét tudomásom szerint egy 
éve hamvasztották el.) Anyuka, ne 
sírj, mondta a fia, minden a te ér-
dekedben történik. Így erre nem 
kell spórolnod, és magad választ-
hatod ki, milyen szertartást szeret-
nél. Ettől még ezer évig élhetsz. A 
szomszédasszony végül azt mondta, 
olyan temetést akar, amitől Fidlerné 
(vagyis én) megpukkad. Olyan lesz, 
mondta a fiú. Mindketten röhögtek. 

Mióta kihallgattam Kovácsnét 
meg a fiát, az internetet bújom. 
Mondhatom, nagyot fordult a világ, 
mióta Lacimat eltemettem. Hallot-
tak már olyanról, hogy a hamvakat 
bakelitlemezbe préselik? Isten az 
atyám, ilyen is létezik. Kovácsnét 
megütné a guta, ha a halálom után 
is engem kellene hallgatnia, amikor 
a családom hétvégenként feltesz a 
lemezjátszóra. (Még jó, hogy nem 

dobtam ki a régi gramofont.) Két 
éjszakát hánykolódtam, s minél 
többször képzeltem el, hogy bake-
litlemezként pörgök, annál több-
ször hánytam. Végül beláttam, ez 
nem nekem való. Tovább kutattam, 
találtam egy honlapot, ahol leírták, 
hogyan lövik majd hamvaim egy 
részét tűzijátékba töltve a magasba, 
ha éppen arra tartok igényt. Egy 
másik helyen azt javasolták, tetes-
sem a hamvaimat kapszulába, hogy 
azt később kilőhessék a világűrbe. 
Istenemre, nem könnyű a választás.

Minél tovább keresgéltem, annál 
bizonytalanabb lettem. Végül egy 
jó tea mellett kiterveltem a tökéle-
tes bosszút. Tudom, hogy Kovácsné 
mániákusan rajong a pipacsokért. 
Van egy csorba pipacsos teáskan-
nám, folyton el akarja kunyerálni. 

Én persze dafke sem adom. Arra 
gondoltam, meglovagolva a szom-
szédasszony mániáját, jó húzás len-
ne egy pipacsos koporsót csináltat-
ni magamnak. Ettől idegrohamot 
kapna. Elhatározásomat tett követ-
te, azonnal rohantam a temetkezési 
vállalkozóhoz.

*
Szóval, kipróbálhatom, milyen a 

fekvés ebben a fehér koporsóban?, 
kérdezem az öltönyös eladót. Nem 
is tudom, mondja, ilyet nem szok-
tak kérni. De hát maguk írták: itt 
minden lehetséges, válaszolom. Za-
varban van. Hát legyen, hagyja rám. 
De akkor inkább ajánlanám ezt a 
másik modellt, ebben több a pár-
na. Igaz, kicsit drágább, de milánói 
tölgy, és fehérben is gyártják. Akkor 
ki tetszik próbálni?, kérdi. Nyújtja a 

kezét, segít befeküdni a koporsóba. 
Ha pár centivel szélesebb lenne… de 
lényegében kényelmes, habogom. 
Tetszik még maradni?, érdeklődik 
az eladó. Nem akarom feltartani, 
inkább kiszállnék, motyogom zava-
romban. Kikászálódom, lesimítom 
a szoknyámon keletkezett redőket. 
Pipacsokat lehetne festeni erre a 
koporsóra?, szegezem neki váratla-
nul a kérdést. Hát persze, mosolyog 
az eladó. Mi mindent megoldunk. 
Tegnap járt itt egy hölgy, bizonyos 
Kovácsné, ő kristályokból rakat 
pipacsokat a megrendelt ébenfa ko-
porsóra, amit aztán pipacskoszorúk 
kíséretében úsztatnak a Dunán egy 
olyan rétig, ahol folyton virágoznak 
a pipacsok. Hogy ez hol van, azt ne 
kérdezze, nekem sem árulták el. Ez 
a temetés a tévében is benne lesz, 

mosolyog a férfi, majd hozzám for-
dul, akkor kéri a pipacsos fehér ko-
porsót? Ez a szemét Kovácsné meg-
előzött, sziszegem. Forr bennem a 
düh, megfogadom, ezt nem hagyom 
annyiban…

*
Anyu azt akarta, hogy a pipa-

csos teáskanna Kovács nénié le-
gyen, mondja a lányom, miközben 
átadja szomszédasszonyomnak a 
gondosan becsomagolt porcelánt. 
Szép temetés volt, válaszolja Ko-
vácsné. Ki gondolta, hogy anyád 
ilyen gyorsan elmegy. Anyu na-
gyon szerette Kovács nénit, foly-
tatja a lányom, még a teáskanna 
csorbaságát is megjavítatta, hogy 
tökéletes legyen az ajándéka. 

Jaj, nehogy elszólja magát a lá-
nyom, gondolom. Megmondtam, 
ha nem hallgat, és nem azt teszi, 
amit kérek, másra hagyom a la-
kásomat. Sokáig ellenkezett, végül 
beadta a derekát. Ahogy kértem, 
a hamvaim egy részét porcelánba 
kevertette, és megjavíttatta vele a 
csorba pipacsos kannát. A lányom 
azt mondja, megbolondultam a sok 
antidepresszánstól, ezért kértem 
tőle ilyen (szerinte) beteg dolgot. 
Nem érdekel a véleménye. Az a 
szemét Kovácsné így majd élete vé-
géig belőlem issza a teát, ráadásul 
(kannaként) beköltözve a lakásá-
ba, megtudom, mit rejteget.

Behívnálak, mondja a szom-
szédasszony a lányomnak, de most 
mostam fel, nem akarom, hogy el-
csússz. Persze, bólogat a lányom, 
úgyis sietnem kell. Kovácsné ke-
zében a teáskannával (vagyis ve-
lem) besétál a konyhába. (Semmi 
gyanúsat nem látok.) Konyharuhát 
vesz elő, gondosan kitörölgeti a bel-
sejét. Leveszi a polcról az angol teát 
(amiből mindig ittunk), kinyitja a 
dobozt, a tartalmát beletölti, a do-
bozt a kukába dobja. Leül, a pipa-
csos kiöntőt simogatja, mosolyog. 
Na, így jobb már, férjecském?, 
kérdezi. Ugye megmondtam, meg-
szerzem neked ezt a kannát attól a 
szemét Fidlernétől…

FIDLERNÉ, KOVÁCSNÉ MEG A CSORBA KANNA 
(AVAGY ÍGY TEMETKEZÜNK MA MI)

Gépies vallás (vegyes technika, 2016)

Lapszámunkat ÉBERLING ANIKÓ 
festőművész munkáival illusztráltuk. 

Éberling Anikó 1977-ben született 
Budapesten. 2003-ban diplomázott 
a Pécsi Tudományegyetem Művé-
szeti Karán, vizuális nevelőtanár, 
festő szakon. Mestere Hegyi Csaba. 
2001-ben Erasmus-ösztöndíjjal a 
University of Hertfordshire Faculty 
of Art and Design szakán tanult, 
2008-tól rajz–vizuális nevelőtanár 
szakközépiskolákban. 2013-ban az 
Art9 művészeti egyesület, 2016-ban 
pedig a Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. választot-
ta tagjává. Munkáit számos egyéni 
és csoportos kiállításon láthatta a 
közönség.

„A mindennapi dilemmákkal küz-
dő embert, a társadalom által ránk 
kényszerített szerepbe szorult ál-
dozatokat jelenítem meg” – vallja a 
művész, aki legtöbb munkáján a vál-
tozást ragadja meg. Nemcsak a moz-
gás, nemcsak a fény-árnyék játéka 
visz dinamikát ezekbe a képekbe, 
hanem az ábrázolt téma, az anyag-
használat és a létrejött műtárgy tár-

gyi léte között feszülő erő. Valamely 
letűnt korszakot tesz jelenvalóvá a 
magyar agár hajszájának kimere-
vített céltalansága, egy régi csillár, 
mely az otthon díszéből fölösleges 
kacattá hanyatlik, és a faajtóra seb-
zett torony képe, mely egyik napról 
a másikra az emlékek közé kerül. Az 
ember jelenlétére reflektálnak azok a 
képek is, amelyeken nincs emberáb-
rázolás – tárgyak, épületek mutatják, 
hogy itt járt az ember, létrehozott 
valamit, majd magára hagyta. Kivo-
nulni, hogy az elkészített fekhelyen 
nyugodt legyen egy macska álma, 
vagy elhagyni épületeket és teret 
engedni a pusztulásnak, ugyan-
olyan kvázi-jelenlétet szül. A vál-
tozás képi megragadása lesz éke 
az ajtónak, az ablaknak, azoknak a 
limlomoknak, melyeket valahol va-
lakik fölöslegesnek ítéltek, és most 
mégis műalkotássá lényegültek. 
Tetten érhető a művész jelenléte is, 
hogy valóban ismeri, valóban be-
járja, éles szemmel és empátiával 
figyeli környezetét, hogy szépnek 
látja a marhavágóhíd tornyát, egy 
kidobott ablakkeret ívét, a fa mintá-
zatát egy-egy deszkadarabon. És ez 
nemcsak amolyan pillantásnyi szép, 
hanem a révedezés lehetőségét kí-
nálja. Ennek irányai és a révedezés 
öröme érhető tetten Éberling Anikó 
alkotásain.

Küzdelem II (égetés/vegyes technika/deszkalapok)
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Minden gondodnak alján
„ne csinálj magadnak faragott képet”

Leszek neked, mint síkságnak a Gangesz,

soknak a több, kevésnek a mennyi.
A világ, amilyennek fested, olyan lesz.

Én nem szeretnék ilyen, sem olyan lenni.

Hosszú távra terveztem, ezerízig.
Hogy foglalhatnál hát kőbe, mázakba?

Ki anyaggá tesz, azé lesz, vele bízik,
szövetséges, ki ellenem lázadna.

Neked látni, megfogni lételem –

s a kép színe fénytől, időtől halvány.
Én nem fakulnék, hogyha kérhetem,

csak ott lennék minden gondodnak alján.

Hogy megpihenjek
„a hetedik napon pedig megnyugovék”

Majd kárpótollak mindenért,
az éjszakánkénti sok nemért,

a mindig borongós kedvemért,
a közúti száznegyvenért,

majd kárpótollak mindezért.

De hogy megpihenjek, azt ne kérd,
az egészséges lelkemért,

a ketten kihordott tervekért;
a főnököm, bár nem kemény,

hidd el, hogy ebből mit sem ért.

Elnézést kérek mindenért
egyszer, a sok kába reggelért,

iskolában felejtett gyermekért,
hogy bántottalak, na jó, de mért?

Elnézést kérek mindezért.

Csak hogy megpihenjek, azt ne kérd,
az egészséges lelkemért,

a ketten kihordott tervekért;
a főnököm, bár nem kemény,

hidd el, hogy ebből mit sem ért.

Meg sem büntetnek majd ezért,
a lelkiismeret már lemért,

s hány magányos este tetten ért,
hogy itt sem voltam voltaképp,

meg sem büntetnek majd ezért.

Farkas Wellmann Éva Lőrincz P. Gabriella

Menthetetlenül

Nem hiszem, hogy 

Önmagán kívül valakit

Szeretni tud az ember. 

Csak elnevezték, 

Ha nem teszik, most bizonytalan 

Érzés volnál. 

Pálinkaízű éjszakák, 

Gyűrött lepedő, 

A szád íze, 

Nyelved a combomon… 

Fülledt júliusok emlékeitől

Menekülök. 

Olyan vagy, mint a nyár, 

Nem tudok mit tenni ellened, 

A vetkőzés mind kevés. 

Hűs templomköveken hasalok éjjelente, 

Hátha az Isten 

Elrejt előled. 

Előlem. 

Mindenki árva lesz 
(Shrek Tímea Árva című kisprózája elé)  

A szakadó esőben arra gondolok

Hogy nem emlékszem melyik napon mentél el 

Hogy kedd volt vagy vasárnap 

Nem tudom

Arra emlékszem hogy hideg volt és sár 

A nadrágom szárát fölcsaptam

Siettem de nem találtalak élve

Arra gondolok hogy te szerettél engemet először 

Ha szerettél 

Meg arra hogy téged szerettelek először 

Ha szerettelek 

Szabadesés

Gyenge vagyok

Holnapután fogok meghalni

Tegnapelőtt ugyanolyan voltam mint ma

Olyan zavaros a reggel

Mint a bányató a téglagyár mögött

Az esték meg koporsószagúak

Itt úgy esik mindennap

Mint egy elcseszett angol filmben 

És hétköznapi a hepiendhiány 

Összecsomagolhatnék pár holmit

A költözés nekem már unalmas

Tornyok közt nőttem

Tegeznek az angyalok

Tériszonyom és hányingerem 

Csak a hitvány pálinkától van

Ugorhatunk együtt de ha nem kell 

Ne idd meg

És hosszan élhetsz
„tiszteld atyádat és anyádat”

Tiszteld apádat és anyádat,

és hosszan élhetsz majd ezen a földön.
Tiszteld, mert van hová visszanézned,

látni: hogy lettél te a börtön.

Tiszteld szülőd, mert érted eljegyezte
magát az örök ébrenléttel,

fájdalmat szabadított magára,
túlzott örömmel maga bírt el.

Elhagyta miattad nyögve szerzett,

féltett önzését és magányát,
mikor mindebbe belebőgtél,

felmondott a gáláns halálnál,

kételyeit és milliónyi
gátlását mind reád ruházta,

hogy belső békéddé lehessen
mindez, vagy mindennek hiánya.

Miből fakadnál – tisztelj mindent.

Ne elemezd, a szellemed mi.
S ha azt mondod, hogy nincsen így,

tiszteld, mert szabad vagy ezt tehetni.
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vendégünk a Magyar Írószövetség
OROSZ PASZTELLEK

periodika

IRODALMI MAGAZIN –  CSEH TAMÁS 75
Az Irodalmi Magazint alapítói az-
zal a szándékkal hívták életre an-
nak idején, hogy a történelmi és a 
természettudományos ismeretter-
jesztő magazinokhoz hasonlóan az 
irodalomnak is legyen egy olyan 
fóruma, amely testközelbe hozza 
klasszikusainkat és közelmúltunk 

nagyjait. A negyedévente megje-
lenő periodika mindig igyekszik 
sokoldalúan, színesen, nemegyszer 
szórakoztatóan és olyan szemszög-
ből is bemutatni egy-egy alkotót, 
amilyenből ritkábban látjuk. Így 
kapott egy-egy „fejezetet” a folyó-
irat történetében mások mellett 

Arany János, Illyés Gyula, Márai 
Sándor, Tamási Áron, Móricz Zsig-
mond, Krúdy Gyula, Nagy László 
– de ugyanez a szemlélet és lelki-
ismeretesség vezette a szerkesztő-
ket többek közt az I. világháború, 
a Gulag, a reformáció vagy épp a 
Székelyföld magyar irodalmának 
az összeállításakor is. Mondhatni, 
hogy a magazin mindjárt az elején 
közkedveltté vált, és nem csupán 
szakmai berkekben, de a szélesebb 
közönség és a diákság köreiben is. 

Az idei első lapszám bizonyos 
szempontból megújulást is jelez. A 
szerkesztők szeretnének a jövőben 
egy-egy kaland erejéig az irodalom 
határ- vagy társterületeire is kite-
kinteni. Ennek nyitánya a jubileu-
mi Cseh Tamás-összeállítás. Mél-
tó nyitánya, hiszen közelmúltunk 
nagy krónikása idén lenne 75 éves. 
Az ő halhatatlan művészete és sze-
retetre méltó lénye előtt tiszteleg a 
magazin idei első száma

Tematikus egységekbe foglalva 
mutatja be a művész zenei, szín-
ház- és filmművészeti, képzőmű-
vészeti tevékenységét, valamint 
kollegiális, kulturális és társadal-
mi kapcsolatrendszerét. A szám 
több interjút közöl – mások mellett 
Törőcsik Marival, Földes László 
Hoboval, Hanák Gáborral, Novák 
Jánossal –, de az olvasók „talál-
kozhatnak” az énekes nővérével is 
egy, a gyermekkori-családi élmé-
nyeket felelevenítő beszélgetésben. 

Kortárs írók, költők vallomásai 
gazdagítják a számot egy-egy Cseh 
Tamás-kedvenc kiemelésével. Több 
esszé szól a művész karizmatikus 
dalnok-szerepéről a Kádár-korszak 
hazugságokkal teli világában, a 
rendszerváltozás közösségszerve-
ző éveiben. Kuriózumértékű eleme 
az összeállításnak Keserű Katalin 
művészettörténész írása Cseh Ta-
más képzőművészeti munkásságá-
ról, valamint a zenész Hadiösvény 
című indiánregényének részlete. A 
reprezentatív képanyaggal gazda-
gon illusztrált összeállítás egyszer-
re pályakép és korrajz.

Keresse az újságárusoknál!
Megrendelhető a www.magyar-

naplo.hu weboldal könyváruházá-
ban is.

Both Balázs

Örökség

Ki-ki cipelte hátán,

amit az útra kapott, 

nem szívesen pakoltuk

ki az egész csomagot.

Átvezérelt a falon,

megnyitotta, s bezárta, 

így óvott meg magának,

ne fussunk a világba.

Lukács szavaival

Láttam a villámot, 

úgy bukott le az égből,

akár egy tüzes sátán. 

Egész életemben 

skorpión, kígyón jártam,

mindig belebújtak   

a letett cipőmbe. 

Az ellenséges erő 

úrrá nem lett rajtam, 

és nem ártottam soha

szándékkal senkinek. 

Nem örülök, ha mégis 

a gonosz lelkeknek

szolgálatot teszek,

inkább annak örülnék,

ha nevük itt a földön

is fel volna jegyezve.

Nincs olyan fény, amelyre 

egyszer sötét ne jönne, 

és amit tudok, lehet még 

rejtekházban titok.

Nem azt súgják a fülbe, 

amit napfénynél mondok,

nem azt fogják hirdetni

a házak tetejéről. 

De ne csak azt féljétek, 

aki öli a lelket, féljetek 

attól is, aki pokolra hív. 

Nemde öt verebet 

nem kapni két fillérért, 

Istennél még sincs senki 

örökre elfelejtve. 

Fejedről számolatlan 

hullnak le a hajszálak, 

de Isten számon tart a  

hajad nélkül is.

Versei közlésével köszöntjük a 
Kossuth-díjas költőt születésnapja 
alkalmából.

Mezey Katalin

A tavasz második…
A tavasz második napja volt,
de a fény tüze havon égett.
Nádszálon apró sármány dalolt
elveszett szerelmének.
Napjaim sora, tovatűntél,
nem lelsz rám erdőn, holtágon.
Hajam havára tűz most a fény.
Ragyogj fel, ifjúságom.
Hirdesd egy percre, te makacs tél,
hogy éltető melegre vártam,
akár a nárcisz, mely fenn virít
a domb selymes hajlatában. 

Madár, nyíresben 
Kigyúlt az ág, fagy tüzében.

Estelig hívlak, nincs válasz.

Hóba hulltál-e, kicsi társam,

hogy soha már nem kiáltasz?

Hideg fehérség lett a sírod, 

az alkony lopva leszáll.  

Nem dalol már fenn a nyíresben

az aranytorkú madár.  

Triolett 
  

csak ez a tűzfoltos éjszaka áll még 

hatvanöt éve vagyok a foglya 

sisak és koponya plakáton árnyék –

csak ez a tűzfoltos éjszaka áll még

lángvető orral három vadászgép 

fordul a veszteglő vagonokra

csak ez a tűzfoltos éjszaka áll még 

hatvanöt éve vagyok a foglya

„valaki játssza csak, azt, hogy ez én vagyok”

Bíró Gergely (1979) író, szerkesztő 

Both Balázs (1976) költő 

Döme Barbara (1973) író, újságíró, szerkesztő 

Erős Kinga (1977) író, kritikus, szerkesztő 

Farkas Wellmann Endre (1975) József Attila-díjas költő, 

író, szerkesztő 

Farkas Wellmann Éva (1979) költő, szerkesztő, kritikus

Lőrincz P. Gabriella (1982) költő

Mezey Katalin (1943) Kossuth-díjas prózaíró, költő, műfordító 

Miklóssi Szabó István (1977) író, blogger

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Torony – Marhavágóhíd (vegyes technika/faajtó, 2015)

`
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Van egy barátom: Géza bácsi – bár 
a „barátom” kifejezés nem a leg-
pontosabb. Géza bácsi a nyolcvan 
évével gyakran szólít engem, har-
mincas taknyost öreg barátomnak, 
és eddig nem tudtam eldönteni, 
hogy viccelődik-e vagy csak ez a 
szava járása. Mert nagy tehetsége 
van a rezzenéstelen arccal folytatott 
humorizáláshoz, olyannyira, hogy 
az emberek gyakran azt hiszik, ko-
molyan beszél, és egyszerűen hü-
lyének nézik ezért. Például amikor 
a Siketvakok Országos Egyesüle-
tének irodáján megkérdezték tőle, 
hogy miért szeretné megtanulni 
a számítógép használatát, ő, mint 
aki ezt már régen megfogalmazta 
magának, gépies, elszánt hevülettel 
rávágta:

– Azért, hogy az interneten be-
szélgethessek az ausztrál őserdők 
bennszülötteivel.

Ezt a választ a munkatárs csak 
annyival nyugtázta csendesen, ne-
hogy Géza bácsi meghallja a fél fü-
lével:

– Hát nem semmi…
De Géza bácsi meghallotta, holott 

előtte voltunk még a hallókészüléke 
beállításának, és hazafelé alig ka-
pott levegőt a körúton a nevetéstől, 
amíg csak az aluljáróig el nem ju-
tottunk. Márpedig nem haladtunk 
valami gyorsan.

– Érted, azt mondta, hogy nem 
semmi… Hát… hát ez elhitte…!
– és elfúlt a hangja, úgy heheré-
szett. Közben potyogott a könnye 
üres szemgödréből, alig győzte tö-
rülgetni. Ilyenkor mindig megáll-
tunk, mert egyik kezével a karomba 
kapaszkodott, a másikban pedig az 
összecsukott fehér botját tartotta.

Szeretem, amikor Géza bácsi ne-
vet, pláne, amikor kiakad benne a 
nevetés, akár egy huncut rugó, és 
nem bírja abbahagyni. Erre a he-
herészésnél jobb szó nincsen, bár-
milyen idétlen is. Géza bácsi úgy 
tud heherészni, mint egy istenadta 
félnótás. Szolid hangerővel, öreges 
lassúsággal, göcögve, ameddig csak 
bírja szusszal. Aztán újabb korty le-
vegő következik, és tovább a göcögő 
hehere. Mint akinek a komolyta-
lankodás az első szentség. Mint aki 
csak ebben a mindent feloldó és 
kizáró, fulladásos vígságban hisz, 
semmi másban. 

Holott csak részben áll így a do-
log. Géza bácsi többek között ennek 
a képességének köszönheti az éle-
tét, amely gyakran feneklett meg 
mély kátyúkban. A legtöbb ember-
nek, így nekem is, egyetlen ilyen 
kátyú is bőven elég volna, s még 
akkor sem biztos, hogy átvészelném 
tengelytörés nélkül.

Ha elmosolyodtam is Géza bácsi 
válaszán, amelyet költői próféciá-
val szavalt el az irodán egy szuszra, 
az öreg barátom kifejezéssel mégis 
úgy vagyok, mint a munkatárs, aki 
a válaszát nem tudta hová tenni: 
óvatosan, ráhagyva nyugtázom. 
(De azért jólesik.) Mert én is azzal 
a tanácstalansággal állok ez előtt a 
kérdés előtt, mint azok, akik nem 
ismerik őt. Netán ő sem talált jobb 
kifejezést?

Szeretném azt hinni, hogy azért 
szólít így, mert úgy tekint rám, mint 
a bajtársára. Mint aki vele harcolt 
’56-ban, egy szál ingben és sport- 
zakóban a legnagyobb őszi hideg-
ben is, akivel együtt fagyoskodott, 
éhezett és virrasztott annyi éjsza-
kán át, akivel együtt nevette ki a ha-
lált, akivel együtt győzött és bukott 
el, és aki nem tágított mellőle sem 
a kádári diktatúrában, sem utána. 
Mint akit mindig maga mellett tud-
hatott, bármi érte is, mert a közös 
és világfordító múlt együvé forrasz-
tott bennünket.

Csak hát Géza bácsinak ilyen baj-
társa nincsen. Ha volt is, már nem 
él vagy egyszerűen elmaradt mel-
lőle. Ahogyan elmaradtak mellőle 
a testvérei, asszonyai és a fia is – 
egyszóval mindenki. Én pedig pláne 
nem lehetek a bajtársa, aki akkor 
született, amikor ő a negyvenet már 
elhagyta, és ha azonos korúak vol-
nánk is, nem vagyok biztos benne, 
hogy a szabadságharcban fegyvert 
mertem volna fogni. De ha már a 
koromnál fogva sem lehetek a baj-
társa, miért hiszem, hogy annak 
tekint?

Igaz: számíthat rám mindenben. 
Először arra kért, hogy segítsek be-
szerezni egy Ennio Morricone-le-
mezt, mert nagyon szereti ezt a mu-
zsikát. Azt mondta, megjelent egy 
válogatás a korábban kiadatlan ze-
néiből, hallotta a rádióban. A léte-
ző összes kínálatot átnéztem, több 
zenebolttal beszéltem telefonon, de 

sehol nem találtam, senki nem hal-
lott róla. (Valószínűleg azért, mert 
ilyen lemez nincs is, Géza bácsi va-
lamit félreérthetett.) Ezért készítet-
tem neki egy válogatást, csak előtte 
meghallgattuk együtt, hogy mely 
zenék azok, amelyek neki már meg-
vannak.

    Aztán egy interjúkötet beszerzé-
sében kérte a segítségemet, amely-
ben szerepel. Meg is vettem egy 
internetes antikváriumban mind a 
két részét, de Géza bácsi nem volt 
bennük. (Persze, mert a harma-
dik kötetben bújt el, amely évekkel 
később jelent csak meg. Hát azt is 
megvettem.) 

Utána megkért: szerezzek egy 
gömbcsuklós szórófejet a mosoga-
tócsapjára. Azt is leszállítottam, sőt, 
felszereltem neki, és most már nem 
fröccsen a mosogatótálcán túl a víz. 

Máskor kiégett néhány izzó a la-
kásában. Nem mintha nagy hasz-

nukat venné, de elsétáltunk együtt 
a közeli áruházba, és vettünk ener-
giatakarékos izzókat. Hazaérve azo-
kat is kicseréltem.

A húzós bevásárlókocsi viszont az 
én ötletem volt. Nehogy már Géza 
bácsi és Katika, a szociális gondozó 
cipelje a két karton ásványvizet meg 
a mindenséget a tizenegyedik eme-
letre! Jó strapabíró kocsit választot-
tam, színes mintázatút: mindenféle 
zöldség van rajta, elég jópofa.

Kiderült, hogy Géza bácsinak 
van egy MP3-lejátszója, én pedig 
felajánlottam, hogy felmásolok rá 
néhány hangoskönyvet. Hogy mit 
szeretne hallgatni? Felsorolt rögtön 
öt-hat regényt és néhány elbeszé-
lő költeményt (Petőfit, Gárdonyit, 
Aranyt, Jókait, Mikszáthot). El is 
vittem magammal a lejátszót. Csak 
hát nem volt benne memóriakártya. 
Megvettem. Aztán felmásoltam rá 
öt-hat regényt és néhány elbeszé-
lő költeményt (Petőfit, Gárdonyit, 
Aranyt, Jókait és Mikszáthot), utá-
na pedig megtanítottam Géza bácsi-
nak, hogyan kell kezelni. Bosszan-
tóan kicsi egy masina, a gombjai 
meg annál is kisebbek, és semmi-
féle hangot nem ad ki, ha az ember 
valamit félrenyom rajta. Nem cso-
da, hiszen ez a típus nem vakoknak 
készült. Géza bácsi olyan izgalom-
mal figyelt, mint aki az ötös lottó 
nyerőszámait ellenőrzi éppen, és 
négyet már eltalált. Aztán kipróbál-
ta ő is, és közben elismételte, amit 
tőlem hallott. Úgy beszélt, mintha 
ő magyarázná nekem, értetlennek, 
hogyan is működik egy ilyen izé. 
Olyan boldog volt, hogy többször is 
felhívott utána emiatt. Hogy mitől 
lelkesült fel ennyire, nem tudom. 
Azt viszont igen, hogy lenyűgözik a 
technika csodái, és szeret velük lé-
pést tartani. De ennyire?

Egy-két napra rá bosszúsan tele-
fonált, hogy valami baj van, mert a 
lejátszó nem működik. Elmentem, 
megnéztem: csak lemerült. Ráadá-
sul kizárólag számítógépről tölthe-
tő, így ezt a leckét is átvettük.

– Fantasztikus – mondta Géza 
bácsi. Ez már biztosan a szava já-
rása.

Mert számítógépe is van, inter-
nettel.

Az eddigi legnagyobb próbatéte-
lem a számítógépes tanfolyam volt. 
Ehhez be kellett iratkoznunk a Si-
ketvakok Országos Egyesületébe, 
de hogy ezt megtehessük, előbb el 
kellett mennünk hallásvizsgálatra, 
ahová pedig magunkkal kellett vol-
na vinnünk Géza bácsi használaton 
kívül helyezett hallókészülékének 
kiskönyvét. (Persze nem találtuk 
sehol, újra ki kellett váltani.) Hogy 
mi minden hiányzott ehhez a nyo-
morult tagfelvételhez, az többnyire 
a helyszíneken derült ki, így min-
denütt legalább kétszer megfordul-
tunk. 

A három pamutzokni, a három 
fehér atlétatrikó („csak nehogy 
kínait!”), a gombelem a beszélő 
hőmérőbe és tartaléknak az újból 
használatba vett hallókészülékbe 
szinte már szót sem érdemel. Aho-
gyan Géza bácsi kisebb problémája 
sem az adóhivatallal, amelynek éve-
ken keresztül elfelejtette bevallani 
veszteségét a tőzsdén (!).

Az előbb próbatételt írtam, ami 
megütötte a fülemet. Nem hiszek az 
elírásban. Amióta csak Géza bácsit 
ismerem, úgy érzem magam, mint 
a legkisebb fiú egy magyar népme-
sében. Szóval, igen: Géza bácsi az 
én próbatételem. Nem pusztán a 
barátom, hanem a próbatételem. 
Vagyis elsődlegesen egy próbaté-
tel, egy küldetés részeként vagyunk 
barátok. Talán ezért szólít öreg 
barátomnak? Ő már megtette, amit 
kellett, most én jövök – a magam 
módján. Méghozzá Géza bácsival 
együtt jövök: mintha csak sétálnánk 
(„nem, Géza bácsi, az az én sálam, 
ez itt a tiéd”), a kabátom ujjába ka-
paszkodik, és lassú léptekkel meg-
indulunk a múlt rengetege felé. 

(Részlet a szerző 
készülő regényéből)

ÖREG BARÁTOM Bíró Gergely

Hanyatlás (vegyes technika/vászon, 2010)

Bubó álma (ablakkeret/vegyes technika/kasírozott vászon, 2017)

vendégünk a Magyar Írószövetség`



8 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2018. május

8/46képregény-világpremier

Az elmúlt négy-öt évben egy új mű-
faj ütötte fel a fejét a piacon, me-
lyet a szaksajtó, illetve a kemény-
vonalas játékosok nem túl hízelgő 
módon „sétaszimulátor” névre ke-
reszteltek. A mindenféle veszélyt, 
a mellékszereplőkkel való interak-
tív érintkezést, sőt gyakran még a 
fejtörőket is margóra állító játék-
menetük miatt a gúnynév talán 
még találónak is lenne mondható. 
Csakhogy a műfaji meghatározást 
kiprovokáló 2013-as Gone Home 
óta eltelt öt évben a zsáner csillaga 
elkezdett meredeken felfelé ívelni. 
A stílusra fogékony közönség és a 
szériákba belefásult kritika egy-
szerre kezdte el felfedezni magá-
nak a szinte kivétel nélkül függet-
len stúdiók által készített műveket, 
melyek a szerény költségvetés állí-
totta korlátokat szívvel és lélekkel 
elmesélt történetekkel ellenpontoz-
ták. Az utóbbi néhány évben már 
a legrangosabb díjak jelöltjeinek 
listáján is feltűntek, és nem telt el 
úgy év, hogy egy-két speciális kate-
góriában ne nyertek volna.

Az április 12-én kiosztott BAFTA 
Game Awards azonban olyan várat-
lan fordulatot hozott, mely nemcsak 
egyszer és mindenkorra igazolta, 
hanem egyenesen megünnepelte az 
újszülött műfajt. A Giant Sparrow 
nevű fejlesztőcsapat What Remains 
of Edith Finch című játéka a ver-
seny legmagasabb kategóriájának a 
díját nyerte el, maga mögé utasítva 
olyan hatalmas költségvetésből ké-
szült kasszasikereket, mint az As-
sassin’s Creed Origins, a Horizon 
Zero Dawn vagy a The Legend of 
Zelda: Breath of the Wild. 

A címben szereplő Edith az elátko-
zottnak mondott Finch család utol-
só sarja. Az átoknak köszönhetően a 
família legutóbbi öt generációjából 
mindig csak egyetlen gyermek ma-
radt életben, a többi gyermek mind 
egy szálig különös körülmények 
között vesztette életét. Edith anyja 
halálát követően tér vissza a Wa-
shington állam partján álló, immár 
elhagyott családi otthonba, hogy 
felderítse a famíliájukat sújtó átok 
mibenlétét. A külsőre is eklektikus, 
toronyszerű épület gyakorlatilag 
egymáshoz épített szobák labirintu-
sa, lévén minden egyes Finch halála 
után az illető hálószobáját lezárták, 
és soha többé nem használták. A 
ház és szűkebben vett környezete 
képezi a játék központi helyszínét, 
és egyben vizuális metaforája is a 
kaotikus Finch-családfának.

Az expozíció során Edith vezet be 
bennünket a család múltjába, ám 
amint elkezdjük vele felderíteni a le-
zárt szobákat, és sorra megismerjük 
azok néhai kis lakóinak a történetét, 
úgy váltakoznak a narrátoraink és 
korszakok is, amiket megidézünk. 
Mindegyik szoba tulajdonképpen 
egy-egy szelete a generációkon át- 
ívelő családi drámának, az azt ki-
színező gyermeki képzeletnek, és az 
azzal párosuló játékosságnak. Me-
sekönyveken, rajzokon és gyerek-
játékokon keresztül tárulnak fel a 
szobák rejtélyei, melyeken nekünk, 
játékosoknak kell végigvezetnünk 
épp aktuális mesélőnket. A játék-
stílus minden szobával változik, 
ekképp rajzolva meg az egykori lakó 
személyiségét: hol képregény-pa-
nelekben szökdécsel a történet, hol 
kisbabaként a fürdőkád vizében 
úszkáló játékokat terelgetve íródik, 

AZ EMLÉKEK HÁZA

ujj a lap alatt

Kántor Mihály

Kedves Olvasónk!
Mindannyiunknak vannak kiemelkedő olvasmányélményei, amelyekhez időről időre visszatérünk, és 
amelyek iránytűként működhetnek életünk során; gyakorta idézzük őket, hivatkozási pontként tekin-
tünk rájuk, jószívvel ajánljuk barátainknak. 

Ha szeretné megosztani velünk az irodalommal és kultúrával kapcsolatos gondolatait, vagy be-
számolna a legmeghatározóbb olvasmányélményeiről, emlékezetes színházi előadásokról vagy kiál-
lításokról, írjon a  szerkesztoseg@kmtg.hu  vagy az  1054 Budapest, Alkotmány utca 12., III. emelet 21.  
címre. 

A közérdeklődésre leginkább számot tartó, továbbgondolásra késztető írásokat közzétesszük a 
hamarosan induló, OLVASÓINK AJÁNLJÁK című rovatunkban. 

hol pedig sasként szárnyal vagy cá-
paként úszik az egyszerre megrázó 
és megindító végkifejlet felé.

A What Remains of Edith Finch 
mesteri módon ötvözi Gabriel Gar-
cía Márquez műveinek mágikus 
realizmusát, az Óz vagy az Alice 
Csodaországban csodákkal teli 
szürrealizmusát, felidézve azt az él-
ményt, ahogy gyermekként beszip-
pantotta a képzeletünket egy-egy 
olvasmány.

(What Remains of Edith Finch; 
Platformok: PC, Xbox One, Play- 
station 4)
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