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A szivárvány
halála
Soha olyan ékes szivárványt:
Abroncsként fogta az Eget.
Soha olyan szent abroncsot még,
Olyan szélest, olyan ölelőt,
De ime esteledett.
Már unták is bámulni nézni
Parasztok, barmok, madarak,
Szégyenkeztek szemek és öklök,
Hogy ellágyultak ott a mezőn
Egy rongy szivárvány alatt.
Kacsintgatott már csufolódva
A vén nap is temetkezőn.
Tetszett neki, hogy egy szivárvány,
Egy szin-csoda ámulást terem
Józan és trágyás mezőn.
Csak a szivárvány várt még mindig,
Folyton szebb lett, ahogy bukott,
Sirón nézett le a mezőre
S aztán beitták szent szineit
Távozó felhő-hugok.

Kolodko Mihály Houdini-miniszobra a K11 Művészeti és Kulturális Központban

Fotók: Éberling András

portré

A vén Nap leesett mosolygón,
Föllélegzett egész világ:
Nem valók az izzadt mezőkre
Eféle bolond és nagyszerü,
Szent, égi komédiák.

„Houdini titka maga Houdini”
Az egyszeri szegénylegény a világ egyik leghíresebb embere
lesz – Weisz Erik (1874–1926) története szép, népmeséket idéző sikertörténet is lehetne, amelynek a végén a fiú fejére teszi
a koronát. De milyen királyság ez? Min uralkodott a bilincsbe vert Harry Houdini, a legismertebb szabadulóművész? Mit
győzött le? A félelmet? A halált? A testét? Önmagát?
Száznegyvenöt évvel ezelőtt, 1874.
március 24-én Budapesten, a Terézvárosban megszületett Weisz
Erik. Az anyakönyvi bejegyzés
szerint édesapja Weisz Sámuel jogtanácsos, édesanyja Steiner Cecília. Azt pedig már Harry Houdini
életrajzírói tárták fel, hogy Weisz
Eriknek hét testvére volt, közülük
Ferenc Dezső (1876) Theo Hardeen
néven szintén bűvész lett, Leopold
David (1879) pedig Amerika egyik
első röntgenorvosa volt. Addig
azonban hosszú, küzdelmes évek
vezettek.

Szegénylegények
a világkiállításon
Weisz Sámuel 47 évesen indult szerencsét próbálni, 1876-ban Amerikába emigrált, majd két év múlva,
amikor Appletonban sikerült rabbiként elhelyezkednie, a felesége és
a gyermekei is követték. De nem az
amerikai álom várta őket, hanem a
szegénység és a nélkülözés. A helyi
zsidó közösség nem fogadta be az
angolul nem beszélő tanítót, ezért
négy év múlva Milwaukee-ba költözött a család. Nagy szegénységben

éltek. Erik nyolcévesen otthagyta az iskolát, cipőt pucolt, újságot
árult, de már ekkor érdekelte a
bűvészet, főként miután látta Dr.
Lynn (John Hugh Simmons) szétfűrészelős mutatványát.
1887-ben édesapjával New Yorkba költözött, egy év múlva a család
többi tagja is csatlakozott hozzájuk.
Erik apja egy broadwayi gallér-,
kendő- és sálkészítő cégnél talált
munkát, itt helyezkedett el a fiú is,
aki dolgozott küldöncként és lakatosként is. Sokat sportolt, az úszás
és az ökölvívás terén tűnt ki, de igazán a futást szerette.
1904-ben az Appleton Crescent
július 23-i számában megjelent interjúban arról beszél Edna Ferbernek, hogy az első előadását egy régi
gyakorlótéren tartotta a Sixth Wardon, szemben a sínekkel. Egy gumi-

Bonczidai Éva
emberszámot adott elő háromszor,
és ezért a szervező, Jack Hoeffler 35
centet fizetett. Az interjú készítésének idején viszont már 900 és 2000
dollár között keresett hetente.
1891-ben kezdett bűvészmutatványokat előadni, és Jacob Hyman
volt a mutatványostársa. Két év
múlva Chicagóban rendezték meg a
világkiállítást, ahol fellépett a Houdini Testvérek nevű bűvészduó is,
azaz Weisz Erik és Jacob Hyman.
Művésznevük Jean Eugène Robert-Houdin (1805–1871) francia
bűvészre utalt, 1878-ban megjelentette a modern bűvészet első kézikönyvét A varázslás és a bűvészet
titkai címmel. (Később Houdini
egy egész könyvet szentelt annak,
hogy leleplezze a francia bűvész,
korábbi példaképe mutatványait, a
The Unmasking of Robert-Houdin

1908-ban jelent meg Londonban.)
De hosszú út volt az is, amíg a kártya királyából a bilincs királya lett.
1894 elején Houdini Testvérek
néven már öccsével együtt lépett
fel – testvére Dashként állt közönség elé, azaz a Dezső amerikanizált
változatát használta. Ugyanebben
az évben Harry megházasodott,
Wilhelmina Beatrice Rahnert vette
feleségül, becenevén Besst, aki átvette Dash helyét a számokban, és
attól kezdve A Két Houdini néven
léptek közönség elé.
Aki megpróbálta
szórakoztatni az embereket
Az első nagyobb feltűnést a Metamorfózis című számuk keltette
– ezt máig „helycsereládaként” ismerik.
folytatás a 3. oldalon
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MÉGIS MIÉRT OLVASSUNK
KORTÁRS MAGYAR IRODALMAT?

Leczo Bence

akkor meghallgatjuk a tanácsait. Rá
kellett döbbennem, mennyire jó még
élő szerzőket olvasni.
Ha logikusan szeretném levezetni, akkor az első érv az lenne, hogy
az élő magyar szerző örül annak a
jogdíjnak, amit az eladott példányok után kap. Nyilván nincsenek
sokan, akik pusztán az írásból élnek meg, azonban ez is afféle segítség. A másik érv az lenne, hogy
találkozhatunk velük, beszélgethetünk velük, és dedikáltathatnánk a
megvett példányokat. Ezzel sokkal
kézzelfoghatóbb, viszont egyszerre
transzcendensebb is lesz az író-olvasó viszony.
Ez valahol az oktatás kezdeti szakaszában siklik félre. Egyrészt az
irodalomszemlélet tehet róla, hogy
mindenki tudja, ki volt Babits szerelme, viszont kevesen olvastak
tőle bármit is. Másrészt a kötelezők
között nem szerepel – a számonkérés fajtájából és formájából adódóan, gondolok itt az érettségire –,

vagy csak alig kortárs, még inkább
kortárs magyar irodalom. Feltételezzük, hogy az irodalom statikus,
egy kőszikla, amely nem mozdul
semerre, és majd egy évszázad
múlva rárakódik a kor pora, amivel egy új réteget alkot a kánonon
belül. Ez a gondolkodásmód pedig
arra sarkall, hogy maradjunk a
szilárd és bevált dolgoknál, persze
Stephen King, Stephanie Meyer és
George R. R. Martin belefér – hogy
csak néhányukat említsem. Ami itt
a képbe játszhat, az a kultusz, ami
kicsit olyan, mintha már kanonizált lenne. Ezek miatt a tendenciák
miatt figyelhető meg sok – gyakran
még középiskolás – fiatalnál, hogy
habár novelláikat magyarul írják,
azonban a nevek gyakran amerikaiak és az Egyesült Államokban
játszódik a történetük. Nem hibáztathatók, hiszen az írót általában az
olvasásélményei határozzák meg.
Újabban előretört az instaköltészet nevű műfaj, amely kiragadja a

Pár évvel ezelőtt még nem olvastam
külföldi, de kortárs magyar irodalmat sem. Egyszerűen ódzkodtam
tőle. Hogy miért, rejtély, a válasz talán az lehet, hogy a kánon selejtez, és
általában a jobbakat hagyja bent, míg
a gyengébbet kiköpi. Azonban tudjuk, hogy gyakran a jobbak is partszélre kerülnek (lásd Karinthy kánonon kívül maradását), és sokszor a
gyengébb is bent marad. Ódzkodtam
tőle, sokkal kényelmesebb volt sikerkönyveket, bestsellereket olvasni.
Korábban rengeteg Vernét, Agatha
Christie-t faltam, hiszen náluk adott
a megszokott minőség kényelme. Aztán az ember lassan felnő, és kezdtek
érdekelni a nagyobb nevű szerzők,
azonban egyikük sem volt magyar.
Egy film, a Werckmeister harmóniák hatására kezdtem el magyar
regényeket olvasni, majd több olyan
emberrel is közeli ismeretségbe kerültem, akik nagy hatással voltak
rám. És ekkor kitárult a világ, mert
ha valaki nagy hatással van ránk,

A ruszin (lemkó) származású, világhírű képzőművész
és filmrendező, Andy Warhol miniszobra Kárpátalján
kor igényeit. A fiatalok közötti népszerűségét megmagyarázza, hogy
rövidek a szövegek, könnyen befogadhatóak, illetve – mivel rendszerint közösségi oldalakon terjednek – megvan az érzés vagy annak
illúziója, hogy párbeszédben vagyunk a szerzővel, vagy legalábbis
nagyon közel ahhoz. Így lesznek az
instaköltők influencerek. Közel áll
a haikuköltészethez, azonban sokkal földhözragadtabb, korunk égető
problémáit veszi górcső alá – és ezt
most nem a legpozitívabb értelemben gondolom. Rossz ómen az, mikor valaki az örökkévaló kérdések
helyett az aktuálissal foglalkozik. Az
instaköltészet pártolói szerint eb-

Fotó: Kolodko Mihály

ben a műfajban ötvözhetők a grafikai és vizuális megoldások a versekkel, és jellegéből adódóan rengeteg
fiatalt elér, akiket az irodalom felé
vezethet el. Azonban nem gondolnak bele, hogy mennyire könnyű és
kényelmes beletespedni a könnyen
befogadható platformba, az ember
aztán nem feltétlenül vágyik „megerőltetőbb” irodalomra.
S mivel nemcsak az írót, hanem
az embert is olvasmányélményei
határozzák meg, aligha eshetünk
abba a hibába, hogy más népek által
leírt irodalmat olvassunk nap mint
nap, ahogy oda sem juthatunk el,
hogy mindennapi olvasmányunk
két haiku legyen a Facebookról.

tárca
SIMSON

Karkó Ádám

Laci mereven feküdt az ágyon. Marika és
az anyósa masszírozták vissza az életbe. Az
orvos azt mondta Marikának, hogy a fia, ha
egy hét alatt nem akart felébredni, hát az
már a jóistennek sem fog. Erre Marika felszívta pocokarcát, hívta az anyósát, s megkérdezte az orvost, hogy biztosan nem lehet
tenni semmit. Az orvos vágta a pofákat,
nem akaródzott válaszolnia, mire az anyós,
egyébként Ilona, a markába tett egy borítékot. No, erre fogta magát a doki, s elmondta,
hogy a masszírozás még életben tarthatja a
kómában fekvő fiatalembert. Az erős kezű
asszonyok hozzá is fogtak a testgyömöszöléshez, hittek az Úrban, imádkoztak rendre.
És mi lett? Persze. Hát felébredt Laci.
Egyórányi masszírozás után a gépek
felbúgtak, újra életjeleket bocsátottak az

univerzum irányába. A tizenhét éves Laci
levegőhöz jutott, anyja körbecsókolta.
Agya annyit roncsolódott, hogy nyugdíjba
kellett vonulnia. Azóta nem mondta ki azt
a szót az egész família, hogy Simson. Laci
motorozott, amikor nem adták meg neki az
elsőbbséget, és hagyták megdögleni az út
közepén. A tettest persze elkapták, de baja
nem esett. Három év a süllyesztőben vagy
tizenhét évesen nyugdíjasnak kiáltani magad. Szar ez így.
Laci öccse, Zsolti normális életet élt. Kitanult egy szakmát, elhelyezkedett benne,
űzte az ipart, gürizett, de se plusz jatt, se
nő, mindenki morcos otthon, fater haldoklik, bátyus havi 300 rugót bezsebel, de
elkártyázza, mit akar egyáltalán? Kiment
hát németbe, ahol sárgább a búza, illato-

sabb az orgona, ízesebb a pörkölt, azaz a
gulasch, pálinka nincs, de csak meg lehet
lenni nélküle. Szebbek az utak, a tájak, a
völgyek, a hegyek, a lovak, a kecskék, ó, a
tehenek, istenem, azok a tehenek, de szépek, akadnak nők is, bár a nyelvet nem
beszéli, a nyelve pörög ugyan, ez valamelyest meghathatja a német menyecskéket.
Nem is kell mondani, nem kapott munkát
a szakmájában, ugye tudjuk, így megy ez.
Pár évvel később Zsolti párra talált. A szerelem. Annyira egymásba gabalyodtak, hogy
azonnal összeházasodtak, a nő terhes lett, s
most a másodfőhősünk boldog apa. Jó apa,
aki nem hiszi, járjon utána. Míg nem volt
meg a baba, Benedek, az asszony, Juli, sűrűn járt ki Nürnberg környékére az urához,
afféle mulatozásból. Olykor Zsolti egyedül

Ars longa, vita brevis – a Maurizio Cattelan 1996-os Bidibidobidiboo című installációját idéző
halott mókus a budapesti Falk Miksa utcában, a Columbo-szobor közelében látható
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lakott a szálláson, Juli pedig unta magát,
hát kiruccant Deutschba. Ilyenkor együtt
gondolkodtak azon, hogy itt még a fém is
fényesebb, a nap is szebben süt, még a gaz
is boldog, amikor kitépik, lehet gondolni,
wunderbar életet éltek a kártevő rovarok
is, azok a rohadt szúnyogok – akik semmiféle más népet nem akarnak megtűrni itt e
földön – itt még dölyfösebbek, véresebbek,
gyanús, hogy pont itt, de ez nem rettentette
el őket, mert jó ez, ahogy van. Kivéve Lacit.
Ő rossz helyen van az anyuka mellett.
Apukát három éve temették. Marika és
Laci él a házban, Budától délre. Zsolti apósa és anyósa is itt él. Ők Juli szülei. Vannak
véletlenek? Budán vannak.
Laci nyugdíja hatvanezerre rúg, a kártérítés havi háromszázhúszra. Iszik és kártyázik.
Tohonya, kövér ember, élni nem tud, a segge
ki van nyalva. Rohad a teste, nem mosdik.
Marika szereti a fiát, úgy gondolja, ha meghal, meghal a fia is. Zsolti megszedte magát
Germániában, a legszebb javakat hordja
haza az anyjának. Ezeket Laci ellopja és eladja, hogy tudjon mit elkaparni a lottózóban, de sosem nyer. Marika nem haragszik.
Azt beszélik a faluban, hogy Laci mostanság
kéreget a Tesco parkolójában. „Had tojjam
má’ vissza a kocsit, kérem!” Marika szégyelli ezt, de lenyeli a békát. Zsolti meg akarja
verni a bátyját, ám ha bármi baja lenne, őt
elviszik, a testvér pedig még hülyébb lesz.
Benedeket nem merik elvinni a nagyihoz, féltik Lacitól. Laci egyre mérgesebb,
gyakran megüti az anyját, aki öregkorára
összement. A főhősünk negyvenhét éves.
Zsolti idegei szétszakadnak, nem bírja
tovább, hát megmondja a bátyjának, dögöljön meg inkább.
Marika pár hónappal később meghal.
Zsolti néha ránéz Lacira, de nem szívesen.
Egy nap levél várja az öcsöt. Laci kézírása. Ennyi van benne: „Dögöljetek meg
ti is!”
Zsolti az udvar végében találja meg a
holttestet. A Simson alatt fekszik, a fejéből
semmi sem látszik. Felhúzott egy nagyobb
darab alkatrészt, majd a fejére ejtette. Tudta, hogy nem kell sok neki.
Itt már nem segít a masszázs.
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A számot 1895 végén módosította,
amikor már nem kötéllel kötözték
össze a kezét, hanem a közönségtől
kapott bilincs foglya lett. Ez volt az
első nyilvános, bilincsből szabaduló mutatványa. Később turnéra
indultak, és minden rendőrkapitányságon bemutatta a művészetét,
de arról is gondoskodott, hogy a
sajtó megírja az egyre nehezebbé,
ugyanakkor egyre elképesztőbbé
váló szabadulószámokat.
Igazi áttörést az 1899-es év hozott: Martin Beck, az amerikai Orpheum-hálózat üzemeltetője szerződtette, így eljutott Chicago, San
Francisco és Los Angeles nevesebb
varietéműsoraiba is. Egyre nagyobb
hangsúlyt fektetett a szokatlan bilincsfajtákból való szabadulásra, és
ekkoriban dolgozta ki a kényszerzubbonyból szabadulást is.
„Ó, az emberek mindenhol egyformák. Ha tetszik nekik valami,
nevetnek és boldogok, ha pedig úgy
érzik, becsapták őket, szomorúak.
Ilyenkor vádaskodók, dühösek és
szitkozódnak” – mondta Edna Ferbernek. Máshol meg: „Amikor Houdiniből már semmi nem marad, úgy
gondolhatnak rám, mint valakire,
aki megpróbálta szórakoztatni az
embereket.”
Fegyelem, reklám, titok
Mi lehetett ennek az alig 167 cm-es,
vékony testalkatú férfi sikerének a
titka? Mit csinált, hogy mindenki őt
akarta látni? Megmutatott valamit
a szabadság természetéről – mondhatnánk kissé patetikusan. De sikerének volt egy földhözragadtabb
receptje is. Kiváló fizikai és szellemi
képességekre volt szüksége – folyton edzette magát, naponta nyolc
kilométert futott, sosem ivott vagy
dohányzott, megtanulta uralni a testét, folyton újabb mutatványokon
törte a fejét. Emellett ugyanilyen
fontos volt az is, hogy érdekes karakter volt, évtizedeken át titokzatos
tudott maradni, gondoskodott arról,
hogy akár egymásnak kissé ellentmondó legendák is szárnyra kapjanak a személyét illetően, például jó
ideig a születési dátuma is vitatott
volt. Tudatosan használta a médiát,
korán felismerte a reklámok erejét.
De újságírói vénája is volt, európai
turnéja idején a New York Mirror
kihelyezett munkatársa volt, a lap
egész oldalakat szentelt a kedélyes
és szórakoztató leveleinek. De ami
a legfontosabb: megőrizte a titkait.
1900-ban is, amikor Berlinben szinte meztelenre vetkőzve, háromszáz
rendőr előtt hat perc alatt szabadul

ki a bilincsekből, de az olyan nagyszabású mutatványok esetében is,
mint amikor egy elefántot tüntetett
el, vagy amikor a kor másik ismert
szabadulóművészét, Bonfinit hívta
ki, hogy a Hudson folyóba ugorva
szabaduljon meg a bilincseitől. Houdini sztár lett, ellenfele pedig szinte
belehalt az életveszélyes párbajba.
1910-ben az elsők között repült
át Ausztrália fölött, később újabb
szenzációként egy víz alatti ládából
is kiszabadult, majd kidolgozta az
egyik legismertebb számát: a kínai
víztartálytortúrát, amikor fejjel lefelé, megkötözve belelógatták egy
óriási vízzel teli fém-üveg tartályba,
amelyet felülről lezártak. A folyóbeli szabadulásra és a víztartályos mutatványra is sokat edzett, 3 perc 45
másodperc volt a rekordja – ennyi
ideig tudta visszatartani a lélegzetét, ennyi ideje volt megszabadulni
a kötelékeitől és bilincseitől. „Tedd,
vagy megteszi más!” – fogalmazta
meg szállóigévé vált mondatát.
1913-ban meghalt az imádott
édesanyja, a világhírű Houdinit
pedig megkörnyékezték a magukat
médiumnak tartó csalók, és azt ígérték, tudnak segíteni, hogy a túlvilágon is kapcsolatba lépjen az édesanyjával. Houdini küzd a gyásszal,
miközben folyton jelet vár, hogy
az eltávozott édesanyja ismét szóljon hozzá. Az élete másik fájdalma,
hogy Bess bármennyire is szerette
volna, nem született gyerekük. Houdini képzeletben teremtett egyet,
akiről naponta levelet írt a feleségének, megírta, hogy fejlődik a kisfiú,
hogy nő és ügyesedik, mígnem ő lett
az Egyesült Államok elnöke. Mindeközben olykor napi három életveszélyes szabadulószámot is előadott – naplójába fel is jegyezte: „A
munka megöl! Más módot kell találnom!” –, öt filmet forgatott, 1923ban a New York-i St. Cecile szabadkőműves páholy tagja lett, öt hét
múlva pedig már mester. A fiatalság
megőrzésének kérdése éppúgy foglalkoztatta, mint a halhatatlanság
elérésének útjai. A halállal viaskodott minden alámerüléskor vagy
ha épp szédítő magasban csüngött
fejjel lefelé egy kényszerzubbonyba
kötve, és jelképesen a halált győzte
le minden kiszabaduláskor.
A túlvilág vonzásában
Houdinit – bár újra és újra próbálkozott kapcsolatba lépni az édesanyjával – bosszantotta, hogy ennyien
nyerészkednek mások gyászán, és
igyekezett leleplezni az állítólagos
médiumokat. Több könyvet is írt a

témában. A spiritiszták elleni hadjáratának egyik híres csatája több
mint fél évig tartott, de végül 1925ben egyértelműen leleplezte Margery (Mina Stinson) szeánszainak
trükkjeit. Ekkor jósolták meg többen, hogy egy év múlva már halott
lesz. (Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy Houdini halálát évek óta
jósolgatták a médiumok, és mivel
nap mint nap az életét kockáztatta,
nem meglepő, hogy egy-egy jóslat
előbb-utóbb igaznak bizonyult.)
Houdini 52 évesen hunyt el Detroitban. Halálát valószínűleg a
perforált vakbél okozta. De a történethez hozzátartozik az is, hogy
bár beteg volt, nem akart orvoshoz
menni, sőt lázasan és nagy fájdalmak között is megtartotta az előadásait. Épp sérült bokával pihent
az öltözőjében, amikor néhány
diák jött hozzá, hogy megrajzolják
a portréját. Amíg beszélgettek, egy
harmadik fiatalember is érkezett,
aki arról kérdezte Houdinit, igaz-e,
hogy bármekkora ütést kibír a hasán. Ez ismert mutatványa volt:
megfeszítette a hasizmait, és a közönség legerősebb férfijait szólította fel, hogy üssék meg – ő pedig rezzenéstelen arccal állta az ütéseket.
Most viszont nem volt ideje megfeszíteni az izmait, a diák ugyanis
azonnal támadt, így az ütései az
amúgy is gyulladt vakbélre mérve
végzetesnek bizonyultak. Houdini
az esti előadást kínok között tartotta meg, másnap Detroitba utaztak, megműtötték, de az életét nem
tudták megmenteni. 1926. október
31-én halt meg. Feleségének megígérte, hogy ha a halálból is ki tud
szabadulni, a túlvilágról felveszi
vele a kapcsolatot, és a jelzéseket is
előre megbeszélték, ugyanis Houdini számított rá, hogy az özvegyét
majd zaklatni fogják a spiritiszták.
Végakarata szerint a családi sírboltba, az édesanyja mellé temették, a koporsóba, a feje alá pedig
édesanyja leveleit tették.
Jézus, Sherlock Holmes
és Harry Houdini
Bess és Houdini egykori jó barátja,
Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock
Holmesról szóló detektívregények
szerzője is reménykedett abban,
hogy akárcsak a bilincsek fogságából, Houdini most is kiszabadul.
Sir Arthur Conan Doyle-lal a barátságuk korábban azért gyengült
meg, mert a spiritizmus kérdéseiben nem értettek egyet. Míg Houdini nagy vehemenciával támadta
a szellemidéző szeánszok sztárjait,

Harry Houdini 1899-ben
addig Doyle nemcsak támogatta
ezeket, hanem azt is meggyőződéssel állította, hogy Houdini maga
is paranormális képességei miatt
tudja az utánozhatatlan mutatványait véghezvinni. Houdini nem
tudta a barátját meggyőzni arról,
hogy mindezek csak ügyes trükkök.
Miután barátságuk zátonyra futott,
többször az újságokon keresztül
üzentek egymásnak, a szenzációhajhász újságírók pedig gyakran
generáltak vitákat köztük, nemcsak félreérthető módon idézték
a nyilatkozataikat, hanem külön
kikérték a véleményüket olyan kérdésekben is, mint például az akkori
világszenzáció, Tutanhamon sírjához fűződő átkok.
Sokan úgy tartják, G. B. Shaw
Nobel-díjas ír drámaírótól származik a megállapítás, miszerint
„A legtöbbet emlegetett három név
a világon: Jézus, Sherlock Holmes
és Harry Houdini”. Hangzatos kijelentés, de valószínűleg ez J. B.
Shaw-hoz kötődik, azaz John Bennett Shaw-hoz, Sherlock Holmes
nagy rajongójához és nem George
Bernard Shaw-hoz.

Forrás: Wikipédia
Még ha túlzásnak is tűnik egy ilyen
hármas kiemelése, az viszont tény,
hogy Houdini, aki a maga korában
az amerikai álom megvalósulásának
lehetőségét is jelentette, az ember,
akit nem lehetett fogva tartani, a
szabadság különleges és titokzatos
felkentje ma is ikon. Alakja filmeket,
könyveket ihlet, mai illuzionistákat
inspirál – David Copperfield és a
magyar származású David Merlini
nagy tisztelője –, és szenvedélyesen
gyűjtik a hozzá kapcsolódó tárgyakat, emlékeket. Merlini a budai Várnegyedben Houdini Ház néven ötletes és inspiráló múzeumot rendezett
be a gyűjteményéből.
Pár hónapja azonban egy tragédia kapcsán is szóba került Houdini neve – az ő mutatványát szerette volna megismételni az az indiai
szabadulóművész, akinek leláncolt
testét már csak holtan tudták kimenteni a Gangeszből.
Houdini a titkai miatt is örök.
A mutatványai nagy része ugyan
megismételhető, de az a csoda,
amit ő tett hozzá, nem. Ahogy az
özvegye fogalmazott: „Houdini titka maga Houdini.”

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Mekk Elek parányi mása a fővárosban a Széll Kálmán téren áll – az egykori Moszkva téren bármilyen kereseti lehetőség reményében ugyanígy várakoztak a vendégmunkások
2019. november

Ady Endre (1877–1919) költő
Ágoston Szász Katalin (1996) irodalomszervező, kulturális
újságíró, szerkesztő
Babits Mihály (1883–1941) költő, író, irodalomtörténész,
műfordító
Bánkövi Dorottya (1994) költő, író
Bonczidai Éva (1985) író, szerkesztő
Kántor Mihály (1974) szakíró
Karkó Ádám (1997) költő, író
Leczo Bence (1996) író
Mihályi Katalin (1961) újságíró, szerkesztő
Nagy Betti (1963) költő, író
Fotó: Kolodko Mihály
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

4

előretolt

helyőrség

novella

A Muppet Show-ból ismert Breki a Szabadság téren – a szobor eredetije
a kárpátaljai Perecsenyi járásban található, ahol Napóleon seregének
száműzött tisztjei honosították meg a békacombfogyasztást

Fotó: Éberling András

A Kockásfülú nyúl szobra a Budavári Sikló végállomása mellett
a várfalról kémleli a Lánchidat

KÖVEK
– Halló! Valaki! Halló!
Lóbáltam a lábam a kőbástya
tetején ülve, és néztem a felhőket, amelyekhez most körülbelül
két méterrel közelebb kerültem,
alattam a veteményeskert, jobbra
egy sárgabarackfa, mellette a tyúkudvar. A baromfik most be voltak
zárva oda, néha kiengedik őket a
kertbe, de most valószínű, hogy
magokat ültettek, és félnek, hogy
kikapirgálják. Nem szeretem, ha
kijönnek a kertbe, mert lomhán riszálják a hátsójukat, egyszer-egyszer hátrarúgnak hol ezzel, hol azzal az undorító lábukkal, oldalról
néznek fel rám, és tudom, ha hozzám érne akármelyik is, visítanék.
– Halló! Van itt valaki? – az udvar
csendes volt, láttam, hogy az ajtó is
be van téve, nemcsak a szúnyoghálós keret, hanem a sötétbarnára festett faajtó is. – Halló! Idehozná már
nekem valaki azt a létrát?!
Egy darabig hallgatóztam még,
de nem mozdult semmi, aztán felálltam a bástya tetején, megfordultam és visszafelé lemásztam
a csiszológép karjain lépkedve.
Tavasz volt. Minden fa virágokkal
tele, a nap szikrázott még így a délutáni órákban is.
– Kártyázunk? – kérdeztem anyutól a konyhában.
Fehér kötény volt rajta, nagy zsebbel, amiből egy konyharuha sarka
lógott ki.
– Főzök, most nem érek rá – felelte, és visszafordult a tűzhely felé.

Nagy Betti
– Segíthetek valamiben? – kérdeztem, és mellé toltam a konyhaszéket, hogy felmásszak rá. Visszaállította a széket a helyére, és azt
mondta:
– Jaj, most ne segíts! Sietnem kell.
Végigmentem az udvaron, kicsit
hintáztam a kapun, aztán az utcán
elindultam az óvoda felé. Talán még
maradt ott egy-két gyerek. Megálltam a kőkerítés mellett, bekiabáltam:
– Hahó, óvodások! Itt vagytok?
A dadus néni jött kifelé, maga mögött kulcsra zárta a kaput:
– Már hazament mindenki! Te is
lódulj haza!
– Te most hova mész?
– Hova-hova?! Hát a boltba, aztán
haza… – ezt már úgy mondta, hogy
csak a hátát láttam, mikor átment
az úttesten. Ott nekem nem szabad
átmenni, csak akkor, ha egy felnőtt
is velem van.
Kavicsokat kerestem, és idegesítettem kicsit az ugatós kutyát, aki ott
lakott az óvoda melletti udvarban.
Józsi bácsi, a gazdája kikiabált:
– Hagyd már békén azt a dögöt!
Menj haza!
Intettem neki, hogy jó, már itt sem
vagyok, és hazaindultam.
– Elmeséled nekem a Pinokkiót?
– rontottam be a konyhaajtón Marika nénihez, aki két melle közé szorította a fakanalat:
– Ne ijesztegess már, te gyerek!
– Szerinted mikor lehet strandra
menni?

Lapszámunkat MIHAIL KOLODKO miniszobraival illusztráltuk.
A Kolodko Mihály néven is ismert kárpátaljai művész 1978-ban született Ungváron,
anyai ágon magyar származású, apai ágon
ukrán. A családban magyarul a nagymamájával beszélt, tőle és a rajzfilmekből tanulta
meg a nyelvet – ez is táplálja az animációs
filmek ismert alakjaihoz köthető nosztalgiát
és azt a törekvést, hogy méltó, de önmagukon túlmutató jelentést és kontextust találjon a bronzba öntött rajzfilmhősöknek. 2016
óta festőművész feleségével és kislányaival Magyarországon él.
Mihail Kolodko 2002-ben szerzett diplomát a Lembergi Művészeti Akadémia szobrász szakán. A monumentális szobrászat
érdekelte, de az nem vonzotta, hogy a függetlenné vált Ukrajna új hőseinek állítson
emléket. Ugyanakkor mégis köztéri műveket akart alkotni, mert hisz benne, hogy
azok szólítják meg a legtöbb embert, és nem
csak egy szűk réteget, amelyik képzőművészeti galériákba jár. „Amikor Kárpátalján
is megjelentek az első szobrok, amelyeket
olyan személyiségek tiszteletére emeltek,
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

Fotó: Éberling András

– Strandra? Megbolondultál, még
csak tavasz van! Majd nyáron lehet,
mikor a medence vizét felmelegíti a
nap.
– Aha, akkor elmeséled a Pinokkiót?
– Nem érek rá, menj csak szépen
haza.
Felmásztam a kőkerítésre, karomat kitártam, mint a kötéltáncosok,
és úgy egyensúlyoztam a kertünkig.
Azt játszottam, hogy nem szabad a
földre lelépni, ezért csak a gránittömbökön és a márványköveken
ugráltam, egészen a műhely ajtajáig.
– Apu, felfújod nekem a strandlabdámat?
Ült a kisszékén és kopogtatta a követ a vésőjével, halottak nevét véste
bele.
– Minek az neked? – kérdezte, de
nem nézett rám, csak törölt egyet a
táblán.
– Megjött hozzá a kedvem, mert
nemsokára nyár lesz, és kinyit a
strand.
– Jó, hozd ki – mondta, és koppantott még kettőt a kalapáccsal.
Berobogtam a házba, kerestem
egy szatyrot, belegyömöszöltem a
kisplédet, két homokozólapátot, egy
szitát, előbányásztam a strandlabdát, és siettem volna vissza, de anyu
megállított az előszobában.
– Hova-hova?
– Jaj, sietnem kell, nem érek rá!
Csinálnál nekem egy szendvicset?
Anyu rám csodálkozott:
– Csak nem vagy éhes?

akik sosem jártak itt, fontosnak éreztem,
hogy láthatóvá tegyem, milyen nagy alkotók kötődnek valójában ehhez a vidékhez.
Egyértelmű volt, hogy erre sem felkérést,
sem engedélyt nem fogok kapni, ezért lettek ezek a szobrok kicsik, és ezért kerültek
ki titokban” – mondta a Magyar Nemzetnek
adott interjúban.
A magyar nyelvterületen főként őhozzá
kötődnek a gerillaszobrok, melyek ma is –
több, nagy méretű szoborra kapott megrendelés mellett is – jelentős ágát jelentik a művészetének. Mint mondja, ez a szabadság
miatt fontos. Ugyanolyan alapos tervezést
és kidolgozást igényel egy ilyen parányi
műalkotás is, de ezek az ő válaszai azokra
a kérdésekre vagy jelenségekre, amelyeket
csak szoborban tud megfogalmazni.
Ez nem csupán egy öncélú játék, hisz az
is jelzi, hogy mekkora szeretettel fogadják
az emberek ezeket a parányi műalkotásokat
– sokan szoborvadászatot, amolyan sajátos
városi túrát szerveznek, amelynek során
rendre felkeresik ezeket az apróságokat.
Ezek a frappáns, karikatúraszerű, de kedves portrék elsőre talán csak mosolyt csal-

A Rubik-kocka a budapesti Batthyány tér közelében,
a rakpart lépcsőjén található
– De-de, csak gyorsan, mert sietnem kell! – és már húztam is be kötényénél fogva a konyhába. Vágott
egy szelet kenyeret, megvajazta,
sajtot tett rá meg retket, és a kezembe nyomta. – Nem jó! Kell rá a
sapkája is! – és közben alufólia után
kutattam a fiókban.
Rátapogattam a szendvicsre az
alufóliát, és a szatyorba tettem.
Még visszafutottam a mackómért,
aztán Apu felfújta a sárga-piros-zöld csíkos strandlabdát. A
macskaköveken ugráltam – mintha egy ugróiskola volna –, hónom
alatt a labdával, kezemben a szatyorral.
– Jó napot, mester úr! – lépett be a
műhelyajtón a vasboltos Lajos bácsi.

Kolodko Mihály váci műtermében
nak a néző arcára, de alaposabban szemügyre véve az apró részletekből, képzőművészeti
analógiákból és a helyszínből, ahol otthonra

Fotó: Éberling András

– Jó napot – biccentett Apu, és
kopogtatta tovább a gránittáblát.
– Nem hiányzik itthonról egy gyerek?
– Miért, hol van? – koppantott
egyet Apu, aztán megfordult a vasboltos felé.
– Hát piknikezik a zsidó temetőben!
– Ó, hogy az a leborult… – tette le
a vésőt, kalapácsot, felállt, leporolta
a kőport a nadrágjáról, és elindult
végig az udvaron. Nem mászott fel
a kerítésre, nem idegesítette a kutyát, nem kiabált be az óvodásokhoz, nem játszott ugróiskolát, csak
döngött a lépte a macskaköveken.
Nagyon unalmas lehet felnőttnek
lenni!

Fotó: Éberling András
lelt, összetett és világos gondolati ív rajzolódik ki. Intellektuális kalandnak sem utolsó
egy-egy Kolodko-féle szoborfeladvány.
2019. november
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Erdőmagány
Csalánba vetkőzve heversz előttem,
apró remegések borítják tested.
Ismerlek, de te semmit se tudsz felőlem.
Amerre keresel, csapdákat rejtek.
Parancsolom: állj fel! Pedig jól tudom,
sosem voltál ennyire gyámoltalan.
Fakó víztükör alól bámulsz. Unom,
ahogy értelmet nyersz – csupán általam.
Az egymást követő nők ölelése
sem menekít a halál elől. Vágyod,
hogy lélegzetem rémítse
némává fojtó erdőmagányod.
Így ébredsz öntudat helyett: énrám.
(A nőből nincs kiút.) Végre megérted:
akit az éjerdő mentén te
eltiporsz, ösztöneidben újraéled.

Ima
Szemben ültek egymással
elszürkült bőrüléseken.
Sötét télből jöttek a kivilágított alagútba,
hazafelé tartottak fényes vagonokban,
a lábukat nézték, kegyelemmel teltek –
egymásért imádkoztak.
Az asszony arra gondolt,
amikor ő ennyi idős volt,
épp elszúrta az életét,
imádkozzál érettünk,
és óvni akarta volna a lányt.
A lány arra gondolt,
az idős nő a poklokat is megjárta,
annyit szenvedett férfiak miatt,
az asszonyok között,
és nem akarta, hogy aznap
halálunk óráján,
szomorúan feküdjön le
matracára.
Mozdulatlanul ültek,
a vonat száguldott velük,
égtek a neonfények,
kegyelemmel teljes,
ők pedig arra gondoltak,
valamikor élt egy nő,
mindig kékben járt, így lehetett,
értünk, bűnösökért,
egyszerre volt lány és asszony,
és hogy akitől fia fogant,
az Úr van teveled,
soha meg nem csalta,
mégis hiába,
annyi kínjuk együtt sincsen,
amennyi neki volt egyedül,
Stabat Mater,
Ave Maria.

Az ártatlanság kora
Az ünnepi előkészületek mindent elárulnak.
Zubog a víz, átmossa a tincseket,
körültáncolnak apró ámorok,
nem tagadhatom
(sem anyámnak, sem magamnak),
ma is elmegyek.
Kitúrom nővérem csipkés fehérneműit,
aranyláncát a fiókból, és még nem tudom,
hogy hajlik majd hajnalba az este
a határon túl (ahol elfelejtek tanulni
a másnapi dolgozatra).
Nem hasonlít semmire, mégis évekig
az a bécsi szálloda jut karácsonykor eszembe,
ahol reggel összenyom majd a sötétkék tapéta,
a jeges ablakok csendje, és a fülemben zúg
(mint alatta a repülőgép hajtóművei),
„ahova viszlek, szépek lesznek a fények”,
de csak a sötétség csöpög a kihunyt égboltból,
és ahogy összegubódzva egyedül ébredek,
a párkányomra fagy.
Reggel szétfolyt keretből nézek ki az ablakon
(jégvirágok között a semmibe),
hol lehet most Bécs és Párizs között,
hova utazhatott megint,
mikor tegnap belém költözött.
Lemorzsolódik rólam az ártatlanság
(mikor megértem, hogy bocsánatot ő nem),
az égősorok csak pislákolnak
de valami újabb szikrát pattint ki belőlem,
két óra bolyongás után megtalálom
a buszpályaudvart, és arra gondolok,
ma is eggyel közelebb kerültek
hozzánk az ünnepek.

Fotó: Éberling András

Bánkövi Dorottya

Asztrál

Szabadság-szobor – a Fernando Botero stílusában készült miniszobor volt
Kolodko Mihály első köztéri alkotása, az eredetije Kárpátalján látható. „Olyan
kicsi szobrot akartam, amilyen kicsi volt akkor a szabadságérzés”
– idézte fel a művész

Porladó

Távolodó testek közé szorultam.
(Vergődésem tűnődve nézi egy idegen.)
Bárpult mögé bújtam,
tapogató kezek melegébe.
Mélyedbe láttam – a harmadik nap orákulum.
(A termálvíz nem mos tisztára),
poshadt ciszternák tartanak össze.
Nincs belátás.
Tilalmaim kitépem, újra elvetem.
Bármit tehetek, csak a hús az értelem.
Árnyékom megelőz a lokál kövén,
rám mered, (a kezem megmosom),
alakom kikezdi a rázkódó csempe,
repedésbe hasal, de nem nyílik
meg a föld, hogy elnyelje, és
egy másik testbe újra kiokádja.
A holtpont megnyúlik,
végül egyenes lesz.
Távlatok maradnak.
Szememben műkönny, vérerek,
a nap visszafordul, én elindulok,
hogy félúton tetten érjelek.

Az időn beállt a hullamerevség,
hajnali három. (Nem a gyereksírás,
ébren tart a fájdalom.)
Kapaszkodók nélküli a csend,
néhány arcvonás kijelölte
és megtermékenyítette a jelent.
Éberen mantrázom a cáfolatot,
a tényeket, hogy egyedül voltam
és vagyok, az Ige is csak túlélni segít,
táplálni a gyermeket,
akit adott nekem az ég, és annak,
aki nem érdemelte meg.
Minden nappal kicsit könnyebb,
a napok és éjszakák visszarendeződnek,
az elbágyadt délutánokon már segít egy kávé,
elvonulnak a szitkok,
a porladó bálvány mögül,
amit egy éve emeltem,
csak néz rám,
hulló falevelek tompasága
kopottzöld szemében,
ahol mélyen, most láthatatlan lakik a lélek –
(rég elfelejtette, ami meg sem érett bennem),
lassan elfogadom,
őt már sehová, magamat még átsegíthetem.

Bölcsőrulett
Visszanyeldekelt keserűség,
őszbe csukló nyár,
altatódal budai lodzsán,
tejszagú hajnal, duzzadt mellek,
egy kamaszlány szobájával szemben,
ahol még nem aludtak ki
a falra ragasztott foszforeszkáló égitestek.
Ámokfutó év,
mámor és pokoljárás keveréke,
összemosódik, kisimul,
nyürrög a rácsoságy időgépe,
kifeszítettszemű éjszakákba dagadnak a végtagok,
a háborút megnyerni nem lehet, a harcoknak vége,
meg-megébredő angyal a vállamon –
minden színjáték miatta volt,
vagy talán érte.
Délibábként derengő alakot –
jóllakott csecsemő vonásaiban nézni
hazugságot és ideát,
mintha harmonikaszóra
vadnyugat horizontján
a hiányjelent, az apát.
Liszt Ferenc bőröndön ücsörgő miniportréja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a buszmegálló
közelében található, a posztamensen egy kottalapból hajtogatott papírrepülőgép is látható
2019. november

Fotó: Éberling András

Aztán elfelejteni minden hasonlóságot,
még egy suttogó szó, egy simítás,
ha visszaalszik, én is visszaalhatok.
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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AMI A DOLGUNK A VILÁGBAN

Mihályi Katalin

Két hiteles ember: Kudlik Júlia, a Magyar Televízió legendás műsorvezetője és Szvorák Katalin
Kossuth-díjas népdalénekesnő. A hitelességet, a szavak, dalok mögött rejlő aranyfedezetet érezte
meg bennük a vajdasági közönség is akkor, amikor a Szeretettel című lemezük anyagát mutatták
be a tömb-, a szórvány- és a szigetmagyarság településein. Kudlik Júlia választott és saját gondolatait mondta el a szeretetről, ezzel harmonikus egységet alkottak a Szvorák Katalin előadásában felcsendülő énekek. A műsor lélekemelő volt, nem csoda, hogy minden helyszínen percekig
zúgott a taps. Ezt a lemezt követte a Várakozás című adventi album, amely hasonló sikert aratott.
– A Szeretettel című műsor közönségét figyelve döbbentem
rá, milyen fontos, hogy a XXI.
században készüljön egy ilyen
összeállítás szeretetről, hitről,
családról,
magyarságtudatról, hagyományról, felelősségről, vállalásról, hisz gyakran
tapasztaljuk, hogy a világban
egészen más trendek, divatok
érvényesülnek. Ezért lényeges
egy ilyen lemezzel, műsorral
ráirányítani a figyelmet ezekre
az értékekre?
Kudlik Júlia: Valóban nagyon
fontos, mert a mai világban háttérbe
szorult a mi, és előtérbe került az én.
Azt a fajta közösséget, amit a család
és a családokon keresztül a társadalom alkot, évszázadokon keresztül
összetartotta valamiféle erő, és ma is
ennek kellene érvényesülnie. Ám ez
manapság jócskán felborult. Szomorúan tapasztalom, hogy igen kevesen
kíváncsiak arra, honnan jöttek, kikre
lehetnek büszkék. Pedig a nemzetet
többek között olyan tényezők tartják
össze, mint az azonos nyelv, a történelem, a kultúra és ezek lelki vetülete. Szerencsés az a gyermek, aki a
családban ebben részesül, úgy nő fel,
hogy megkapja azt a hátteret, amelyből aztán táplálkozni, meríteni tud.
Sajnos anyanyelvünk, ez a gyönyörű szép magyar nyelv egyre inkább
romlik, ha nem is vesszük annyira
észre, de aki pályája során ezzel foglalkozik, az bizony látja, hogy mit
művelnek vele. Amikor nemzetről,
összetartozásról beszélünk, akkor
a haza is idetartozik. Nagy költőnk,
Vörösmarty Mihály oly gyönyörűen megírta a hazáról: „Bölcsőd az
/ ’s majdan sírod is, / Melly ápol ’s
eltakar. / A’ nagy világon e’ kivűl /
Nincsen számodra hely; / Áldjon

Kudlik Júlia
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

vagy verjen sors’ keze: / Itt élned,
halnod kell.” Ezt csak úgy tudjuk
megbecsülni, ha azt a meglévő kulturális hagyatékot, amire büszkék
lehetünk, továbbvisszük, ápoljuk.
– Szvorák Katalinnal közös
műsoruk iránt évek óta az
egész Kárpát-medencéből érdeklődnek, érkeznek a meghívások. Az emberek szomjúhozzák a mély gondolatokat,
a népdalokat, zsoltárokat. A
vajdasági közönség reakciójára
– elmélyülés, könny, felszabadult öröm – mind a mai napig
emlékszem. Hogyan élik meg
ezt a műsor utáni találkozások
során?
– Amit előadás közben tapasztalunk, minden hivatalos elismerésnél, egy Kossuth-díjnál is többet ér.
Tudtam, hogy felelősségteljes munkát végzek, de hihetetlen élmény
megtapasztalni, hogy a kimondott
szó, a dal ilyen óriási hatást vált ki az
emberekből. Az apró bemondói szobában negyven évig semmiféle vis�szajelzés nem volt, esetleg adás után
néhány telefon, itt viszont szemtől
szemben találkozunk a közönséggel,
látjuk az emberek arcán tükröződő
érzelmeket, és lemérhető, hogy lélekben mennyire megváltoznak az
előadás végére. Ez egy olyan óriási
jutalom nekem, olyan fantasztikus
érzés, amit nehezen tudok szavakkal megfogalmazni. Igazolva látom,
hogy amit negyven éven keresztül
csináltam, az nem volt hiábavaló.
– Hogyan éli meg, amikor határon túli magyar területen lépnek fel?
– Ott minden szónak más jelentése
van. Ott még fontosabb, hogy mit

mondok, és azt hogyan mondom.
Volt olyan, hogy a végén együtt sírtunk a közönséggel. Ezek a találkozások is megerősítettek meggyőződésemben, hogy ha mindenki csak azt
csinálná, ami a feladata ezen a Földön, jobban élhetnénk. Semmi mást
nem kellene csinálni, csak azt, ami a
dolgunk. Ez ilyen egyszerű. Most, beszélgetésünk során szóba kerültek a
családok, hogy azok alkotják a nemzetet. A legkisebb egység, közösség,
ahol mindenkinek megvan a helye, a
feladata, ahol megtanuljuk a felelősségvállalást egymásért és mindazért,
amit ránk bíztak. Ezt visszük aztán
tovább. Ez a felelősségvállalás szinte
hajszálon függ manapság.
– Sokszor látjuk, hogy amit a
családban kellene megtanítani, azt a pedagógusokra bízzák,
bíznák. Mi erről a tapasztalata?
– Az iskola mindenre megtanít,
nevelni viszont közösen kell, de elsősorban otthon. Manapság eléggé
szétzilálódott a családi élet, mert
lassan ott tartunk, hogy létre sem
jön a család, a házasság, ami felmérhetetlen károkat okoz. Valaha együtt
éltek a generációk. A kicsi gyermek
megszokta, hogy az élet tartozéka a
születés, de a halál is. Ma már inkább bedugják az öregeket otthonba, kórházba, ha egészségi állapotuk
ezt nem is indokolja. Az ember észre
sem veszi, hogy kezdi elveszíteni a
méltóságát.
– Irodalomról, művészetről is
beszélgetünk. Évek óta figyelem a könyveladási mutatókat,
és felháborodva tapasztalom:
toronymagasan vezetnek az
olyan kiadványok, hogy hogyan
legyünk egy perc alatt boldogok, sikeresek, soványak.
– Az csak látszat, illúzió, hogy eredményes, amit könnyen, egy perc
alatt el lehet érni. Amikor Szvorák
Katalinnal az első lemezt elkészítettük, sokan mondták, „most csináltok
lemezt, amikor ez manapság senkit
sem érdekel, senki sem veszi majd
meg”. Aztán kiderült, hogy rengetegen megvásárolják a lemezt, számos
helyre hívnak bennünket. Bebizonyosodott, hogy olyasmit kell csinálni, amire van igény, ami iránt érdeklődnek az emberek. Nem hiszek
abban, hogy csak a háromsoros újsághírt olvassák el, a hosszú írásokat
nem. Olyat kell írni, és úgy, hogy érdekelje az olvasót. Zavaró, hogy minden újságban ugyanazok a cikkek jelennek meg, ugyanazokról szólnak.
Borzalmas látni, hogy mennyire
függővé váltak az emberek a mobiltelefontól, a különféle kütyüktől,
még a színházi előadás szünetében
is mindenkinek első dolga, hogy
bekapcsolja a telefonját. Mindenki olyan fontos ember, hogy még a
színházban is létfontosságú azonnal
értesülnie arról, ki küldött üzenetet,
ki osztott meg valamilyen tartalmat?
Ez uralja ma a világot, és az emberek
nem veszik észre, hogy ez nem érték.
Persze, a Google segítséget nyújt, de
az onnan szerzett információ nem
jelent igazi tudást. A tudás az, amiért
megszenvedtél, amit átszűrtél magadon, és megtanultad, nem pedig az,

Szvorák Katalin
amit innen-onnan összekaparásztál,
és három perc múlva elfelejtetted. Az
emberek egyre kevésbé tudják megkülönböztetni az igazit a hamistól, a
gyerek az információáradatban már
azt sem tudja, merre kapja a fejét.
Mikor fog így rendet tanulni, hogyan
tanulja meg, mi a sok, mi az elég?
Gyakran dicsekednek azzal, hogy a
gyerek éppen csak megszületett, és
már tudja kezelni a gépet. Persze,
ezek az eszközök megkönnyítik az
életet, de sokkal több a hátrányuk,
mint az előnyük. Nemrégiben olvastam egy találó megállapítást:
amikor Neil Armstrong sétát tett a
Holdon, készült három fotó, amikor
Marika kiment a mosdóba, tizenöt
képet posztolt az eseményről. Ezen
jót nevetünk, de sajnos mi is hibásak vagyunk, mert hagytuk, hogy így
legyen, holott ez is hozzátartozik a
nemzet, a jövő generációk iránti felelősséghez.
– A kultúra atyafisága a népdal
esetében is szoros kapocs?
Szvorák Katalin: Mi, akik a határon túl élünk, a határon túlról
származunk, a zsigereinkben hordozzuk, hogy a kultúránk, a hagyomány mennyire fontos, mert mindig
harcolni kellett érte, de nagyon mélyen átéljük az összetartozás érzését
is. A felvidéki Pincen nőttem fel, s
nagyapám mindig mesélte, hogy
1916-ban, a román betörés idején
székely családokat telepítettek hozzánk. Ő 11 éves volt, és a befogadott
család egyik fiúgyermeke is hasonló
korú. Életre szóló barátságot kötöttek. Sőt, ez a mai napig tart, hiszen
mi már az unokákkal ápoljuk ezt a jó
kapcsolatot.
– A különféle kütyük, okoseszközök a személyes találkozások varázsát nem rombolják le?
– A minap fogyatékkal élő gyerekeknek énekeltem, és hihetetlen, hogy
mennyire megnyíltak a zene hatására. A zene, a népdal érzelmi csakrákat nyit meg, érzelmileg gazdagít
bennünket. Azt, hogy az agyi fejlődésre jó hatással van, a tudósok már
régen megállapították. Szakemberek
állítják, a gyereknek tízéves koráig
nem szabadna a kezébe adni ilyen
kütyüket. Már most tudjuk, hogy az
Y generáció sok tekintetben mennyire élhetetlen lesz, az érzelmi sivárság
jelei már most megmutatkoznak sokuknál. Szürke emberekké válnak,
mert a technikai eszközök uralják a

mindennapjaikat, és nem élik meg
a való életet a maga színességében,
mint ahogyan az anyanyelvüket is
lassan feladják. Az angol nyelv lesz
az uralkodó, hiszen mindenütt a világban ez a közvetítő nyelv. Így a saját identitásunkat veszítjük el.
– A velünk együtt élő népek dalai is szerepelnek gazdag repertoárjában.
– Nemcsak magyarul énekelek, hanem a Kárpát-medence népeinek
anyanyelvén is, egyházi műsoraimban hirdetve az ökumenét is. A népdalban az a csodálatos, hogy mindig
megszületik az a harmónia, amelyre
az ember a lelkében vágyik. Népdal
nélkül az emberi mivoltunk veszik
el, a nemzeti identitásunk. Gyökerek nélkül nem létezünk. Ezért fontos, hogy szeressük a sajátunkat, de
tisztelettel legyünk a szomszédjaink
iránt, akikkel a történelemben számos kapcsolódási pont van, és mert
csak közösen, összefogva tudunk
Európában közép-európaiként jelen
lenni. A múltunkat kell tisztába rakni, ebben a történelem oktatásának
is kiemelt szerepe van, ne a politika
határozza meg, hogy hogyan oktassák a történelmet. Inkább a személyes történeteken keresztül kell
oktatni, hogy miket éltek meg az emberek egy-egy történelmi korban. Ma
már nagyon sok ilyen könyvet lehet
olvasni e témáról. Döbbenetes, hogy
mennyire mást mond az, aki az életének 50–60–70 évét meséli el, mint
amit az ember a történelemkönyvekben olvasott. Hihetetlen összefüggéseket találunk. Ezeket kellene
a pedagógusoknak megmutatniuk
az iskolában. Olyan pedagógusokra
lenne szükség, akik nemzeti önbecsülésre nevelnek, de rugalmasak,
és képesek kapcsolódási pontokat
találni más nemzetekhez is. Ahogy
mondani szokták, minden mindennel összefügg, a történelemben semmi nem fekete-fehér. Hol az igazság,
melyik oldalon? Úgy kell történelmet
oktatni, hogy a mérleg mindkét serpenyőjét meg lehessen mutatni. Így
sokkal elfogadóbb lenne mindenki a
környezetében élő más anyanyelvet
beszélőkkel. Aki nem ismeri a saját
kultúráját, történelmét, a szomszédjai kultúráját, történelmét, az bármiféle butaságot képes befogadni, azt
könnyű félrevezetni.
(A beszélgetés teljes változata
a vajdasági Előretolt Helyőrség
2019. augusztusi lapszámában jelent meg.)
2019. november
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MENEKÜLÉS A MITOLÓGIÁBÓL
kaikon, hogy puszta fejvadászok
vagy szenvedélyes vadorzók lehetnek, hogy gyorsan és hatékonyan
fogják életétől megfosztani vagy
hosszú szenvedés árán.
Menekülését a horvát tengerparton kezdi, ahova hajóval érkezik, és úticélja sincsen, az az
egyetlen elv vezérli, hogy mozgása, haladásának iránya minél
esetlegesebb, minél kiszámíthatatlanabb legyen, így kicselezve
gyilkosait. Megismerhetjük kifinomult gondolatfolyamait a védett
helyek elkerülésének fontosságáról, a tömegben való közlekedés
technikáiról, a terephez való alkalmazkodásról, az elkényelmesedés veszélyeiről, például az étel
élvezetének megtagadásáról, mert
az a figyelem lankadását eredményezheti: „A jó nem erkölcsi
kategória, a jó az a csalárd állapot, amelyik áttekinthetővé tesz,
leegyszerűsít, és ebben a leegyszerűsítésben kiszolgáltat téged,
mert a jó ellankaszt, hisz elhiteti
veled, hogy ha a jóban vagy, akkor
az örök térbe kerültél…”
Az olvasóban könnyen felmerülhet a sejtés, hogy ebben a folyamatosan megfeszített lelki és szellemi
állapotban a főhős nem maradhat
épelméjű – főként Krasznahorkai
legutóbbi könyvének fényében, ami
egy őrült New York-i könyvtárosról
szól –, de a menekülő önreflexivitása mégis kétségbe vonja e gyanút:
„…az ennyire fékevesztett módon
koncentrált életnek, hogy az en�nyire egyetlen pontra fókuszált fi-

gyelemnek az a kockázata is megvan, vagy inkább kihívása, hogy az
ember beleőrül ebbe a fékevesztett
módon koncentrált, egy pontra fókuszált figyelembe, s mivel a menekülés alanya, soha nem tudhatja,
átlépte-e már azt a határt, amelyen
túl ez az alany, ő, már őrültnek s a
létezése már őrületek tekinthető…”
Krasznahorkai ismét gyönyörködtető zsenialitással mutatja be
a beszűkült elme tudatállapotát,
az örökösen rettegő, üldöztetett
szellem kálváriáját, amit ebben a
felgyorsult világban mindannyian átélhettünk már, és ami éppen
olyan fojtogató tud lenni, mint
főhősünk számára. Alapvető könyv
ez a 21. század emberének, mindenkinek, aki megtapasztalta már

Fotó: Éberling András

Krasznahorkai László mostanában kisregényekkel borzolja a kedélyeket. Ahogy előző könyve, a
Mindig Homérosznak is tökéletes
nyelvi és logikai eszközökkel operál. A kötet maga összművészeti
produktum: az összesen húszfejezetes regényt Max Neumann
tizenkilenc festménye és Miklós
Szilveszter húsz felvétele kíséri.
Az ütőhangszerekre komponált,
egyenként fél-másfél perces érhangok QR-kódok segítségével
hallgathatók meg az interneten. A
képzőművészeti és zenei kiegészítés tökéletes hangulatot biztosít a
szöveg kibontakozásához.
„Gyilkosok vannak a nyomában,
nem hattyúk, az biztos, és ugyan
fogalma sem volt, miért éppen
hattyúkat mond, miért nem bárányokat, vagy galambokat, vagy
egyenesen egy csapat szitakötőt,
de nem is érdekelte, a mondat így
ugrott be, így aztán ezt hajtogatta
magában, a gyilkosokat a hattyúkkal…” – az alaphelyzettel rögtön
az első előtti, számozatlan fejezetben megismerkedhetünk. A főhős
gyilkosai elől menekül. Nem tudunk róla semmit, sem arcát, sem
fizikai, sem szellemi tulajdonságait nem ismerjük meg (összesen
annyit tudunk meg róla, hogy
egy fiatalkori sérülés miatt egyik
lábára alig észrevehetően sántít),
az egyetlen valóság számára a folyamatos menekülés, rettegés az
életéért. Üldözőiről sem tudunk
semmit, hisz ő sem, de gyakran
elgondolkozik kilétükön, szándé-

Ágoston Szász Katalin

Seress Rezső miniportréja a Kispipa Étterem üzletportálján – az öngyilkosok
himnuszaként ismert, világhírű dal, a Szomorú vasárnap tragikus sorsú szerzője a megélhetésért füstös vendéglőkben zongorázott, köztük az 1954 óta
működő Kispipában
a szorongást, aki a kiutat keresi és
Krasznahorkai László: Mindig
aki szeretné megtudni, hogy miért Homérosznak. Magvető, Budaéppen hattyúk.
pest, 2019

Búvár – a New York-palota közelében található búvár kulcsot tart a kezében
arra a városi legendára utalva, miszerint az 1894. október 23-án megnyitott
kávéház kulcsát Molnár Ferenc a Dunába dobta, hogy a kávéház éjjel-nappal
nyitva maradjon
2019. november

Fotó: Éberling András

NEVET, MINT AZ IGAZSÁG
„…egy távoli országból, amit Magyarországnak neveznek, arról a
vad, különös tájékról egy valódi
sellőt hoztak a gróf úrnak. A sellő
olyan lény, hogy félig igazi nőből
van megteremtve, a másik fele hal,
viszont nincsen arca, emberi szemmel nem látható, mert olyan arc az,
hogy egy átlagos emberi pillantásnak nem tárja föl magát, viszont
a dala és a csengő-bongó beszéde
igéz, sőt el is varázsol” – Darvasi
László legújabb regénye (több) különös szerelemről és a hatalom természetéről szól.
A Magyar sellő cselekménye egy
romantika kori német kisvárosban
játszódik. A városi hatalom, a gróf
önkényuralmat gyakorol a település lakói fölött: Jonas, a szénégetőből lett ezermester és ezermesterből lett sírásó, felesége, Ágnes
és legnagyobb fiuk, a lázadó Jakab;
Nacht, a kovács, Petra, a kovácsné
és szolgálójuk, a kacskakezű Lujza;
Korn, a mészáros és felesége, a gyönyörű Magda, a legszebb asszony a
városban; Schneider, a szabó és felesége, Hannelore, aki elszökik egy
udvarnokkal; Wasser, a kocsmáros; Henrik, a gróf intézője; Livius
Apollo, a költő; Jeremiás Mozart,
az udvari tortúramester és Weiner, a kertész sorsa fonódik össze
ebben a kegyetlen és otthontalanul
ismerős világban. A gróf emberei
rendszeresen kövekkel dobálják az
embereket, állatokat, házakat. Az
állandó rettegésnél és meghunyászkodásnál már csak a meggondolatlan szembeszállás rosszabb kilátás.
A gróf – az egyetlen szereplő,
aki nincs néven nevezve – mind-

eközben gondtalanul éli fényűző
életét. Drága pénzen egy sellőt vásárol magának, csakhogy az még
megérkezése előtt elszökik és a
környékbeli tavakban rejtőzik el. A
kődobálókat a főúr halvadászatra
is befogja, de a sellő senkinek sem
mutatkozik, egyedül Jakabnak,
a sírásó fiának. A kamaszodó fiú
egyszerre lázad apja és a rendszer
ellen, lassan kezd tapogatózni a világ összefüggéseiben: „Olyan közel
volt a saját halála is, erre rájött, cipelte, vitte, vele volt, a gyermekkor
elmúlt.” Világi barátnője a kis szolgálólány, Lujza, de a sellő felfedezése épp azt a csillapíthatatlan kalandvágyat táplálja benne, amely
nemcsak az adott társadalomban
elfoglalt helyének, de életkorának
is sajátossága.
„Ne akarjon a fiú költő lenni, szólt
kis csönd után Livius Apollo […]
Nem lesz jó annak, aki a szavakkal kereskedik. Mert a szó az ilyen
kereskedő gazdáját többnyire megmérgezi. Nem hálás dolog a szó, ha
a titkát kutatják, ha a benne rejlő s
hiába óvott szépséget a napvilágra
nyitják. Talán csak mint a kagyló
remegő, gyönge húsa, ha napvilágra nyitják. Megromlik, rossz
szagokat ereget hamar” – Darvasi
ismét külön figyelmet fordít a költészet jelentőségére regényhelyzettől függetlenül (sőt, általában a
legmostohább körülmények között
bugyog fel hőseiből az irodalom). A
Magyar sellőben Livius Apollo, a
félfülű udvari költő a líra elsődleges
megtestesítője, de nála sokkal érdekesebb, sokkal rejtettebb figura a
gróf tortúramestere, Jeremiás Mo-

zart, aki titokban maga is verseket
ír és akinek kínpadját napról napra
kék lepkék lepik el.
Darvasi prózanyelve ismét gyönyörűen kimunkált, és egyszerre
erőteljesen nyers. Mondatai mármár verssorok, költői képei a szépség és a groteszk határán egyensúlyoznak kiváló arányérzékkel. A
Magyar sellő igazi „szép” irodalom
és élmény olvasni már csak a megszövegezése miatt is, de talán még
arra is választ kaphatunk, hogy „…
az arcának a hiánya micsoda, mert
mi az arc, ki ne tudná, hogy a lélek tükre, hogy a lélek csillan vagy
fordul ki vakfehér módon belőle,
csakhogy ha nincsen arc, mert elfogy vagy elvész, akkor a lélekkel
mi van.”
Darvasi László: Magyar sellő.
Magvető, Budapest, 2019
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előretolt

helyőrség

hamuban sült pogácsa

AKI A SZÍVÉN KERESZTÜL
TALÁLJA MEG
EMBERI KÜLSEJÉT

Ágoston Szász Katalin
„Azt mesélik, Hollandiában született, és gyermekkorában egyszer vízbe pottyantották. Na, nem
azért, mert el akarták veszejteni, csak úgy véletlenül. Onnantól
kezdve csak akkor nem sírt, ha a
vízen ringatózott. Amint megtanult járni és beszélni, szülei egy
jólelkű hajósra bízták a fiút, aki
azóta bolyong a különféle vizeken. Így kapta tengerésznevét az
öreg hajóstól: Bolygó Hollandi. Ő
lett minden hajós között a leghíresebb” – Tallián Mariann legújabb
kötete Richard Wagner 1843-as
operája nyomán az elátkozott holland hajós történetét meséli el. A
Holnap Kiadó Mesék az Operából című sorozatában megjelent
könyv különleges olvasmány gyerekek, fiatalok és felnőttek számára egyaránt.
Bolygó Hollandi évszázadok
óta a tenger rabja. Legvakmerőbb
hajókalandja során a Patás átkát
vonja magára, miszerint csak hétévente egyszer, akkor is csak három napra bukkanhat a felszínre
Vörös Gyémánt nevű hajójával. A
rémséges körforgás addig ismétlődik, amíg olyan hajadonra nem
lel, aki örök hűséget fogad a hajóskapitánynak. Hollandi magánya
épp oly elviselhetetlen, mint egy
csendes kis norvég faluban a szép
Senta szerelemvágya, aki a tengerész portréjához imádkozik egész
nap. Zaklatottságát még kérője,
a jóravaló vadász sem enyhítheti.
Misztikus egymásra találásuk akkor kezd körvonalazódni, amikor a
lány apja egy fjordon rátalál a hét
év után ismét emberi külsőt öltött
kapitányra.
Wagner librettóját az 1873-as
magyar bemutatóra ifj. Ábrányi
Kornél író, költő, publicista fordította le. Sajnos nem tudjuk, hogy a

bolygó kifejezést az eredeti német
fliegende, vagyis szálló, repülő
melléknévi igenévből ő alkotta-e
meg, vagy a 17. századi holland tengerészlegenda már azelőtt is ilyen
névvel, címmel terjedt el a magyar
tömegkultúrában. Mindenesetre
figyelemre méltó, hogy egy ilyen
zseniális (legyen szándékos vagy
véletlen) fordítói fogás milyen távlatokra nyitja meg az értelmezés
lehetőségeit, és Tallián Mariann
értő érzékenységgel bontja ki a jelentéskör szimbolikáját: „Amikor
a vihar elcsitult, nem lehetett tudni, hogy az égbolt csillagait vagy a
tükörhalak raját látni-e a víz sima
tükrén, de az biztos, hogy olyan
végtelen és gyönyörű volt a megnyugvó tenger, mint az ég. Ös�szekapaszkodott a két világ, és a
vitorlás e végtelen szépségű térben
lebegett.”
A tenger–ég tengely köszön vis�sza az illusztrációkban is: Cserkuti
Dávid grafikus, képregényrajzoló gyönyörű kék világot álmodott
meg a kötetnek. A szerelmespár
fizikai összetartozását hajkoronáik megegyező skandinávszőke
árnyalata sugallja, de Hollandi
köpenyében és Senta szoknyájában felsejlik a bibliai kék palást
jelentéstartalma is. A képek nemcsak lenyűgöző pontossággal és

Csontváry miniszobra Ungváron – a festőgéniusz Ungváron járt iskolába, a visszaemlékezéseiben pedig említi, hogy a tanulásban nem, de a korcsolyázásban élen járt
szakmai kifinomultsággal illusztrálják a történetet, hanem szerves
részét képezik a műalkotásnak, és
önmagukban is gyöngyszemek. A
könyvhöz CD is tartozik, a Magyar
Állami Operaház Zenekara és a
Nemzeti Filmharmonikus Zenekar előadásában három zeneművet
is meghallgathatunk az operából.
A Bolygó Hollandi különlegessége abban áll, hogy bár mesekönyvbe öntött komoly és összetett filozofikus történet, minden
korosztály
számára
érvényes
igazságokat hordoz. A szerelem,
a magány, a misztikum, a humor,
a tenger varázslatos világa olyan
gazdag szimbólumrendszert alkot,
amelynek jelentésrétegei mindan�nyiunk saját kis különmitológiájába belecsörgedeznek. Ráadásul a
gyerekek világa még sokkal tisztább és nyitottabb, még szabályozott viselkedésmintáktól szabadon érzik és értik meg a könyv
szereplőit. Talán velük olvasva mi,
felnőttek is megtanuljuk, hogyan
találjuk meg szívünkön keresztül
az emberi külsőt.
Tallián Mariann: Bolygó Hollandi – Richard Wagner operája
nyomán. Holnap Kiadó, Budapest,
2019

Fotó: Kolodko Mihály

Babits Mihály

Sötét vizek gyermeke
Minden este valami nagy hullám alá bukok én.
A mélység palotáiban bolygok egész reggelig.
Mint kiről a mese mesél, aki sellő volt előbb,
tritonfiú, tengermagzat, és a tengerben lakott,
ahonnan fölhorgászta őt régi jámbor csókhorog.
Régi szeretők kiszöktek, balgán, silló tengeren,
titkok fölé; ladikjuk a lélekvesztő szerelem.
S az a csöpp sellőporonty a csónakszélbe csimpaszkodott
és a régi jó szeretők partra vonták jámborul.
Partra vonták és embernek fölnevelték jámborul.
De őt folyton visszahúzta bírhatatlan nagy erő
és sötét nosztalgiával leszállva ha jött az est,
ott bolyongott reggelig a mélység palotáiban.
S mint akit rejtelmes rabló bódulatban elrabolt,
száját tömve, és reggelre emléke mint tépett köd,
mérges gázak rongyaival maradozó csatavölgy.
Mily hipnózis átka ez? Mily égi orvos szuggerál
e mindennapos varázzsal? Mikor gyermek voltam én,
este mindig sírtam: „Még ma nem játszottam eleget!”
de fejem, még ki se mondtam, máris ingott, lecsüggedt,
vagy diákkönyveim mellől hirtelen alábukott.
Az ős hullám mindenestől, makacsul elborított.
Ifjú legény korban olykor hetyke daccal ellenálltam,
napok hosszat elkerültem, s vézna lettem s halovány.
Óh ma már nem állok ellen! vágyva hívlak, vak hullám,
te sötét viz, melybe lábam tocskol, míg a csillagot
lesem bohón, s este, mint az elfajzott sellő, fejest
bukok beléd otthonosan, és egyszer majd úgy bukok,
hogy vissza se jövök többet, bár mint csacska vén gyerek
nyöszörgöm folyvást magamban: „Nem játszottam eleget!”

ujj a lap alatt
ELHAGYOTT VILÁGOK ÁRNYAI
Múlt heti cikkünkben a Fallout 76
kapcsán a sokszereplős online játékok közösségépítési autonómiáját
jártuk körbe, hogy mivé formálhatják egy játék világát annak felhasználói anélkül, hogy a készítők
erre közvetlen ráhatással lehetnének. Mivel ezen játékok fő tartalmi
bázisát a többi résztvevő jelenléte
biztosítja, vajon mi vár ezekre, ha a
közönség lassan megfogyatkozik és
elszéled?
Az elhagyatottság érzése olyan
helyszínen tapintható igazán, ahol
normális esetben rengeteg ember
fordul meg. Képzeljük el a pályaudvarokat, az áruházakat, a metrót
vagy a nagykörutat mindenféle forgalom vagy akár egyetlen teremtett
lélek jelenléte nélkül. Ez az apokaliptikus kép elsőre talán felszabadító vagy üdítő érzés is lehet, hosszú
távon azonban inkább nyomasztó,
esetleg egyenesen félelmetes. Valami ehhez hasonló melankóliát
árasztanak azok a digitális világok
is, melyeket egykor élő, burjánzó
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

közösség népesített be. Lakóházakat építettek, boltokat nyitottak, versenyeztek, epikus csatákat
vívtak egymással, együtt örültek a
sikereknek és együtt keseregtek a
veszteségek miatt. Mivel egyes ilyen
játékok esetében komplett ökológiát is építenek, az elhagyatottság
mindenhol különböző mértékben
nyilvánulhat meg. Van, ahol a vadállatok, az ellenfelek és a városokat
benépesítő lakosság megmaradnak,
ám mivel ezeket száraz viselkedési
rutinok irányítják, alkalmatlanok
arra, hogy betöltsék a valódi játékosok után keletkezett űrt.
Az efféle elpártolás leggyakrabban maroknyi, jól körülhatárolható
okra vezethető vissza. Mivel az online játékok természetükből fakadóan folyamatosan formálódnak,
nemcsak hibajavítások, játékszabályok finomítása, hanem tartalmi bővítések mentén is, óhatatlan,
hogy néhány ilyen változás elégedetlenséget váltson ki. Amikor ezek
elérnek egy kritikus pontot, a játé-

Kántor Mihály
kosok kezdenek elszállingózni. De
ugyanilyen migrációt válthat ki egyegy újabb, érdekesebb játék megjelenése is. Nyilván a sokszereplős
online játékok szavatossága erősen
korlátozott, kellő játékos bázis hiányában pedig a szolgáltató – inkább
előbb, mint utóbb – lekapcsolja
ezeket. Ilyenkor elvész minden elért
eredményünk, elveszítjük a fáradságosan fejlesztett karaktereinket,
és nagy eséllyel megszakad a kapcsolatunk az ott felépített közösség
tagjaival is. Vannak esetek azonban, amikor ezek a játékok megmaradnak, évekkel azután is, hogy már
senki sem használja őket.
Az 1995-ben indított Active
Worlds nevű virtuális világ máig elérhető, persze ma már szinte senki
sem használja, a készítők maguk is
csak néhány évente adnak ki hozzá
frissítést. 2016-ban azonban ismét a
figyelem középpontjába került. Egy
Vinesauce nevű YouTube-streamer
úgy döntött, hogy afféle régészeti
feltárásként bejárja a világot, videó-

jában kommentálja a látottakat és
megosztja a benyomásait. Néhány
óra eseménytelen, elégikus hangvételű tárlatvezetés után, váratlanul
megszólította valaki. Először előre
programozott, mesterséges szereplőnek hitte, ám a viselkedése lassan
elárulta, hogy nem erről van szó.
Vinesauce kérdéseire rendre homályos és zavarba ejtő válaszok érkeztek, mi több, az illető olyan befolyást
is gyakorolt a világra, amire narrátorunk akkor nem tudott kielégítő
magyarázattal szolgálni.
Bár az eset később racionális magyarázatot kapott, ahhoz elég volt,
hogy beindítsa Adam Pype és Viktor Kraus fejlesztők fantáziáját. A
beszédes No Players Online címet
viselő alkotásuk egy fiktív, a ’90es évek stílusában készült Capture
The Flag (Szerezd meg a zászlót)
típusú játékba kalauzol bennünket. Ezek a viszonylag rövid, intenzív csapatjátékok akkoriban élték
aranykorukat, így a múltidézés akár
még autentikusnak is mondha-

tó. Ezt erősíti a talált VHS-kazetta
koncepció is, ugyanis a játék egy
mosott minőségű videófelvételként
pereg előttünk. Az évtizedek óta
elhagyatott szerver kihalt virtuális
arénájában az egykedvű bóklászás
fokozatosan kezd egyre bizarrabbá
válni. Először programozási hibának tűnő vizuális jelenségek formájában, majd felismerhető, ám
nem épp megnyugtató alakok képében. Eközben a bal alsó sarokban a
protokoll folyamatosan keresi számunkra a csatlakoztatható játékos
partnereket, mindhiába. Aztán egyszer csak bejelentkezik valaki.
A No Players Online mindössze
15 perc alatt végigjátszható, ám a
posztmodern kísértetsztori köntöse
alatt egy meglepően emocionális,
majdnem megható kis történet lapul elmúlásról és búcsúról. A befejezést ugyan mi választjuk meg, ám
akárhogy is döntünk, annak rezonáns hatása lesz a játékra.
(No Players Online. Platformok:
PC, Linux.)
2019. november

