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Na gyon rég óta tu dom, hogy „nem lá tok”.

Mit ér tek ez alatt? Va la mi hi ány zik ab ból, amit lá tok. Nem ér de kel, amit 
a szem fel fog. Fa? De mi kö zöm van hoz zá?

Azt is meg fi gyel tem és tu dom, hogy ez nem min dig van így. Van nak fu tó
pil la na tok, ami kor a lát vány meg érint. Ezek rit ka, de élõ pil la na tok. Így 
fog meg a ter mé szet, né ha pe dig egy-egy fest mény vagy rajz… Te hát nem 
re mény te len a „vak sá gom”, és a ké pi él mény ki fe jez he tõ. Azt is tu dom,
hogy van még né hány fes tõ, aki nek a szá má ra ez a kér dés szin tén fon tos.
Így hát nem va gyok egye dül.

Ezek a gon do la tok vagy 40–50 év vel ez elõtt in dí tot tak út nak, hogy a 
lá tás él mé nyét meg ta lál jam. Ak ko ri ban sok fe lé ke res tem a ter mé szet ben 
az iga zi be nyo má so kat. A hat va nas évek ben több ezer ki lo mé tert utaz tam, 
míg vég re va la mi be nyo más iga zán meg ra ga dott. Az óta úgy ér zem, hogy 
rá ta lál tam a mo tí vu ma im ra, né hány idõt lá tott fá ra és csend élet té cso por-
to su ló tom pa tárgy ra.

Mi a mo tí vum? Va la mi, ami elém lép, el zár ja az uta mat, meg ál-
lás ra kény sze rít. Ami vel meg kell küz de ni. A te kin tet ilyen kor vis  sza-
for dul, meg érint, mint ha a fát néz ve ma ga mat is lát nám. A mo tí vum 
és a szem lé lõ kö zött jár a te kin tet. Meg-meg érin ti a lát ványt, és utá-
na be fe lé for dul. A mo tí vum és a te kin tet kö zött meg szü le tik egy élõ 
kép, amely a kül sõ va ló ság ból táp lál ko zik, de a bel sõ él mény is ki 
tud bon ta koz ni ben ne. A ket tõ kö zött a pár tat lan, fi gyel mes te kin tet 
fel is me ri az ös  sze füg gést. Az ilyen va ló ság él mény – bár nem tel jes 
– nyu gal mat és meg tisz tí tó erõt hoz. Ilyen kor a kül vi lág be fo gad és 
raj tam ke resz tül új éle tet kap.

Szá mom ra ez a mû vé szet kez de te.

Sarkantyú Illés fotója
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Fel jegy zé sek

1997.07.20.  Az írás né ha se gít egy a rajz ból fo lya ma to san ára dó be nyo más meg ér té sé ben.

1998.07.10.   Fel jegy zé se im mö gött a meg ér tés re va ló tö rek vés vá gya él. Ez a szük ség let las sabb és tö mé-
nyebb, mint ami a fes té sze tet vi szi elõ re.

Lát ni és érez ni

1988.09.   A lá tás kint kez dõ dik, a kül vi lág ban. Fel is mer ni a lá tó kör ben lé võ ele mek vi szo nyát. A lá tás 
egye sít. Az va gyok, amit látok.

2005.02.28.  Nem lá tom, amit né zek. Ez a leg jobb ki in du ló pont szá mom ra.

2002.09.16.   Érez ni vagy lát ni. Az ér zés kö rül ölel és job ban sze ret be ol vad ni. Én most vi szont pon to san és 
vi lá go san pró bá lok lát ni.

1997.07.07.   Va la mi nek a lá tá sá hoz el kell vá lasz ta ni a már lát ha tót az azt át já ró és a le ve gõ ben meg ta pasz talt 
ér zés tõl. Az ös  sze füg gé se ket kell lát ni, a töb bit ki szûr ni.

1997.07.27.  A lá tás a raj zo lás el len té te. A raj zo lás vá gya fel fal ja a lá tást. A lá tás vág tat vagy hir te len meg áll. 
Ki lé le gez ni.

1997.07.31. A né zés ak kor kez dõ dik, ami kor ki szûr jük a rög tön a sze münk be öt lõt.

1997.09.09.  Küz de lem a lá tás és a meg va ló sí tás kö zött. A rajz foly ton egy rész let ben akar ki fe je zés re jut ni. 
A te kin tet foly ton szét akar árad ni. Ha a ket tõt nem egye sí tem, biz to san szét megy a fe jem.

Be nyo más

1977.08.15. A be nyo más pil la nat nyi kap cso lat a kül vi lág és a kö zött, ami an nak ben nünk élõ meg fe le lõ je.

2001.08.24.  Az el sõ fon tos, ha tá ro zott és erõs be nyo más az egész fát át já ró mar káns és egy ér tel mû vo nal. 
Ezt kell ész re ven ni és meg ra gad ni a le he tõ leg hos  szabb ide ig anél kül, hogy irá nyát meg vál toz tat-
nánk. Ez a vo nal a fát meg nyit ja, for má ját ki tel je sí ti.

1999.08.20.  A friss be nyo má sok min dig kur ták és vil la nók. A mo tí vum ból szü let nek. Mun ká val el töl tött 
bi zo nyos idõ után új, más jel le gû be nyo má sok is elõ buk kan nak a mo tí vum mé lyé rõl. Gyak ran 
hi ány ként je len nek meg a raj zo kon és fest mé nye ken, ami ken már vi szony lag ré geb ben dol go-
zom. Egy faj ta „bel sõ szük ség let” nyil vá nul meg így.

2004.07.22. Elõ for dul, hogy a be nyo más nem osz lik szét rög tön és a le ve gõ ben ma rad.

1999.06.21. Es te. Szél. Hadd csi tul jon el. Hadd éb res  szen be nyo má so kat. Hadd szun  nyad ja nak el.

2001.06.27. A be nyo má sok meg szü let nek, táp lál koz nak, nö ve ked nek és el múl nak.

1 Alexandre Hollan, Je suis ce que je vois. Notes sur la peinture et le dessin, 1979–2005, Le temps qu’il fa it. – kivonatok
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Ész le lés

2003.08.27.  Mi lyen fur csa ész le lés ma ga a „ter mé szet”. Vis  sza vá gyó, ér zé keny tu dat ál la pot, ami ön ma ga for-
má ját akar ja el ér ni, ki ta pin ta ni és meg érez ni.

1999.09.10.  Ész lel ni va la mit el len té te an nak a szám ta lan ki ve tü lés nek, amit a kül vi lág éb reszt ben nem. 
Mi köz ben né zek va la mit, nem áll ha tom meg, hogy szün te le nül gon do la tok éb red je nek ben nem. 
(Hogy meg fo gal maz zam ma gam nak, amit lá tok: szí ne ket, vo ná so kat stb.) A ki ve tü lé sek és re ak-
ci ók vi lá gá ban az ezek tõl el té rõ pil la nat hir te len buk kan fel. Kön  nyen el mo só dó avagy ha tá ro zot-
tan egye di, mind két eset ben csak rö vid idõ re je le nik meg. Fi gyel ni kell ezek re a vál to zá sok ra, 
ar ra, ami mú lik. Ez zel kez dõ dik a „lá tás”.

1999.06.23.  Ér tem már a XIX. szá za di táj kép fes tõ ket. A korlátaikat. Ere jük hi á nya nem te szi szá muk ra le he-
tõ vé, hogy a fel szín kel tet te lát szat mö gé ha tol ja nak. A pil la nat hi ány zik eh hez.

Kép

2006.11.23.  A ké pek a mo tí vum ból jön nek. A test hez szól nak. Az igaz ké pek sza vak nél kül be szél nek, jót 
tesz nek, meg nyug tat nak.

1984.  Az el sõ be nyo más egy rö vid érint ke zés. Ugyan an nak a fá nak a be nyo má sai ál lan dó an vál toz nak. 
Az ész lelt kép rög tön újat hív élet re, ami vá la szol ne ki, mó do sít ja azt, vagy el lent mond ne ki.

1996.07.01.  Min den raj zom ba és min den fest mé nyem be egy be nyo mást sû rí tek. Ha nem tö rek szem ar ra, 
hogy ez zel fog lal koz zam, a be nyo má sok to vább él nek ben nem, lé te zé sük pe dig a más na pi va ló-
mat szü li. Dol goz ni, dolgozni…

1989.09. Mi u tán meg érin tett, hagy ni, hogy a kép el fog lal ja a he lyét. Be nyo más, le nyo mat.

2003.02.07.  Min den vál to zik, min den moz gás ban és át ala ku lás ban van. Az ál lan dó ság nak eb ben a hi á nyá ban 
a ké pek, ami ket az áram lás kö ze pet te meg ra ga dunk, az éle tet õr zik.

1988.10. (A ké pi lá tás ról)
  A vi lág ról al ko tott ké pünk mi nõ sé ge egy más hoz ha son ló be nyo má sa ink ered mé nye, és ez a szem-

lé let ha tá roz za meg a mun ka mód ját.

1986.02.10.  Bár mely szem lé let al kal ma zá sá hoz a be nyo má sok te rén bi zo nyos dön té sek meg ho za ta la szük sé-
ges. A dön tés hez el en ged he tet len ön ma gunk meg ha tá ro zá sa a kül vi lág gal szem ben: tud ni, mit sze-
re tünk. Ezt az ér zel mi vi szo nyí tást bi zo nyos ál lan dó ság jel lem zi, ez idõ sza kon ként meg vál to zik. 
E mó do su lá sok pe dig tel je sen meg vál toz tat ják a vi lág ról al ko tott ké pün ket és szem lé le tün ket.

Bel sõ vi lág

1994.12.09. (Le vél Y. B.-hoz)
  A mû vé szet nem más, mint a ben sõ élet ki fe je zõ dé se. Min den a lát ha tat lan ban kez dõ dik. Ez a 

va ló di élet vá lik lát ha tó vá, hogy lás sák azok, akik akar ják és ké pe sek rá.
  A fes té szet ben a lá tás ölt tes tet és tér vis  sza a gyö ke re i hez. Az út ál la po to kon ve zet ke resz tül. 

Min den ál la pot ké pet szül. Az ál la po tok meg is me ré se az egyet len mód ja an nak, hogy át jus sunk 
raj tuk: lát ni a ké pe ken ke resz tül.

  Eh hez egy faj ta me di tá ció, a ma gány ba és a csönd be va ló min den na pi meg té rés szük sé ges. A 
lá tás hoz nél kü löz he tet len fi gye lem eb bõl a vis  sza té rés bõl szü le tik. Fi gye lem nél kül nem lá tok, a 
ká osz ban va gyok.

 Lát ni fon tos.
 A mo tí vum fon tos.
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„Az Egyenes” kis magyaltölgy, 2006, szénrajz (50x65)
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 A be nyo más fon tos.
 A raj zo lás és a fes tés nél kü löz he tet len te vé keny sé gek.

 (Le vél egy fes tõba rá tom hoz)

1993.09.  Azt hi szem, el sõ  szá mú kö zön sé gem én ma gam va gyok. Vi lá gok lé tez nek ben nem, amik nek 
be nyo má sok ra van szük sé gük, vak vi lá gok, amik ki akar nak ta po gat ni egy fát, a fény ál tal akar-
nak me le ged ni, és lé le gez ni vágy nak. An  nyi ra sú lyo sak e vi lá gok, olyan sö té tek és mé lyek,
ugyan ak kor igaz sá gos és kö nyör te len bí rák is. Va ló di ta pasz ta la tok ra van szük sé gük.

A te kin tet és a fi gye lem

2004.09.26. Meg ta lál ni a vi lág ban el ve szí tett te kin te tet.

1984. Vi gyáz va néz ni, anél kül, hogy a te kin tet kí vül re ve tül ne. Vis  sza té ré se a fon tos.

1996.11.  A dol gok elõ buk kan nak, majd el tûn nek. Azt akar ják, hogy meg ért sük õket… Elõ tûn nek, a te kin-
te tün ket ke re sik, hogy fé nyé ben megnyugodjanak…

1993.10.28.  A te kin tet el len áll ha tat la nul tör a lát vány fe lé. Eb ben az el tá vo lo dás ban ta lá lom meg az éle tet.
Ezért van szük sé gem „mo tí vum ra”. Ha már kez det tõl fog va „elõ vi gyá za to san” ez el len a haj lam
el len küz dök, az el vág az él mény tõl.

  Mert van va la mi a kül vi lág ban, va la mi egé szen más. Ami kor a fi gye lem elég erõs ah hoz, hogy 
a ké pek nek és moz gá suk nak el len áll jon, ak kor fe de zi fel, las sacs kán, a lát ha tat lan va ló ság hang-
ta lan nagy sá gát és át ha tó las sú sá gát, ami vel egye sül nie meg nyug vást hoz. Et tõl fog va fi gye lem, 
te kin tet, mo tí vum már mást je lent.

2004.03.19.  Hagy ni, hogy a te kin tet az is me ret len be száll jon. El ve szí te ni a kap cso la tot. A szem ide gei és 
iz mai fel la zul nak. Az idõ ve lük en ged fel.

2000.09.05. Együtt tar ta ni a te kin tet nél is gyor sab ban vil la nó pil la na tot és a tar tós ság ízét.

1997.07.20.  Re meg ni a te kin tet ben, a tö ré sek re nem fi gyel ni, fényt pum pál ni, kitárulkozni… A rész le tek kel 
nem tö rõd ni, a nagy ság ára dá sá ban nem be le avat koz ni, a sö tét be ol vad ni. A se be ket eny hí te ni. 
Pas  szív cse lek vés. A ne héz sé ge ket és az el lent mon dá so kat el fo gad ni. A rész le te ket meg ke res ni, 
sem le ge sí te ni, egy ség be fog ni. Meg õriz ni az éles sé get a kön  nyed ség ben és a kön  nyed sé get az 
éles ség ben. Ma ga tar tá som ban pe dig a pil la na tot ész re ven ni.

A te kin tet és a fák

1996.08.04. Úgy sé tál ni a fa fel szí nén, aho gyan a hul lá mo kon ha lad az em ber.

1995.08.  A te kin tet ván do rol, a fi gye lem a fá hoz kö ti. Ke re sõ te kin tet. A nagy sá got ke re si a moz gás ban, 
hogy ön ma gá ra lel jen, hogy lé le gez zen. Meg akar sza ba dul ni a je len ték te len, fe les le ges moz du la tok-
tól, hogy pil la nat ra se sza kad jon meg a szál, amit a fi gye lem a fá ban szõ. A rajz a te ret bont ja ki.

1997.07.30.  Le beg tet ni a te kin te te met, hogy ve szít sen a ne héz kes sé gé bõl, a me rev sé gé bõl. A fá kon át is me-
ret len uta kon ve zet ni õt.
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„A vadõr fája” öreg tölgy, 2005, szénrajz (50x65)



14

Fák ról

2006.09.19.  Visszatérek a fák hoz egy ki csit véz na rajz zal, a „mi gye re künk”, hogy fog lal koz za nak ve le, hogy 
táp lál ják, meg mu tas sák ne ki, hogy ho gyan él egy tölgy, hogy mo zog, hogy pi hen, ho gyan ta lál ja 
meg a gyö ke re it.

1986.  Bi zo nyos azo nos sá got vé lek fel fe dez ni a ben nem csak ho má lyo san ki raj zo ló dó ér zés és né hány 
ma gyal tölgy kö zött. Sze re tem a lomb juk és az ér des tör zsük vib rá ló tö mör sé gét, és azt, aho gyan a 
nap he vé ben a ma guk ter mé sze tes mód ján be fe lé for dul nak. Va la mi lyen ve lem szü le tett ér zést hív nak 
élet re és erõ sí te nek meg ben nem, egy faj ta meg ér zé sem ölt ben nük tes tet. Õk az én ta ní tó mes te re im.

1987.  Né mely fák rég óta, több mint har minc éve von za nak. Eze ket ke re sem most is. Ked ve lem a töl-
gyet, az örök zöld ma gyal töl gyet, a dió fát, né hány öreg fe nyõt, de nem va gyok ras  szis ta. Tu laj don-
kép pen szin te min dig a fa vá laszt en gem. Ami kor el ha la dok mel let te, ki ált egyet vagy kö ze lebb 
hú zó dik hoz zám, elém áll, meg ál lít a je len lé té vel. Gyak ran olyan köz vet len és in ten zív a kap cso-
lat kö zöt tünk, hogy az ese tek több sé gé ben a hét köz na pi te kin tet és fi gye lem fel sem fog hat ják 
azt, za var ban ér zik ma gu kat, mert ez a vi szony fel fog ha tat lan a szá muk ra. Le het, hogy gyor sa ság 
kér dé se az egész, õk pe dig nem elég gyor sak.

1994.04. Em lék szem két él mé nyem re:
  Ta lán 25 éve an nak, hogy egy nagy pla tánt há rom nap óta raj zol tam már, ami kor fel cse ré lõd tek a 

dol gok: a fa el tûnt, és a lom bok kö zöt ti ûr kéz zel fog ha tó va ló ság gá vált.

  Más al ka lom mal, a het ve nes évek ele jén, egy mün che ni park ban több ször le raj zol tam egy nyár fát.
Egyik al ka lom mal egy szer re úgy érez tem, hogy a fa ben nem volt, a mell ka som ban és a tü dõm ben, 
ön ma gát pe dig min den irány ba ki tár ta, hogy át jár ja az ûr.

  Et tõl a nap tól kezd ve a fe hér pa pír na gyon fon tos sá vált; a for ma és a fe hér szín köz ti sza ka dék 
meg ket tõ zõ dött ké pet ered mé nye zett. Volt, hogy csak a fe hér lé te zett, és volt, hogy csak a fol tok.

 Az óta több ször az az ér zé sem, hogy ami kor iga zán nyu godt va gyok, a fa lé leg zik ben nem.

1989.  Az em be ren kí vü li vi lá got, a ter mé szet vi lá gát az is me ret len lak ja. Bi zo nyos fák hoz zá ve ze tõ 
ka puk.

1993.08.  A fa nél kü lem is lé te zik. Az élet nek ez a for má ja én-men tes és ki ve tü lés nél kü li. […] A fá val 
szem ben áll va meg van az a le he tõ sé gem, hogy köz vet le nül az is me ret len nel lép he tek kap cso lat-
ba, az zal, ami nem én va gyok, és ez sza bad ság ér zé sét kel ti.

1988.07.08.  A ros kadt, sé rült, szél ál tal meg gyö tört fa ös  sze gyûj ti min den ere jét és az élet be nma ra dás ra for-
dít ja. Et tõl lesz egyé ni, meg kö ze lít he tõ emberi…

A mo tí vum elõtt

2004.03.18.  A je len va ló ság, ez a fák ban és a ter mé szet ben la kó tit kos élet, amit a mû te rem reg ge li csend jé-
ben is meg le lek – igen, a va ló ság nak for mák ra van szük sé ge. A ter mé szet nek ked vé re van, hogy 
né zem és raj zo lom. A csend is sza vak ra vá gyik, amik meg ér tik õt. A te kin tet a ter mé szet nél kül 
vak ma rad.

2005.09.15.  A vö rö ses fa zék, a szür kés kék csu por és a fe ke tén bor dó õszi ba rack elõtt is me ret len a ben nük
kö zös, tit kos szép ség. E rej tett szép ség a te kin tet szá má ra is csak a fa ze kat, a csup rot és a ba rac-
kot el fe led ve vál hat lát ha tó vá.

2004.03.20.  Itt a mû te rem ben min den do log (az al ma, a kor só, a raj zok) a be fe je zet len ség rõl be szél nek, és 
se gít sé gül hív nak, hogy meg ment sem õket a káosztól… Ös  sze va gyunk köt ve. Ne kik rám, ne kem
rá juk van szük sé gem. E köl csö nös füg gé sünk ben az anyag nak a tö ké le tes ség re va ló vá gyó dá sát 
fe de zem föl és az anyag ta lan vi lág sze re tet igé nyét. A köl csö nös füg gés je lek és szim bó lu mok 
for má já ban meg nyi lat ko zó és ki ta pint ha tó te ret hoz lét re. E tér a csend ben és a tü re lem ben kon-
cent rá ló dik.
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2 A. Hollan for dí tá sa, A lá tás él mé nye, op. cit., 52. o.

A tér

1983.  Szi tá ló köd ben kön  nyebb a te ret lát ni, meg érez ni. A köd ilyen kor olyan anyag, ami ben a te kin tet 
for má tól for má ig úszik. Az így fel fe de zett tér tes tet ölt, a tér nek (és a for má nak) test sze rû ki ter je-
dé se pe dig a tel jes ség ér zé sét szü li.

1983.08.  … Éj jel a dom bok kö zött, min den tõl tá vol. Mi vel nem tud tam el alud ni – nem nyug ta lan ság gyö-
tört –, rö vid sé tát tet tem. Fel hõs volt az ég, az éj sza ka sö tét és csendes… még is tud tam: ugyan ez
a sö tét ség egy bok rot rejt köz vet le nül mel let tem. Ki csit tá vo labb pe dig az éj sza ka más for mát 
öl tött. Min den hol nyu ga lom ho nolt, és tud tam, így van rend jén. Ezt ke re sem a raj zo lás ban, il let ve 
an nak el tör lé sé ben (vagy a ma ga mé ban?).

1983.08.  Az ele jén nincs még meg. Nincs itt, nincs a te kin tet ben, ha nem mes  sze, amö gött, amit nézek… 
a las sú lá tás. A te kin tet fa la mö gött.

1980.  Raj zo lok, törlök… né zek, törlök… be szé lek, törlök… és a las sú ság las san kö ze lít: a né zés las sú sá-
ga, a raj zo lás lassúsága… A tér kö ze lít és el sõ le nyo ma tát hagyja… A tér sú lya a sem mi sú lya.

1993.03.13. Hát rébb lé pek, le mon dok egy pil la nat ra a meg is mert vi lág ról, és lét re jön a tér.

1995.08.6. A fény tes te a tér.

A tér rit mu sa

2003.08.11.  Te kin tet és ér zés. Mi kor pi hen az egyik, he lyé be lép a má sik. El en ged ni a te kin te tet, és az ér zés
mel lé sze gõd ni, mert a mély sé get tár ja föl, ahol nincs töb bé kül sõ tér, csak a for má ban lé te zõ 
bel sõ. Utób bi sû rû sö tét, elõb bi fé nye sen kön  nyû.

1999.08.21.  Több faj ta lá tás for ma hat a szem re. Egyik leg ne he zeb ben meg for mál ha tó – mert pusz tán moz-
gás – a telt ség és az ûr las sú for gá sa. Ál lan dó lé leg zés ez, mely ben az ûr so ha sem él he tõ át 
eléggé… A te kin tet a telt ség fe lé haj lik, ha né ha el is fo gad ja a telt ség tér ben va ló rin gá sát (pl. 
Morandinál). Hagy ni, hogy a tér meg nyíl jon, amed dig akar.2

1998.09.03. (Éj je li fel jegy zés) Ez a nagy lé leg zés, ez az en gem és a raj za i mat át já ró és át ha tó lé leg zet – ez az, 
ami a raj zo kat nag  gyá te szi, táv la tot és mély sé get ad ne kik, ál ta la lé le gez nek.

  Ez a nagy lé leg zés itt az éj sza ka nyu gal má ban az, ami en gem is új ra és új ra élet tel tölt meg, lel ke-
sít. Ez a nagy lé leg zés fag gat. Azt az ér zést éb resz ti fel, hogy az, amit raj zo lok, raj tam kí vül él, 
lé leg zik, és hogy tes te van: fa vagy táj.

  Nyár vé ge fe lé, egy mun ká val töl tött hos  szabb idõ szak után ez a lel ke sült ség to vább nõ és for má-
ló dik ben nem. Gyö ke rét a mell ka som ban ér zem. Va jon ter mé szet tõl ere dõ en le het sé ges ez? Nem 
zár ha tom a tes tem be, õ vi szont a tes te met is át jár ja.

1999.09.08.  A tér elõ sze re tet tel te remt nyu gal mat. Szi lárd sá gát az idõ ala kít ja. Min den, ami re nyu gal ma ki ter-
jed, a tér szá má ra táp lá lék. Olyan, mint ami kor víz ben ol dunk fel va la mit. Fel ol da ni a moz gást is. 
A tér lé leg zés. A szem be szél, meg ál la pít, ami kor pe dig ki fogy tak már el kép ze lé sei – ara beszk jei 
–, meg pi hen és a dol gok fel szí nén vég hez vitt sa ját ván dor lá sa i nak szö ve vé nyét szem lé li. Az út vo-
na lak szö ve vé nyét a sze mek gya ko rol ta ak tív fi gye lem szü li, mely át en ge di az is me ret lent.

Tér és for ma

2001.09.13.  A tér sa ját aka ra ta sze rint nyil vá nul meg. Egy da rab ka ál lan dó sá got csem pész kö zénk és eny hü-
lést hoz. A ve le va ló vi szo nyunk szo ros és nyu godt kell le gyen. A tér vis  sza hõ köl a for mák éle sen
ke mény vi lá gá tól, a csend ben még is kap cso lat ba lép az zal. A for ma meg te he ti, hogy er re nem 
re a gál azon nyom ban. […]
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1998.07.09.  A tér és a for ma tör vé nyei nem azo no sak egy más sal. A tér nyi tott, egy sze rû, a gör bét ki egye ne sí-
ti, min dent fel old. A for mát el mé lyí ti és át ha tol raj ta, no ha a tér ál tal nyi tott át já rók nem azo no sak 
azok kal, ame lye ket a for ma kép zel el. A nyu godt tér a fény ál tal igyek szik minden nek ki fe je zé sé-
re. A tér vi lá gos.

  A for ma hol ös  sze tet teb bé vá lik, hol pe dig le egy sze rû sö dik. A moz gás kel tet te gyöt rel mek kö ze-
pet te kon cent rá ló dik és meg sok szo ro zó dik – cso mók so ka sá gá vá sû rû sö dik. A gör be és a spi rá lis 
vo nal ban szü le tik és a pa pír ral küz del met foly ta tó iz mok ban. A for ma a sö tét ben szü le tik. A 
moz gás ban, a sa ját lük te té sé ben nyil vá nul meg az élet, ér zé sek és egyé ni sor sok éle te, mely tud ja
ma gá ról, hogy ki fe je zés re kell jut nia.

  Az áll ha ta to san ki tar tó szub jek ti vi tá son a tér ha tol ke resz tül, ami kor a fény ben fü röd ve aka rat la-
nul hir te len meg szû nik to vább mo zog ni.

2003.08.23.  Ma egy rong  gyal ken tem szét, amit raj zol tam, hogy ér zé kel he tõ fe lü le tet kap jak. Kön  nyû és 
sza bad ma rad az így szü le tõ bé kés, fol tok ban lé te zõ vi lág. El tû nik vi szont, mi helyt a for ma meg-
je le nik.

Tér és fa

2006.09.05.  „Az, ami más hon nan jön”, át megy az is mert for má kon, ágak há ló za tán, lom bo za ton, élet vá gyu-
kon ke resz tül be szél, len dü le tü kön ke resz tül és azon az örö mön át, amel  lyel a le ve gõ ele mét 
be fo gad ják.

1993.08.  A fa hir te len ki lép az alak já ból, majd új ra meg tér be le. Azért lép ki be lõ le, hogy vis  sza ve gye 
mind azt, amit a te kin tet el vett be lõ le. A te kin te tet is vis  sza vi szi ma gá val.

2004.08.15.  A csa va ro dó-te ke re dõ tölgy fa ne héz, sú lyos, õsi ér zést kelt, mely a szi lárd for mát vá laszt ja a tér 
he lyett, amely tõl el is sza kad. Rá csú szik, rá ne he ze dik a pa pír ra, még hoz zá ott, ahol a te kin tet az 
egész nek a szé lét ér zé ke li: a lomb kör vo na lá nál, egy for du ló ág nál. Mun kám az egy sze rû ség és 
a súly meg ta pasz ta lá sa fe lé ha lad.

2002.08.07.  A for ma pe re mén föl tûn nek olyan he lyek, ahol a fa meg akaszt ja a te kin te tet, el szív ja és el nye li 
an nak ere jét. Ott, ahol ez be kö vet ke zik, eze ken a pon to kon le het a fa tö me gét meg ra gad ni. A fa 
eze ken az ener gia pon to kon kü lö nül el a tér tõl.

2003.08.28.  Ugyan ak kor, ami kor a fa az egyik ol da la fe lõl néz ve éle sen ki vá lik a sem mi bõl, a má sik ol da lon 
a tér be ol vad és eg  gyé vá lik az zal.

2004.10.02.  A fák és a tá gas ság. Mek ko ra nagy ság lé te zik a lé leg zés ben, mely tel je sen át ad ja ma gát a ki áram-
lás nak és a szét ára dás nak. Mek ko ra bol dog ság lé te zik a tér ben. Úgy tû nik, a fák is me rik ezt a 
rej tõz kö dõ las sú sá got.

  Min den faj ta moz gás a le ve gõ ben foly ta tó dik. A tá gas ság anyag sze rû, fák kö rül érez he tõ, lát ha tat-
lan moz gás.

  Fel fe de zem a tá gas ság ér zé sét, ezt az ér zé kek szá má ra majd nem is me ret len áram lást, mely nyu-
gal mat te remt, ma gá ba zár ja a fa for má ját és meg nyit ja azt a tel jes ség elõtt.

2006.09.02.  Raj zo mon ke resz tül a fa se gí te ni akar, hogy ki fe jez zük kö zös vá gyun kat, a ter mé sze tes össz han got.
  Kü lö nös ér zé ke lés, ami kor a fa vagy csend élet ben nem van nak, és he lyet ke res nek, hogy ki bon-

ta koz has sa nak. Van er re he lyük.

El kez de ni

1997.05.11. A mun ka oda ve zet el, aho vá már meg ér kez tem.

2000.09.07.  Az el sõ reg ge li rajz szent do log. Új ra kez dés. Szin te min dig kön  nyed és lé gi es, a szen ve dé lyek 
al sza nak még…
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1988.07.  Ha meg fe le lõ a tá vol ság, a for má tól en gem el vá lasz tó tér be van tölt ve. Nincs töb bé kü lön vá lás. 
A tár gyak nál na gyon ki csi ez a tá vol ság, alig egy mé ter, a fák nál 5 és 15 mé ter kö zött vál to zik. 
Mind ez vib rá lás, ta pint ha tó ság ér ze tét kel ti.

A fá ban la kó erõk

1997.06.08.  Ré gen azt gon dol tam, hogy egy fa le raj zo lá sá hoz nyi tott nak, nyu godt nak kell len nem. Ké sõbb
az tán meg ér tet tem, hogy a nyu ga lom gyak ran erõt len ség gel, az élet  hi á nyá val jár. Az óta a szen-
ve dé lyem mel, in du la ta im mal raj zo lok, mert ezek na gyobb erõ re lel nek a tölgy fá ban, és a ma guk
mód ján tisz te lik is azt.

2003.10.29.  Mi ez a fá ban la ko zó erõ, ami a lom bon ke resz tül-ka sul ve ze ti a len dü le te met? Nem a fa tör zse,
sem a fel épí té se, ágai, levelei… Ta lán a szel le me? Lény, amit a te kin te tem éb reszt fel? Vad és 
gyors, min den pil la nat ban meg ál lás ra vagy to va fu tás ra kész. Mi kor a vi lág nak ki tisz tult ké pét 
lá tom, õ is meg nyug szik, alig moz dul va lé nyé nek tel jes sé gé ben lé te zik. En ge del mes ke dik.

1999.09.07.  A fá ban la ko zó, erõs és gyors sár kány tár sam a rész le tek kö zött ve ze tõ uta mon. A sár kány nem a 
fa, ha nem az azt la kó moz gás. A fát ke resz tül já ró te kin tet tár sa. A te kin tet gyen ge és gyors; a fa bel-
sõ ere je (a sár kány) erõ sebb, de las sabb is, kü lö nö sen ak kor, ami kor ab ba ma rad a rit mus, ami kor
va la mi lyen erõ emész ti fel az ener gi át, meg sza kít va ez zel az ad di gi ha la dá sát és új irányt je löl.

Szem be szál lás

2006.08.18.  A te kin tet nincs mes  sze at tól, hogy meg lás sa, ahogy egy nagy, te re bé lyes és alig ész lel he tõ moz-
gás el idõ zik a lom bo zat ban. Az én szén-vo na la im pró bál ják imi tál ni. A for ma las san szü le tik. 
Min den reg gel egy ki csit.

  Ké sõbb az tán hoz zá kell kap csol ni a konk rét for mák hoz. Hagy ni, hogy a fe szült sé gek ve zes se-
nek. A töl gyek ben van vad ság. Hagy ni, hogy ez a vad ság jöj jön. Hadd jöj jön elõ. Ös  sze tar ta ni.

1997.07.29.  A vo nal ha sít és ener gi át áraszt ma gá ból. A fa vissz hang zik, vib rál, ma ga a ta ga dás. Vá lasz, mely 
az idõ ben lé te zik. Re me gé se szét osz lik a pa pí ron, fel ráz za a te kin te tet, kör be já rat ja, a szem pe dig
kap cso lat ba lép az anyag gal en nek min den rez dü lé se kor: olaj fa, tölgy és ma gyal tölgy alak já ban. 
Ez az anyag hoz za lét re köz tünk a kap cso la tot, a kap cso lat fa lát, a kép hé ját.

  Az anyag a moz du la ta im ból épül fel, ame lyek ki fe je zõ vo na lak ban öl te nek tes tet, il let ve ab ból a 
fe szült ség bõl, amit a fa gya ko rol a vo na lak ra. Rit mi kus vál ta ko zás ez, mely foly ton mó do sít ja a 
len dü le tet, és azt egy re in kább a rög zült for má já ba te re li. Ez a le las su lás nem je len ti a küz de lem 
vé gét, ha nem an nak tér be li rit mu sát ala kít ja. A tér lé leg zik, el vá laszt min ket egy más tól, de egy-
sé get is ké pez kö zöt tünk.

1995.07.27.  A fény erõ sö dik, ami kor nõ a sö tét ség. A sö tét ség ös  sze gyûj ti a fényt. Ket te jük kö zött tisz ta és 
egy ér tel mû a ha tár, de nem át ha tol ha tat lan. Az el len fény le he tõ vé te szi az ös  sze sû rû sö dést, a for-
ma le egy sze rû sö dik és ön ma gá ba for dul. A ha tár tisz ta sá ga emi att fon tos. Az ilyen, kont rasz ton 
ala pu ló rajz ki ve tít ve lát tat, en nélfog va von zó a szem nek, ugyan ak kor nem kön  nyû mû vé szet.

1995.07.20.  Az el len fény ben ál ló fa tel jes tö me gé vel da col a fén  nyel. Harc dúl köz te és a fény kö zött, sö tét
alak já val pe dig ar ról ta nús ko dik, ami nem õ: az õt át já ró fény rõl. Mi nél el tö kél teb ben van je len,
an nál job ban élet tel te lí tõ dik és vib rá ló for má vá vá lik.
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A vo nal

1994.06.  A vo nal lát ha tat lan a szem nek. A vo nal az idõ ben lé te zik. A lá tás idõn kí vü li. Raj zol ni a moz gást
an  nyi, mint fut ni a lát ha tó ban.

2003.08.13. A vo nal meg tá masz ko dik a pa pí ron, majd el ru gasz ko dik.

1997.08.24.  Hogy az idõ ben lé tez zen, a vo nal meg ta nul lé le gez ni. A be lé leg zés a fe ke te irá nyá ba visz, a ki lé leg-
zés a fe hér fe lé. Lé le gez ni, és hagy ni köz ben, hogy a moz gást a na gyobb áram la tok te rel jék.

Vib rá lá sok

2001.09.15.  A mély ség lük tet. A te kin tet ér zi a le ve lek kö zött ezt az õt meg ál lí tó lük te tést, mely át tet szõ fel-
színt ké pez. A vo nal, az ág egy más tól el kü lö nü lõ pon tok szag ga tott fo lya ma ként raj zo ló dik ki. 
De a lé leg zõ mély ség el nye li a vo na lat. Vib rá lá sa az egész nek a mo raj lá sá ba ol vad be le. Sze re-
tem e lük te tõ vi lág ér des sé gét. A vi lá got lük te té se tart ja mo raj ló áram lás ban. Egy-egy rez dü lés 
min den irány ba in du ló vissz han got éb reszt. Min den hang ban irá nyok so ka sá ga vá lik le het sé ges sé 
új ra. A dön tés a te kin te té.

Spi rál

2000.08.18. A tér nagy tit ka a he lye sen meg ér tett „át me net”, mely a for mát a tér be ol vaszt ja.

1998.07.10.  A for ma las san for dul a táj ban. Ez a for gó moz gás te szi le he tõ vé a te kin tet szá má ra, hogy csönd-
ben el hagy ja a for mát és hogy vis  sza tér ve meg pi hen jen.

 Az élet az ágak kö rül áram lik. Az ágak hol ma guk ba zár ják, hol sza ba don eresz tik.

2003.08.15.  Spi rá lok, for gó mozgások… A tér spi rál ja min dent át öle lõ, nyu godt és víz szin tes él mény. 
Föl buk kan és meg szû nik, át jár ja a lát ha tót, át jár ja a fát. A fa spi rál ja vad erõ, mely ör vényt
vet ve szü le tik meg. Ele in te nyers és ön zõ, azu tán las san meg le li a he lyét és mér sék lõ dik. 
Ki ter je dést ad a fá nak.

Nyár utó

2006.09.16.  Utol só nyá ri na pok. Gra vi tá ció. Las san szü le tõ gra vi tá ció. Szük sé ge van az én erõm re, hogy va la-
mit meg ment sünk.

  A fák raj zol ják ma gu kat, las san el le pik a pa pírt, de ön ma gu kat nem lát ják. Csak a lom bo za tuk kal 
van nak el fog lal va.

  Gyen gé den kar ja im ba ven ni õket. Egy ké nyel mes he lyet ad ni ne kik ön ma gam ban, na gyot és szé-
le set, anél kül, hogy meg szo rí ta nám õket.

2004.09.30.  A raj zo kat be kell fe jez ni, el kell ké szül ni ve lük. A len dü let nek a leg vég sõ kig ki kell tar ta nia. Az 
el múlt nyá ron raj zolt fá i mat né ze ge tem egy ide je, és az a be nyo má som ve lük kap cso lat ban, hogy 
gyak ran szen ved nek va la mi tõl: moz gás ra és tér re len ne még szük sé gük. Van, hogy vál toz ta tok 
raj tuk, és van, hogy to vább raj zo lom a mo tí vu mot: a be fe je zett ség vé gett. A raj zok nak nyu godt 
éle tet kell su gall ni uk, nem pe dig az én min den na pos gond ja im ról be szél ni ük.
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2003.08.22.  A nyár vé ge nin csen már mes  sze. Én pe dig nap ról nap ra ugyan azo kon a szén rajz okon dol go zom. 
He lyet ké szí tek egy ér zés nek, ahol majd meg nyu god hat: azt a he lyet, ahol a fa meg ál la po dik és 
ki tel je se dik. Meg ké ne õriz nem ezt a reg ge li bé két itt a fenn sí kon, ahol még a lom bok lé leg zé-
sét is lát ni le het. El ké ne kez de nem egy új raj zot, amit majd ké sõbb be fe je zek, hogy az ér zés
meg ta lál ja a he lyét és meg ál la pod jon. Egy elõ re al szik még… A tá gas, lé leg zõ fi gye lem las san 
kö ze le dik. Min den egés  szé áll ös  sze, a meg tor pa ná sok és le las su lá sok egy más ra adott fe le le tek, 
a meg szü le tõ for mát kör vo na laz zák.

2001.09.13.  Az em lé ke zés lé leg zést szül, a lé leg zés a las sú sá got hív ja élet re. A las sú ság ban ki raj zo lód nak az 
erõ vo na lak és meg tisz tul a le ve gõ. A kön  nyû vé vált le ve gõ ben az em lé ke zés meg idé zi az „El fe-
le det tet”.

Las sú ság

1993.07.  A fák ban van las sú ság, amit meg oszt hat nak ve lünk. Ne kem nin csen ilyen las sú sá gom, el fo ga-
dom.

1988.08.  Egy fa le raj zo lá sá hoz nin csen szük ség ener gi á ra, ha nem in kább egy kis nyu ga lom ra. Az ener gia 
a fá ban van.

2004.09.11.  A nyu gal mas tel jes ség még nem öl tött for mát. Sze líd moz gás, mely bár mi re ki ter jed het. A fák 
bé kés ter mé sze tük nél fog va ma guk ba fo gad ják.

  A for ma na gyon fon tos. Ben ne lé tez het a tel jes ség. For ma a for má ban, bé kés egyen súly ener gi ák 
kö ze pet te.

Mély ség

2002.09.14.  Pi hen ni vá gyom. Vis  sza tér ni a sö tét be, a fa sû rû jé be, élet szük ség let: a bel se jé ben alud ni, el fe-
led ve mind azt, ami kí vül van. A szer te len erõ ket a fa sû rû je te re li ter mé sze tes he lyük re, míg 
al szom.

1997.09.02.  Le eresz ked ni a sö tét be, ben ne él ni, ab ban, ami sú lyos. Ben ne lük te tõ erõ. Erõ, mely a for má ban 
él, an nak bel se jé ben, tü re lem mel és ér te lem mel. Vá ra ko zik.

1998.08.21. A mély ség a tér szü lõ any ja.

1996.08.  Az élet szen ve dé lye a sö tét ség ben kon cent rá ló dik: be le ivó dik, eg  gyé vá lik ve le, és át jár ja, hogy 
új do log szü les sen be lõ le.

1995.09.05.  A ter mé szet vi lá ga az in tel li gen ci át ke re si: cél ja, hogy meg ért sék. Úgy be szél, ahogy tud: re meg,
gesz ti ku lál, meg nyug szik, fel fény lik, ki huny, meg bú jik, hazudik… A tes tet hív ja ta nú nak és 
szószólónak…

 A test és a szel lem vár ják a nyu gal mat. A gon do lat nyu gal mát a meg bé ké lés he lyén.
  A szel lem vi lá ga meg hal ni ké szül, el te met kez ni vá gyik. Nem akar ja, hogy az élet fel szí nes gon do-

la tai gyö tör jék. Ha lá la ta ní tás, mely az élõ anya got szel lem mel töl ti meg, vi gaszt nyújt, át ér té kel, 
nyu gal mat hoz.
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Olajfa, késõ este, 1993, szénrajz (50x65)
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Esti csend egy olajfa közelében, 2005–2006, szénrajz (65x100) Jobbra: Gandjin, japán szerzetes, 2004, szénrajz (20x25)
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Szín – fény

1980.10.  Elõ for dul – leg több ször es te –, hogy ra gyo gó fény árad szét min den fe lõl. Ilyen kor anél kül igyek-
szem ezt be fo gad ni, hogy te kin te tem bár mi konk rét dol gon is meg áll na. A táj ból, az ég bõl, vagy 
akár egy fal ból su gár zó szín folt okon a te kin te tem meg ma rad ni ké pes, de a köz tük le võ har mó nia 
még rejt ve ma rad elõt te. Azu tán hir te len fény árad szét a szín folt ok kö zött, vi lá gos, de gyor san 
el il la nó össz hang. A for má tól és a moz gás tól füg get len, szer te szét ára dó fény. Las san egy be mo-
só dik a for mák kal. Az anyag ba tör té nõ be szí vó dá sát kell kö vet nem, fi gye lem mel kí sér nem és 
meg fej te nem, mint a ben sõt át já ró melegséget… Szá mom ra ez a festészet…

1999.06.23.  Hagy ni, hogy min den fe lõl szí nek tör je nek elõ. Nem en ged ni, hogy a te kin te tet bár me lyik is ra bul 
ejt se. A te kin tet gon do la tok nél kü li le gyen.

1998.06.23.  A fény ma gá ba száll, mi e lõtt elõ tör ne. Ezt a fe szült ség gel te li pil la na tot, ezt az il lu mi ná ci ót meg-
elõ zõ utol só  elõt ti pil la na tot fes tem én.

2004.03.27.  A szí nek nek van nak rend kí vül bol dog pil la na ta ik. Ilyen kor na gyo kat szö kell nek, amer re pe dig 
el ha lad nak, be le bor zong a kép. A fényt árasz tó szí nek ap ró szö kel lé sek kel ha lad nak, a ta lajt szin-
te nem is érin tik. A sö tét szí nek lom hán kúsz nak és gyö ke ret eresz te nek.

2005.08.27. Be lé le gez ni a szí ne ket. Be szív ni õket, mint a föld sza gát esõ után.

Ar cok

2005.01.31. (Rész let egy J. C.-nek írt le vél bõl) Ha be csu kom a sze mem, egy má sik va ló ság ba lé pek. Nem 
azon nal, csak las sacs kán. A kül vi lág gal va ló kap cso la tom ap rán ként meg szû nik, a nyug ta lan sá-
got elõ idé zõ ha tá sok por ba hull nak – por ba, mely ma ga is leülepedik…

  Az ar con tük rö zõ dõ ér zé sek – fé lel mek, mo hó ság, két sé gek, gyû lö let és ha rag nyo mai, meg any-
 nyi lel ki ál arc – mind egyi ké nek fel ol dó dik a szo rí tá sa. Le tu dom ten ni õket. Át me ne ti leg. Az arc 
csu pas  szá vá lik. Rá is me rek e fe det len ség re: fo lya ma tos és szé le sen áram ló moz gás hoz ha son lít. 
(Tu dom, hogy ben ne min den egyes meg ál lás fe szült ség, az egyén egy-egy meg nyi lat ko zá sa.) Ez 
a moz gás anya got át ala kí tó: az át ha tol ha tat lant lé gi es sé te szi, te ret ad a le ve gõ nek és ve le egy faj ta 
te kin tet nek is he lyet ké szít. Úgy tû nik, mind ez las sú fo lya mat ered mé nye, mely tü rel met igé nyel, 
és csak rit kán ve zet a for ma tel jes sé gé re, anya gá ban is va ló sá gos és fel en ge dett ar choz. A raj zo-
lás a ben nünk élõ bé ke vá gyat ál lít ja pró ba elé.

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa

A for dí tó kö szö ne tét fe je zi ki Alexandre Hollannak ész re vé te le i ért és ja vas la ta i ért.



28

3 Ez a né hány jegy zet a köl té szet rõl a „Confluences poétiques” iro dal mi ki ad vány ban je lent meg (Mercure de France, 2007).

„Valami…” 3

  Né hány mos ta ni jegy zet, me lyek ben meg pró bá lom tisz táz ni a ma gam szá má ra – fes tõ lé vén –, 
mi is a köl té szet he lye.

2006.11.17.  A köl té szet más hon nan jön. Még lát ha tat lan. A fák ér zik lom bo za tu kon ke resz tül. Mi az at mosz-
fé rán át. A tér ben él nek a sza vak, utaz nak a szü le tõ gon do la tok.

2006.11.25.  Egy pil la nat ban az a for ma men tes va la mi, ami rõl úgy gon do lom, hogy az le het a köl té szet, sza-
vak ká és ké pek ké vá lik. A sza vak és a ké pek két vi lág kö zött él nek, mint a víz a le ve gõ és a föld 
kö zött, az el pá rol gás és a föl szí vó dás kö zött.

  A két vi lág kö zött min den mo zog, úszik, száll, át ala kul. Ezt a he lyet a sza vak ol dott ság nak vagy 
fo lyé kony ság nak hív ják, a ké pek úgy ér zik, mint egy erõs áram la tot, mely át árad raj tuk vagy 
so dor ja õket.

  Hos  sza san utaz va né ha sza vak és ké pek ös  sze ta lál koz hat nak, föl is mer he tik egy mást, egye sül het-
nek, meg ta lál hat ják ren del te té sü ket, a köl té sze tet.

2006.11.26.  Van valami… Nem tu dom meg ér te ni. Ta lán eb ben a bé kés meg-nem-értésben té ve lyeg nek a fes-
tõk és a köl tõk.

  Mi vel nem tu dok so ká ig eb ben a nyu godt meg nem is me rés ben ma rad ni, fes tõ vé válok… má sok
meg köl tõ vé.

  Ki nyi tom a sze me i met a vi lág ra, ame lyik for mát ölt, az a fa lesz be lõ le, amit raj zo lok, és mely 
ma gá ba szív ja a lát ha tat lan és meg nem ér he tõ éle tet.

  Idõ vel kez dem érez ni, hogy ez a ma gam ba szí vott élet las san lak ni kezd ben nem, el kö dö sí ti a 
te kin te te met, meg je le nik ecse tem bi zony ta lan sá gá ban, ké te lye im ben, levegõhiányomban…

  Az idõ meg kel le ne, hogy áll jon, hogy he lyet hagy jon az ecset nek és az el ve szett te kin tet nek. 
Re mé lem, hogy az idõ meg ér ti ezt az in do kolt jó zan kérést… Pil la nat nyi lag úgy néz ki, hogy 
meg ér ti, a vi lág le las sul, a te le fon nem csöng töb bet, a za jok el csen de sül nek.

  A má sik idõ még nem ér tet te meg. Az óra ha lad, úgy tû nik, hogy még föl is gyor sul. A tü rel met-
len sé gek be töl tik a te ret. Itt a két idõ kö zött vár rám egy hely: a mû vész he lye. Egy mû vé szé, 
aki nek a fel ada ta lesz tu da to san nem lé tez ni. ( »A nem lé te zés fel ada ta«, Yves Bonnefoy.)

 Né hány rész let egy be szél ge tés bõl a tér rel, a te kin tet tel és az anyag gal va ló vi szony ról

2006.01.08.   Gye rek ko rom ban na gyon ko rán föl is mer tem az ál mo do zást – a ter mé szet rõl és a vi lág ról va ló 
ál mo do zást. Egy faj ta moz gást, mely meg en ge di, hogy sé tál jak a vi lág ban, és hogy a vi lág meg-
ért sen. Mint ha hall gat na en gem. Mint ha ott hon len nék a sa ját ha zám ban.

  A fá kat néz ve az biz tos, hogy va la mi, egy faj ta je len lét itt van. El akar na jön ni hoz zám, egé szen
hoz zám. Én né zek, de õ egy más te kin te ten ke resz tül ke res en gem. Nem a re ti ná mon át. Ta lán
azon a kü lö nös bel sõ né zé sen ke resz tül, amely nem is tud a kül vi lág ról.

  Sze re tem a meg élt idõt. Azt, ami be lül van, amit föl le het is mer ni az idõ ko pá sá ban, egy tárgy 
öre ge dé sé ben. Ami ti tok za tos, az meg je le nik, ami kor a fel szín el ko pik, át ala kul.

  Ha er re az egész öreg edény re te kin tek, amit va la mi er dõ ben szed tem ös  sze, ez a tárgy, ami egy 
kék rõl be szél, an  nyi min den mást hoz ma gá val. For má kat hoz, ami ket nem le het meg ha tá roz ni. 
Ûrö ket hoz. A kék és az ûr kö zött narancspiros rozs dát hoz, majd nem a ki egé szí tõ szí nét, ame lyik 
egy bi zo nyos kö döt von a te kin tet re.

  Va gyis eb ben az edény-fé lé ben, eb ben az edény-hul lá ban lá tom a vég te lent, lá tom az óce ánt,
lá tom éj sza kai egek em lé két, és ugyan ak kor mind ezek nem tá vo lí ta nak el a va ló sá gos tárgy tól.
Ez bi zo nyos szem pont ból csodálatos…
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Csend a tájban, 2006, szénrajz (50x65)
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GER GELY ÁG NES

Szep tem ber 11.
Min dig azt hit tem, súly ta lan.
De sú lya van, de sú lya van.
Azt hit tem ró la, kó bor árny.
Csa tor na szé lén, lop va jár.
Si ká to rok ban, fal tö vén,
ho vá nap pal sem jut be fény.
Ha sad, mint tég la közt a rés,
szét ter jed, mint a fal pe nész,
mint gõg gel át nyúj tott bu gyor,
mint ké sõn ész re vett tu mor,
mint a le né zett, ret te gett
fa lon te nyé szõ ret te net.
De nem ter jed, de nem ha sad,
nem lop va jár a part alatt,
ha jón jön, bár kán, gon do lán,
ha lott sze rel mek hom lo kán,
ha rang kon dul hat, óra üt,
a rést be töl ti min de nütt,
min den szü ne tet ös  sze zsong,
tû nõ dik, mint a gyer tya csonk.
Csak go moly fel hõ nõ ve le.
Be va gyok zár va õve le.
S akár a szenny, akár a menny,
rám bo rul egy posz tó kö peny.
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DE ÁK LÁSZ LÓ

Vá rat lan for du lat
Fel dúl egy perc alatt, csak né zel

S olyan kü lö nö set ér zel
(is mert slá ger szö veg)

(rönt gen) ha nem je lez, nincs a tu dat ban, ne kem nem lé te zik, 
ott van még is. Nõ arc-szem néz: van ott va la mi, elég is en  nyi
szép hos  szú idõ re. Gon dol ni rá: már is? Mi lesz? Il let ve: mi van?
Va ló ban van? Ott? Az? Az az hogy: esze rint már is vé gem? Kész?
En  nyi volt, amit ész re vet tem?

(ut cán) most aztán… jól szét zi lá ló dott, mi ta ga dás, hát igen, igen,
tud hat tam vol na, min den ki szólt, még sem, én nem, lám, az az ta lán nem.
Mi az, hogy ta lán? Nem, és kész. Egy ál ta lán nem! Majd min den ki
néz het, meg lát ja min den ki. Mi az hogy!? Még hogy ilyet?! 

(hang) lá tod, lá tod! Nincs sem mi baj. Nincs sem mi ba jod.
Min den rend ben lesz, meg lá tod. Én ér zem. Tu dom. Nincs sem mi.
Ne ked nincs, szó val te rend ben vagy, hidd el, tel je sen rend ben vagy.
De el kell men ned. Meg kell csi nál tat nod. Oda kell men ned.
Min den kép pen oda, hall gass rá juk, még is csak õk tud ják ott,
vé gig kell csi nál nod. Vé gig.

(fo lyo só) mind, mi lyen csüg gedt! Hát igen. Igen, igen. (csend)
Ne on sö té tít, vár ni kell. Vár ni, vár ni. Vá ra koz ni kell. Majd.
Majd szó lí ta nak. Már se hol sincs ne on, csak itt, sö tét ne on,
sö té tí tõ. Pa dok. Sö tét pa dok. Ké nyel met len, sö tét pa dok. 
Ki ál tás, né há nyan fel ug ra nak. De vis  sza! Vár ni kell még, vár ni.
Nincs ki ál tás. Nem hang zik ne vem.

(ci ga ret ta) ut cán. Esik. Be teg nek va ló klas  szi kus idõ, esõ, 
áz ta tó, szo mo rú, sá padt, szür ke, do hány zó, ni ko tin fol tos,
vá ra ko zó, fe szült, ácsor gó idõ, esõ, sö tét ben kín ló dó, 
pis lo gó, hall ga tó zó idõ, esõ, csor gá sos élet, el csor gó, 
neonsötét ós di esõ, to po gá sos, ci ga ret tás, nyak be hú zott,
vá ró, ki lá tás ta lan esõ.

(kö pet) -rõl le het be szél ni? Szép nõ vel, as  szon  nyal, lán  nyal? 
Le het? Kö pe tem rõl? Gyûj tött kö pe te im rõl? Igen, igen, le het.
Min den hol nõk, as  szo nyok, lá nyok. Kéz be ve szi a pö csö det:
en gem az nem ér de kel – mond ja. Ha kell, ke zé be ve szi. Se gít.
És el megy. Más pö csét ugyan úgy. Szart, kö pe tet, ugyan úgy.

(kemósok) ke mény lá nyok, ke mény fi úk. Mind ko pa szon
vagy pa ró ká val van nak, he ver nek, tengenek, léhûtenek.
Ne künk már nem szól nak – így. Ki szól hat nekünk? – így.
Meg hall ják a zör gést haj nal ban, fel kö nyö köl nek, fel kel nek,
ki vár ják, amíg el vi szik. Most haj nal ban is el vit tek egyet
– mondják – in nen szem bõl. Esze get nek, en ni kell. 
Te le fo nál nak. Hát ha mon da nak ne kik va la mit. De sem mi.

(pa vi lo nok, õs park) le ve gõ sen, té re sen. Sé tál ni, mo zog ni,
ki- és belégzeni, lá tó kör ön kí vül rá gyúj ta ni, szip pan ta ni,
ful do kol ni, meg ré mül ni. Ne kem ezek ne be szél je nek, jó?
Ve ge tá ció a si vár ság tér kö ze i ben, szi ré ná zás után.
Di a dal mas or na men ti ka a fáj dal mas re ti nán.
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(mû sze rek) het ven õszén, mi kor meg is mer tem õt, át me ne ti leg
az OMKER-nél dol go zott. So sem gon dol tam, hogy kö ze leb bi
kap cso lat ba ke rü lök az áru ik kal, és lám! Egész kö ze li kap cso lat ba.
Gép bõl gép be kell búj nom. Ha ki gyul lad a lám pa szív ja be a le ve gõt!
Va la mint: Ha rap jon a csu to rá ra! És az tán a ked ven cem:
A be avat ko zás nem fog fáj ni! Áh! nem, egy csep pet sem.

(csö vek) min den csõ, min de nütt – min den. Fa lon, ágya kon,
ágyak alatt. Be jö võ csõ, ki me nõ csõ, szí vó csõ, fújócsõ.
Köpõcsõ nincs, az va la mi más, az ré gen volt. Min den eset re: volt.
Va la hon nan va la ho vá te ke reg nek a vö rös gu mi csö vek,
szív ják – szál lít ják a … na, mit? a va la mit. For gal maz zák az izé -t.

(tû dö fés) reg gel, dél ben és es te. Oly kor éj jel is. Mi e lõtt be tol nak.
Mi u tán ki tol tak. Ami kor nem vagy ma gad nál. Mi kor ma gad hoz tér tél.
Evés-ivás he lyett. Gon dol ko dás és ér zés he lyett. Hogy múl jon az idõ.
Fáj da lom he lyett. Em lé kez te tõ ül. Húz za fel a … Tol ja le a … 
Elõt te, mint rég a bor bély nál: la za al ko ho los be dör zsö lés.

(gottfried benn vers cí me) az em lé ke ze tes. Ke resz tül a… 
Ré misz tõ gyor sa ság gal ért el ágya mig. Nem so kat tu dok.
Kí vül, a sû rû ben Bu da ke szi, kö ze lebb rõl NG lak he lye, aki õ volt,
el te met tük már nem rég, és nem itt, ha nem szü lõ fa lu já ban,
de itt kín ló dott vé gig a hasnyál…izé, most már kus so lok ró la,
ide je most már, ép pen ide je.

(út a busz meg ál ló tól) vagy: a busz meg ál ló ig. Es  szen ci á lis.
Úgy tet szik vá rat lan bár, de vég le ges a for du lat. 
Nem egy a le he tõk kö zül, de az egyet len va ló.
Hi ány tá madt, fe le le tet vá ró, öböl be árad a ten ger.
Nem len ne il lõ, ha el csúsz nék a sza ron a szar ba.

(pi pa csok, rõt ham vú) pil lan gó, sé ta kö zi lát vány. 
Fe hér fé lék, kró mo sak után ma ga a dzsun gel vagy Fi ren ze.
Au to ma ta ká vé val, füst nél kül im már, hír men te sen,
mint va la mi he lyi ér de kû, kis sé rok kant, bo ros tás, fi a tal nagy apó,  
nagy anyó nél kül (csend). Ma gam ban, mint a rõt ham vú, 
csak épp a por ban von szo lód va. Nem fe le dem, Ja nó, sza va dat. 

(ér de kes) mi kor ki vet ték a ka té tert nem fájt.
Ak kor fájt, mi kor har minc egy né hány éve sen ol vas tam va la hol,
hogy Jean-Jacques ál lan dó an ka té te rez tet te ma gát,
ho lott nem szen ve dett uré mi á ban, csak be kép zel te ma gá nak. 
Én szen ved tem, mi dõn ez tu do má som ra ju tott.

(se bé szek) szen ved te tõ szen ve dõk. Örö kös ha di ál la pot ban.
Fi nom uj jak, ál lan dó sult gond ter hes ség, csö mör, 
szi go rú nü an szí ro zás a két ség beesé sig. Su gár zó vak hit.
Em lé kez ve a bor bély ra, akit bor bély nak ne vez tek. 
Út ban a jó pász to rig, akit jó pász tor nak ne vez tek.
Min den ne mû fe cse gés és hi ú ság mély meg ve té se.

(az ápolt) ki oko so dik, mint tyúk tol vaj a töm löc ben. 
Ne ki fog la ti nul be szél ni, csa lád ja kö ré ben tu dá lé kos ko dik. 
Mi köz ben ret teg és va cog, két sé gé be be le ké kül. 
Ha meg té pet ten bo tor kál ki halt fo lyos ón, fog ja a fa lat,
zi hál, el tû nik be lõ le a nagy szá jú  kis fiú, káp rá zik,
zseb ken dõ jét gom bóc cá gyûrcsöli.

(józsi desirének, kelt 1914, trencsén) lát tál-e apád nál
va la mi kü lö nös vál to zást. Az ar cá ban, vo ná sa i ban  
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van-e va la mi új, szen ve dõ vo nás. Az, amit a ró mai had ve zé rek
és szó no kok gim ná zi u mi gipsz szob ra in lá tunk.
Bo rot vált ar cuk me rev, el ke se re dett, nyu godt, és még is va la mi
bel sõ szen ve dést árul el, amit nem is az agy érez, ha nem a test
min den sejt je kü lön-kü lön. Ez a rá kos mér ge zés!

(a heg) csak tü kör bõl lát ha tó. Hos  szú, vö rös lõ, dom bo ro dó,
szán tás sze rû nyom a há ta mon. Be lül min den por ci kám moz gás ban
még so ká ig, zsib ba dás ban, saj gás ban. Jöj jön, meg mo som a há tát
– így a szép fe ke te, és hoz za a la vórt, szi va csot. Na mi lesz, vet kõz zön!
Igen, igen, én is le vet kõz tet ném. De más a mû sor, na gyon-na gyon más.

(ápr. 12) volt a nap ja, hó na pok tel tek már az óta. És nem mú lik.
Nem mú lik el. Az álom ból nincs két sze res éb re dés. 
Va la mi vö dör ben köt he tett ki le be nyem a csa tolt ré sze i vel,
és lan dolt ta lán a citológián, az tán hol? egy ke men ce-nyí lás ban tûnt el, 
nem tu dom, nem tu dom vé gül is hol? hogy ho vá tû nünk el?

(ta lál ko zás) kór há zon be lül, fa kón, a ré gi sors társ sal,
bár so sem volt kö ze leb bi, de év ti ze de ken át far sang kor,
ugyan azon a he lyen, ugyan ab ban a tár sa ság ban 
egy ál ló éjen át, va dul rokkendroloztunk,
és ez va la mi képp örök tõl lé te zõ ba rát ság ba vont min ket.
Most csak egy más ar cát néz zük, és jól meg je gyez tem
amit mon dott. Hogy ha kér de zik, iga zat mond jak.
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SZLUKOVÉNYI KA TA LIN

Sé ta
mi lyen las sú min den meg is me rés
s mi lyen se be sek a fel is me ré sek
Vá ros li get hul lám vas út gye rek-
si kon ga tás a ku tyám meg fon tol tan
fü lel va dás  szuk a pillanatot
ki él vez ve a hi ány és a vágy majd
a cél nál meg fe szü lõ fi gye lem
s az el ru gasz ko dás ban el ol dó dó
fe szült ség ös  szes bol dog fá zi sát
és ké sõbb már az ár nyék ban pi heg ve
el cso dál ko zom raj ta men  nyi re
más képp bol dog mind egyik és mi lyen
hos  szú az élet egy-egy pil la nat ra

Lydia Ho ra ti us hoz
Vir rasz tó te li hold alatt
fül ledt pap lan az éj, fek szik az ágya mon
tes ted, ben ne csi tult gyö nyör
mé lyén mind ide gen ké pek az ál ma id.

Szám még õr zi az íze det,
or rom zeg zu ga id bõrmeleg il la tát,
com bod sú lya a com bo mon,
zsib bad tan fü le lem mély szu szo gá so dat.

Vá gyunk rég nem a ré gi már,
fel lob ban, de alig telt be, ki huny so ká,
pók há ló so dik egy ko ri
mer szünk, s por te le pül rá: szo mo rú kö zöny.

Or vul reg ge le dik: ke let
jó zan fé nye a kés, vé re a vir ra dat.
Ál mat lan fi gye lem, mi ként
tûnsz el nyom ta la nul, mint ez az éj sza ka.

Har minc
El ér tem kor ta lan ko rom:
gond ta la nul gon dol ko dom.
Se fé le lem, se vágy nem ûz,
kö ze pes kony ha láng a tûz,
mit gon do san be ál lí tot tam.
A vágy, a félsz: tör té ne lem.
Hûlt mág lyák tör té net te len
per nyé je: sod ró dom a mostban.
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Hely zet dal
fog mo sás köz ben mez te len
 com bom ra hull egy haj szál
csiklándoz ép pen ott ahol
  a múlt kor si mo gat tál
a le fo lyón át el cso rog 
 a szen  nyes víz em lék te len
ha nem vagy ve lem ne le gyél
 hi á nyod ál tal sem je len
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LAUER GÁ BOR

vicc
ál mod ban min dig vis  sza fe lé szü letsz
hát só gon do lat ként, hát ha így ré sze
sõt ta lán ala nya le szel a vicc nek
de köz ben min dig el sü tik és
mi re rá jössz, ma ga a vicc az
hogy so sem érsz oda
megint le ma radsz ma gad ról

polaroid nyár
mint tü dõ be ke rült mák sze mek, szin te visz ket a táj
ahogy a nyár szí ne iz zad ság folt ként át üt a ké pen
és ön ma ga alá ol vad a lá bat lan idõ
míg az ár nyé kok – mint el sõ mo sás után a ru hák
sa ját bõ rü kön át il lan nak el, akár a vers

kü szöb
utol só sza va it ki mon dat la nul hagy ta a kü szö bön
és egy re gyak rab ban bot lasz be lé jük sõt
las san a la kást is túl nö vik mert a hi ány
min dig sok kal na gyobb mint ami tény leg hi ány zik
ta ní tot ta ré gen te meg em lé kez nél több re is
de csak a kü szö bön túl, õ pe dig vis  sza jön ne per sze
ha át fér ne köztük…
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le hagy
a pá rás üveg re raj zolt
il la tok kö szön né nek
már nem vagy ott
a tü kör be né zel
hát tal állsz
már megint le hagy tad
ma gad

éke zet
csont tá der me dõ hal vány kék
sza gú mo so lyok
va la ki megint be szo rult
két éke zet kö zé ál má ban
és ful dok lik ahogy
az éj sza ka fé reg alag út jai
fá zó san ös  sze hú zód nak
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FORRAI ESZ TER

Hoz zá
Ember – Ecce Ho mo
Vis  sza tér tél a pok lok ból
S most az élõk nek ta ní tod
Ho gyan kell men ni to vább
Fe jed ben mil lió szik ra
Su gá roz ni már nem tudsz
Csak ad ni, ad ni
Ke zed ben szun  nya dó ma dár
Lá bad nál tér dep lõ an gyal
Ki ta kart mel led bõl
Fel száll a só haj –
Majd vis  sza hull
Vé dõ pajzs let tél
Sze med tük ré ben
Für dik sze rel med
Vér zõ lel ke ki ált utá nad

Ma radj,
Ma radj,
Maradj…

Pla kát
A pla ká to kon
Sza vak elekt ron jai vib rál nak
Mint a boly gók
Fo rog nak el tûn nek
Majd meg je len nek
A szél ját szik a szí nek kel
A fé nyek kel
Az esõ mos sa,
Si mo gat ja,
Majd el áz tat ja
Kön  nye i vel
A szinorgiát –
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A szí nek pár be szé de
A kéz for mál ja,
Gyúr ja,
Ra gaszt ja
Az anyag alkémiáját –
Fej be ver,
Vagy tér be lök
Lab dá zik ve lünk az ecset –
Já kob lét rá ja
Szinskálába ve zet –
A kék – a ma da rak nyel vén szól
A zöld – a ten ger
A sár ga – a nap fény kot tá já ra lép –
Vö rös bar na föld vá la szol
Az is te ni hivásnak –
S az an gya lok szár nyá ról
Le hul la nak a szirompelyhek…
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MOGYORÓSI LÁSZLÓ

Faj hõ
Ahogy a ta vasz-lá nyok mel le ki bug  gyan,
nyí lik a bim bó, fes lik a rügy, 
ez ma ga az élet, de fog ha tat lan, 
a mell bim bó nak il la ta van csak ,
mint a ró zsá nak és a ba rack nak, 
uj ja im kö zül ki sik la nak,
csak té len der med nek ta pint ha tó vá,
mint sely mes, fu tó pa tak,
mint a kis Ger da Kayt,
Kay a Hókirálynõt,
va cog va öle lem a nõ ket,
el il lant ölük bõl a me leg ség,
ki hûlt csil la gok, hi deg ke men cék,
csak súr ló dá sok, nem súr ló dó tes tek 
di na mó ja, dél kö re it ró va,
men  nyi a hõveszteség, mi kor
egyik lét bõl a má sik ba men nek,
men  nyi a faj hõ je egy te tem nek.

A ku darc
„Biz to san bu zi.
Vagy im po tens.
Nõ vel még so ha sem lát tam.” – 
Mon do gat ják majd ka já nul
rossz má jú szom szé dok
té li es té ken,
mi kor már ki fogy tak a té má ból,
és rá te re lõ dik a szó
a ko ro so dó agg le gény re.

Odú ink her me ti ku san zár nak,
hon nan is tud hat ná nak
az ezerkilométerekrõl,
ami ket meg tet tem, csu pán
hogy be szél ges sek ve le
ko moly kap cso lat re mé nyé ben;
hon nan is tud hat nák,
ho gyan hal moz tam el ked ves sé gek kel
szó ban, írás ban, tet tek kel,
ho gyan foj tot tam ma gam ba
fél té keny sé gem õr jön gé sét,
hogy el ne ve szít sem,
mi lyen gör csös szen ve dél  lyel
ra gasz kod tam hoz zá
jó val túl az és  sze rû ség ha tá ra in,
mi kor egy re re mény te le nebb nek tûnt már
egy újabb ta lál ko zás is.

El száll tak, mint só haj,
bó kok és tet tek,
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hi á ba volt min den erõ fe szí tés,
hogy el mond has sam:
hoz zám tar to zik, hoz zá tar to zom.

Bo tor ság len ne sze mé re vet ni a nõ nek,
hogy nem en gem vá lasz tott,
a ké tes eg zisz ten ci á jú,
szá raz hu mo rú,
pety hüdt tes tû fér fit;
a szem re há nyást még el fojt hat ja 
ben nem a be lá tás,
de a ke se rû sé get már alig ha,
a szí vem be egy kis rést ütött,
ami egy re tá gul,
mint a menny bol ton a sza ka dás
a bu kott an gyal zu ha nás elõt ti,
utol só moz du la tá tól,
a folt nyi sö tét ség éj sza ká vá tá gul,
és az üres ség,
mint a fél de cik zsib ba dá sa,
szét árad tag ja im ban.
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BÖRÖNDI LA JOS

Ma ma: je len ti ne ve
Va la ki sé tál a hó esés ben
Va la ki sé tál a sû rû nyár ban
Most ép pen dél után van
Ülünk az ár va ság ban

Ülünk a né ma ság ban
A ki ürült vi lág ban
A fe ke te szár nyat bon tó
El ha gya tott ság ban

Va la ki sé tál az õsz ben
A rozs dál ló ve rõ fény ben
Va la ki bo tor kál a
Két ség beesés ben

Va la ki aki nin csen
Aki még is min dig van
Be bá bo zód va fény lik
gon do la ta ink ban

A gyö nyör kö dés ide je
A rész le tek ki töl tik a te ret, amit
ma ga után hagy az el pá rol gó egész.
Il lat szi vá rog át a dél utá non,
át vér zi az es tét az öle lés.

Egy da ra big még pró bá lod ös  sze rak ni,
mint egy ki ra kós já té kot, az éle tet.
Az tán be le tö rõdsz, hogy ez van, csak ez:
egész he lyett a rész le tek.

Meg ta nulsz gyö nyör köd ni egy ma dár szárny ban,
aho gyan be le ol vad a kék dél után ba.
Ér zed még szá don a méz ízét,
rá cso dál ko zol min den út men ti kõ re, fá ra.

És ha gyod, hogy le pe reg jen, mást nem
te hetsz. A rész le tek közt az éle ted.
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PIN TÉR SÁN DOR

Gra vi tá ci ós matt
Meg an  nyi test té vált gon do lat: sza vak
Zu han nak a hi bisz kusz-il la tú al ko nyat ban.
A szél új ra meg új ra fel kap ja õket,
Nem en ge di, hogy föl det ér je nek. Úgy csüng nek
Szám szé lén, olyan la za kö tõ dés sel, mint
Esõ után fa ágon víz csep pek: ezüs tös bar kák.
Le gyen bár ha mis vagy jólhangolt a szó, egy ként
Tör az ég re, hi á ba: az Ûr tö mör fa lá ról
Vis  sza pat tan va la men  nyi, hogy csu pa vissz hang, le gyen bár
Be lát ha tat lan, a bír ha tó tér. Szél-mosta
Tes tük föl det még se ér, len gé sük sza bad, fül tõ tõl
Fül tõ ig. A fé lig gon dolt sza va kat úgy tart ja
Sakk ban a jö ven dölt mély, hogy tes tük nem mú ló
Üve gé be zár va örök re ott áll New ton:
A ke zé ben to jás, az zal mé ri az idõt, míg
Zseb órá ja pu há ra fõ. A meg sem gon dolt sza va kon
Susz ter mat tal gyõz a gra vi tá ció, hogy
Eg  gyé vál ja nak tél be der me dõ szí vé vel a föld nek.

Ma gam nak
Át kell hogy zö rögj a bi zony ta lan ba. Ma gad
Mö gött hagy va min dent, mi tá masz, mi
Szi lár dan tar ta ná a vers épü le tét, hogy szét

Ne hull jon, mi ként az el me, ha rá kat tan
A fel fog ha tat lan ra, a tûr he tet len be ha át csi kor dul.
Fo gó dzót kell ta lálj a szét esés ben (a rend is

Ká osz, a ká osz is rend), meg kell ke resd az angelust
A hor ror vá kuu má ban, fel lel ni a vé let len ben
A szük ség sze rût. Mint ha az el ke rül he tet len ma ga is

Nem af fé le lán co la ta vol na meg an  nyi, az idõ
Tes té re fo nó dó eset le ges nek. Ami ala nyi
Jo gon tûr he tet len, ta lán csak is te ni

Té ve dés. Fi gye lem la zu lás, mely ben
Nem a ne kik szánt hely re ke rül nek a dol gok:
Le vél nõ ki a kõ bõl, az ága kon lé leg zõ ame tiszt.

Ka rold át tes ted dé a fel fog ha tat lant, ma da rát
Bát ran le beg tesd re mény és ret te net kö zött.
A tu dat pók há ló ra fû zött gyöngy sze me it

Ne ked kell ös  sze szed ni, ha fo na luk sza kad va
Szét gu rul nak. Je len tés ron csok a sza vak há za i ban,
Még is je lek, hogy vis  sza si mulj a bi zo nyos ba,

Ha vis  sza fo gad a Tör vény, mely nek ör vény lõ tes té bõl ki sza kad tál.
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KE RÉK IM RE

Ba las si éne ke
Ha zám ban ha zát lan,
Há ta mon a há zam
Mint a csi ga, ci pe lem.
Hõ tõl-fagy tól ver ve
Kó bo ro lok szer te
Szé les föl di téreken.
Len gyel le á nyok kal,
Tánc cal, pi ros bor ral
Múlasztgatom éle tem.

Oceanum part ján
Gyak ran szo mor kod ván
Rég múlt if jú sá go mon,
Mint rá ró ma dá ron,
Más ég táj ra szál lón –
Utá na kí ván ko zom.
De már be kell lás sam,
Szent föl in du lás ban,
Erõ ben fo gyat ko zom.

Szár nyat az ma dár nak,
Ló nak ha mar lá bat
Én Is te nem, te ad tál.
De hû hitestárssal,
Csön des nyu go vás sal
Ne kem adós ma rad tál.
Immár se gíts rév be,
Ne ved hogy dícsérje
Tor kom ból zen gõ zsol tár!

Szeretettel köszöntjük a 65 éves Kerék Imrét!
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PÉK PÁL

Álom vesz tõ
Kel lett a perc,
a nap vi lág az éj ben,
a tel jes ség,
az ál lan dó ság vá gya,
a szár nya lás, a hul lás csönd je
kel lett
e ha mis éden min den ál ma.

Kel lett a vi lág,
a nemvilág,
a sem mi kint, s mi bent ra gyog,
mi töm lö cök bõl föl da dog va
volt,
és új ra él ni fog,

mi sül  lye dõ ben, oda át
kez di csak , ha még is
ün ne pe ink mocs ká val a va ló
vis  sza rém lik,
ha on nan jön,
mi el nem moz dul –

Mint Ve ro ni ka-ken dõ
fe de zi el föl dün ket,
hol meg szü let ni ké sõ.

A má sik ég táj em be re
Aki ott, csak fo nák-ma ga,
szó-mo csok ban vac kol rég,
s moz du la ta de le jé ben
ron tás – Ahogy vis  sza lép,
meg ér ti, hogy rá vall min den:
út, s aho va vis  sza jut;
öl ni, hal ni, ahol egy kor
ha zud ni is ki ta nult,
ahol vég re, ki for gat va
in dul hat a sem mi be,
nem tud va, hogy ve le tart
egy má sik ég táj em be re,
ki nek kert jét, szen  nye sét se
fe de zi el új ka rám,
kit a sor sa hõ köl tet, mert
ha zá ja nem, há za áll,
ki tá vo lo dón öle li
még azt, amit csak köl csön
egy ár va is ten já té ka ként
ka pott e mú ló föl dön.
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Exceptio
ott függ a hold a
cson ka fá kon s ve le ott
ki árny ba dölt

kit az évek jég-
ve ré se kí sér tett s menny
aho gyan ös  sze tört

kit szó sar kallt de
éj vir rasz tott s je le ne
lett holt ma laszt

ki tud ta jól hogy
maszk ja csu pán a ben ne
fo gant em ber arc

Mi szem be jön
„… ma gam ba csu kó dom.”

(Sza bó Lõ rinc)

Har mad szor is be ko po gok hoz zád:
üres szo bák és ha lott tér –
Vé gül ahol tal pig le vet kez tem,
ért ve, ki vol tam, úgy sem él.

Alá zot tan fe küd tem egy kert ben,
fö löt tem né mán vir rasz tott a Nap –
Ár nya mö gött la pult min den élõ,
s mit elém lö kött ott a pil la nat,

hogy álom vagy tán, szob ra az idõ nek,
ti tok kal vert – Így köl tö zöl be lém,
ki me ze i det hét na pig ke rül ve
ku por gok már a sze lek te nye rén.

Sem mi vol tam, min den let tem ben ned:
bol dog fény meg csor ba kõ –
A pusz ta sá got aki lát ja új ra,
s pok la i ból ami majd ki nõ,

hogy fo gyat ko zik ma gá ban a lé lek,
s olyan lesz az, hogy ha meg ha lok,
mint uta zó nak föld, ahon nan egy re
szem be jön, ki ve le ván do rolt.
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KEMSEI IST VÁN

A nyolc van négy éves
kör mös úr nak

Nem tud lak el kép zel ni ag gas tyán nak, Pis ta,
Kos suth-dí jas nak, ba bér tép ke dõ nek,
száz kö te tes nek, ma gad elé dör mö gõ öreg, aki vol nál,
mit is ke res het nél ezen a vi lá gon?

A New York is más lett az óta. Bo lyong hat nál,
mi ként a szél nek eresz tett garabonciás,
mo tyog va men nél át a vá ro son,
mo rog va ke res néd hûlt he lyed.

Nem vol nál itt se, ott se.
Nem pa ro láz hat nál ma gad dal se.
ma lac lo pód alól nem kan di kál na sült ma lac,
szom jas fecs ke hi á ba les né ko po nyád.

Sze rét nem ten né itt a ha lál sem,
min dig úgy fic kóz nál, mint ha rég óta áll a bál,
köd dé vált nyo mod ban oson ná nak
utó da id, már akik ma rad tunk.

A vi dám ság ked vé ért
A hat van éves Pátkai Ti va dar nak

Olyan hos  szú fa lu Pátka, hogy az al vé gen la kó so ha nem lát hat-
ja fel vé gi ro ko nát, s vi szont, le gyen bár ke resz te lõ, es kü võ vagy 
te me tés. A szív do bog ta tó ese mény rõl is csak a két hét múl va
meg ér ke zõ táv irat ból ér te sül het az il le tõ, már ha nincs ná la épp 
te le fon, de ta lál ko zás ra mit sem gon dol hat, mi vel a köz ség a mai 
na pig nem ren del ke zik leg alább két he lyi ér de kû re pü lõ tér rel.

Még is, va la hogy an nak van a leg ros  szabb dol ga, akit a fa lu kö-
zép re pot  tyan tott le a Te rem tõ. Õ az tán vég képp nem jut el se ho-
vá. Kény te len gom bá szás ra vo nul ni az er dõ szé lig, hogy az tán
vis  sza se néz zen.

Hat van év után se, ami kor egyik lá bá val már óva to san pró bál-
gat ja a szit  tyóst, mint ha ön szán tá ból ju tott vol na odá ig a susuly-
kaszedésbõl. Ci põ heg  gyel nyo mo gat ja a zsom bé kot, félkézzel az 
el múlt ágak ba té to ván vis  sza fe lé ha do nász va, mert hogy sem mi-
képp nem aka ró dzik.

Pe dig most már nincs me se. A le ges-leg hos  szabb fa lu ban az 
in go vá nyon túl ott a temp lom to rony, a Kál vá ria és a stig lic kert. 
Ide hal lik, ahogy ro pog tat ja az égi szé nát a Szent Mi hály lo va.

Elõ ször bo ká ig ér a mo csár, az tán de ré kig, az tán a száj alá, 
aztán…

Csak a vi dám ság ked vé ért mon dom.
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Pi ac
Dü höm ben hol va gyok? Már megint? Ha tal mas te me tõ ódon 

sír kö vei kö zött ver gõ döm át, hogy meg ér kez zem a pi ac ra. He ten-
ként egy szer meg kell ten nem az utat egy szûk, ázott ho mo kú 
gya log ös vé nyen, ag res  szí ven har ma to zó fû szá lak ci põt áz ta tó 
ár nyé ká ban, ol vas ha tat lan ná mo só dott fel irat ok iga zí ta nak út ba: 
ÉLT…

A hen tes nél nu miz ma ti kus kí nál ré gi, el oxi dá ló dott ezüst 
öt fo rin tost, a zöld sé ges nél kéz zel meg mun kált per zsa szõ nyeg 
sár ban ki te rít ve. A nu miz ma ti kus bó dé já ban be fõt tes gu mi val 
át fo gott száz fo rin tos ok pi ros la nak, mel let tük ce lo fán ba haj to-
gat va cson ka „Öt éves terv” bé lyeg so ro zat. Szer te szét ba ke lit 
tánc ze ne-le me zek szól nak az éj fe ke te po cso lyá ban. Hol fo gok 
én vá sá rol ni?

Pró bá lom mér sé kel ni ma ga mat az ös  sze vis  sza ság ban. El ha-
tá ro zom, hogy ezen túl leg in kább az ih let re fo gok ha gyat koz ni, 
mint min den kor a két ség beesés ben. Va la hol ugyan is len nie kell 
pör költ nek va ló mar ha láb szár nak eb ben a vi lág ban.

So dor a sö tét ru hás, cek ke res tö meg. Te me tés után pi ac, pi ac
után te me tés. A gö dör szé lén nej lon zacs kó ból hal bel sõ ség, hal-
szem ka csint gat. Mond hat nám: ott ál lok új fent. Anél kül, hogy 
egy ta pod tat.
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Vég re sze mem elõtt lifeg õlábszársága, kam pó ra fel akaszt va 
egy eresz alá a sár gás ra érett cu bák já nál fog va. A hú sok tól bal-
ra ro po gós zöld sé gek, föld re ra kott lá dák ban. A gu lyás együ vé 
hir te len.

Vin ném ha za a zsák mányt, de most meg a ki já ra tot nem ta lá-
lom. Kör be-kör be, meg sza kí tás nél kül, két mé ter re fel ma ga so dó 
tég la ke rí tés vö rös lik.

Hogy ne is fog na el a mé reg?

Hõ ség
A glo bá lis fel me le ge dés ha tá sá ra, egy hos  szan tar tó ká ni ku lai 

idõ szak vé gén, ami kor is egy hé ten át so ro zat ban meg dõlt az 
ed dig mért ös  szes száz éves me leg re kord, egy szer csak eszü ket 
vesz tet ték a jár da sze gé lyek.

Aki csak ta lál ko zott ve lük, nem úsz hat ta meg va la mi fé le 
lábibaj nél kül. Az el sõ bi ce gõk, bo ka dör zsö lõk, bo ká ju kat félláb-
ra áll va fáj dal mas arc cal for ga tók haj nal fél hat óra tájt je len tek 
meg a vá ros ban.

Majd szép sor já ban, aho gyan há gott ma ga sabb ra és ma ga sabb-
ra a Nap, kö vet ték õket a lel kes fi ca mo dot tak, a lábatöröttek, 
sa rok ban, bo ká ban, térd ben. Szi lán kos ra vagy nem szi lán kos ra. 
Egy-két el ve te mült, ko rán ke lõ öreg as  szony még comb nyak tö-
rést sem átallt pro du kál ni. Men tõs nek öl tö zött sza ni té cek ro han-
gál tak föl-alá dé lig, vá szon hord ágyu kat li beg tet ve le gye zõ ként 
a nö vek võ for ró ság ban. Olyan volt az egész Kör út, mint egy 
ne gye dig el ha gyott, jaj ga tó csa ta me zõ.

Most az tán tény leg nem le he tett vár ni a meg ol dás sal. El ér-
ke zett a cse lek vés ide je, mi e lõtt. Ha már a sok be nyo ma ko dás-
nak, va ca ko lós át hu za ko dás nak, ros se bes baj ke ve rés nek, ál nok 
elhiteltelenedésnek, nyál csor ga tó fél re be szé lés nek meg jött vég re 
a böjt je, még pe dig majd nem úgy, aho gyan ír va va gyon.

– Épít sék ma ga sabb ra a jár da sze gé lye ket! – hang zott egy re
sür ge tõb ben in nen is, on nan is, mint ha lett vol na bár mi ér tel me 
en nek a fel szó lí tás nak. – Se sze ri, se szá ma az ötletelésnek – súg-
ta fül be a tit kot egy fél ré szeg haj lék ta lan a ka pu alj ban, s ne ki 
volt iga za.

Idá ig ju tot tunk, ami kor kondorkesellõk je len tek meg az égen 
a vá ros fe lett: há rom mé te res szárny fesz táv, hos  szan tar tó vö rös 
nyak, ele gáns kör be vi tor lá zás, aho gyan il lik. Az tán le te le ped tek 
a jár da sze gé lyek re, ci va kod ni.

Eköz ben, aki csak te het te, az ár nyé kos mel lék ut cák ba von-
szo ló dott. Ott le gyez ték-kö pül ték egy mást a láb fáj dí tott né pek a 
kondorkesellõk leg na gyobb sze me lát tá ra.

Csak ha lott nem kí vánt len ni sen ki, hogy el hullt ma gá val 
él tes se a jö ve vé nye ket, akik nek rá kel lett jön ni ük, hogy hi á ba 
re pül ték át az Ópe ren ci át. 

Szí vós nép ez.    
A grif fek ér kez té ig ki tart.  
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KAPECZ ZSU ZSA

Az Alamond-dûlõ
A Se lyem rét a Kecs ke hegy túl ol da lán kez dõ dik és egé szen a ki szá radt pa tak me de rig tart. Az 

idõ seb bek em lé kez nek, ami kor ki csik vol tak, még fü röd tek a Graft pa tak ban, de az tán va la hogy 
el szi vár gott a vi ze. Most már csak egy gyom nö vé nyek kel be nõtt árok, aho va ki jár nak ját sza ni a 
gye re kek és a ku tyák a fa lu ból. A pa ta kon túl hú zó dik az egy ut cás Alamond-dûlõ, amit a la kók
egy ré sze a fa lu hoz tar to zó nak vél, de má sok, pél dá ul a pos tás, vagy né me lyik gaz da, es kü szik 
ar ra, hogy az utób bi évek ben a kö ze li kis vá ros hoz csa tol ták. Va ló já ban az Alamond nem tar to-
zik se ho va, senkiföldje, de le het, hogy nem so ká ra az ör dög ka pa rint ja meg ma gá nak. A pa tak 
med rén túl mos to ha kö rül mé nyek kö zött kell bol do gul ni az em be rek nek, nincs már szenny víz csa-
tor na, kö ve zet és köz vi lá gí tás. Té len nem jár ar ra a hó kot ró, nyá ron a lo cso ló ko csi és a szó dás 
ke rü lik el a dû lõt. Sem a sze me tes, sem a pos tás, sem az új sá gosfiú nem megy ki oda. Tá vol
van a sí nek tõl, a busz meg ál ló tól, a ben zin kút tól, és a leg kö ze leb bi bol tig is jócs kán el tart az út. 
Esõ után a ke rék pár be le ra gad a sár ba, szá raz idõ ben pe dig fel ve ri a ful lasz tó fe hér port. Akik 
ott él nek, job bá ra gya lo gol nak és elem lám pát hor da nak a tás ká juk ban. Vil lany osz lo po kat ugyan 
lát ni ar ra fe lé, a leg több ház ban még is pet ró le um lám pá val vi lá gí ta nak, az ára mot ré gen ki kap csol-
ták a ki fi ze tet len szám lák bün te té se ként. A víz sem a csap ból fo lyik, ha nem a kút ból húz zák fel. 
Té len-nyá ron fát kell ap rí ta ni, hi deg idõ ben a kály hát is fû tik, nyá ron csak a tûz he lyet rak ják 
meg. Van, aki bog rács ban fõz a kert ben. A dû lõt nem je lö lik a tér ké pe ken, a jegy zõ me zõ gaz-
da sá gi te rü let ként em le ge ti. Ko ráb ban kül tel ki ta nyák lán co la ta volt, gyü möl csö sök kel és ve te-
mé nye sek kel. Né hány fa ház is épült ak ko ri ban, ki rán du lók és hor gá szok men tek oda hét vé gé re, 
amíg volt víz a pa tak ban.

Az Alamond-dûlõ la kói a múlt ban és a múlt nak él nek. Leg töb ben el ér ték már a tisz tes kort, 
fi a tal csak olyan akad kö zöt tük, aki se hogy sem jut öt rõl hat ra. Az öre gek zö me va la me lyik gyár-
ban fe jez te be a mun kát, de ré geb ben ka la uz, nép bol ti tej ki mé rõ, var ró gép sze re lõ, ha ris nya ja ví tó 
vagy es er nyõ ké szí tõ volt. Saj nál ko zás sal gon dol nak vis  sza a haj da ni évek re, szám ta lan  tör té ne-
tet me sél nek egy más nak. Büsz kén vi se lik a mac kó nad rá got, a gu mi pa pu csot, a mi ci sap kát és 
az or kán ka bá tot, õk nem dob tak ki sem mit, ami még hasz nál ha tó. A sze ren csés öre gek nek jár 
nyug díj, a töb bi ek ten gõd nek va la hogy.

A fi a ta lok nagy ré sze hi va ta lo san mun ka nél kü li. Van, aki se gélyt kap, és van, aki nek már nem 
ad nak. Mind annyi an fe ke te mun ká ból él nek. Ke rék pár ra ül nek haj nal ban, vagy be gya lo gol nak az 
elõ vá ro si zöld öve zet be. Ott min dig akad el vé gez ni va ló, kert ren de zés, ta ka rí tás, gye re kek peszt-
rá lá sa, ko csi mo sás, el rom lott gé pek sze re lé se. Az Alamond-dûlõ la kói amo lyan há zi szol gák, így 
is tart ják szá mon õket. Az alamondiak csep pet sem bán ják. Be le tö rõd tek, hogy aki a dû lõ be köl tö-
zik, an nak nincs út ja vis  sza fe lé. Örül nek, ha mun kát ad nak ne kik va la hol, meg akar nak ma rad ni 
an nak, amik: cse léd nek. Egy ide gen csa lád vi szony la gos jó in du la ta sok szor von zóbb, mint az, 
hogy nagy ké pû, ba rát ság ta lan fõ nö kök kér dez ges sék õket is me ret len mun ka he lye ken, ért he tet len 
ke ve rék nyel ven.

A dû lõ egyet len ut cá já nak há zai tég la há zak és fa há zak ve gye sen. A ré geb bi ek nya ra ló nak 
épül tek, az újak la kó ház nak, de nem lát szik a kü lönb ség. Tol do zott-fol to zott épü let va la men  nyi, 
hul lám pa la, kát rány pa pír, rozs dás csö vek, kõ tör me lék van min den fe lé, amer re a szem el lát. Az 
ön ként oda te le pült és ön ké nye sen épít ke zõ la kók a ma guk ké nye-ked vé re for mál ják a dû lõt, ar ról
úgy sem ál mod hat nak, hogy köz pén zen asz fal toz zák az utat és át já rót épí te nek a pa tak fö lé. Már 
az zal is meg elé ged né nek, ha a rét szé lén ös  sze gyûlt sze mét dom bot és a por ban he ve rõ ke rék gu mi-
kat el szál lít ják a vis kók kö ze lé bõl. A gyom nem za var ja õket, még a par lag fû és a fe ke te su lyom 
sem; aki a dû lõ be köl tö zött, és át vé szelt né hány he tet, sem mi re sem ér zé keny töb bé. Amúgy sem 
mond hat ja sen ki, hogy a pa tak túl part ján rossz a le ve gõ. Ez az egy ki jár Alamond la kó i nak: a 
tisz ta, kék ég.

Aki oda ve tõ dik, ide gen ként, a dû lõ be – akár lá to ga tó ba megy, akár el té ved –, nyo mo rú sá gos-
nak tart ja a kö rül mé nye ket. A la kók azon ban egy idõ után meg szok ták a csu pasz ker tek ben ál ló 
há zak ku sza sá gát, és más szem mel né zik az ut cát, a sa ját ut cá ju kat. Igaz, hogy té len ve ri az esõ 
a csa tor ná zat lan ka lyi bá kat, be ázik a fal, a te tõ, igaz, hogy nyá ron fel for ró sít ja a nap a szo bá kat. 
Még is elé ge det tek az zal, amit a vá ros ból ma guk kal vi het tek, ke vés ke bú tort, kony ha fel sze re lést, 
a ru há i kat, né hány sze mé lyes hol mit. A dísz tár gya kat, mint ha ös  sze be szél tek vol na, el ad ták vagy 
el aján dé koz ták, meg érez ték, hogy a dû lõ ko pár sá gá hoz nem il le nek a cse cse be csék. Egyet len 
ház bel sõ akad, ame lyik el üt a töb bi tõl, Bo lond Mar git fa há zá nak tar ka bar ka ös  sze vis  sza sá ga, 
kar ton do bo zok kal és a vá ros ban gu be rált lom mal te le zsú fol tan. A dû lõ zárt vi lá gá ban Mar gi tot 
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meg le he tõ sen tisz te lik. Amíg a vá ros ban la kott, csak gúnyt és sér tést ka pott. Alamondban Mar git 
fon tos nak tart ja ma gát, úgy is vi sel ke dik. A szom szé dok mél tá nyol ják a bo lon dé ri á it, ha nem tud-
ják mi vel el üt ni az idõt, dél után ös  sze gyûl nek Mar git nál, és ez red szer is vé gig né zik a kin cse ket 
az ágy alól elõ hú zott, sza ka do zott bõ rön dök ben.

Az öreg em ber, aki az ut ca Se lyem rét fe lõ li vé gé nél la kik, csa ló dott Alamondban. Úgy hír lik, 
hi va tal nok volt a vá ros ban, azt meg elõ zõ en pe dig kocs má ros Renkben, ab ban a kö ze li fa lu ban, 
ame lyik tel je sen el nép te le ne dett. A vis kó ut ca i ak ér tet le nül me sél nek egy más nak Renk ki üre se dé-
sé rõl, hi szen „ren des” te le pü lés volt, ká tyús, de kö ve zett utak kal, ut cai lám pa sor ral, csa tor ná val, 
ka csa úsz ta tó val, is ko lá val és busz já rat tal, még egy Ma don na-szo bor is állt a fõ té ren, a temp lom
ol da lá ban. Ép pen az zal a szo bor ral kez dõ dött a rom lás. Le he tett a Má ria-alak száz, száz öt ven 
éves, vagy ha an  nyi nem, het ven biz to san volt, az óta há bo rí tat la nul pi hent a hárs fák ár nyé ká-
ban. Az tán hir te len fel nõtt egy nem ze dék, au tók kal és arany órák kal kér ke dõ, foly ton mu la to zó 
tár sa ság. Az egyik kocs ma lá to ga tás után, már nem tud ni, ho gyan jött az öt let, az zal fe jez ték 
be az na pi szó ra ko zá su kat, hogy lég pus ká val cél ba lõt tek a Má ria-szo bor ra. Ar ca, egyik kar ja,
láb fe je oda lett. A kocs má ros nem mert szól ni. A tisz te le tes sem ment ki a fi úk hoz ké sõ éj jel, 
a kö vet ke zõ mi sén ki pré di kál ta õket, en nél töb bet nem te he tett. A vén as  szony ok bi zony gat ták, 
hogy a Ma don na el pusz tí tá sa hoz ta a bajt a fa lu ra, mert a lö völ dö zés utá ni hé ten meg je len tek az 
uzso rá sok, ho lott ad dig mes  sze el ke rül ték Renket. Ki csi ben kezd ték, ked ve zõ aján la tok kal, se gít-
ség nek ál cáz ták a szá mí tást. A leg rá szo rul tabb csa lá do kat ke res ték meg elõ ször, de ha ma ro san 
fû nek-fá nak ígér get ték a gyors pénzt. Mi re az em be rek fel ocsúd tak, alig volt va la ki a fa lu ban, aki 
nem adó so dott el. El ké pesz tõ iram ban ter jedt a sze gény ség, mint egy is me ret len, ha lá los kór, a 
nél kü lö zés a min den nap ok ve le já ró ja lett. A ha tár ban be zárt a for rás vi zet pa lac ko zó üzem, mert 
meg halt a tu laj do nos, a mun ká sok az ut cá ra ke rül tek. Le égett a kö zös sé gi ház. Nem ma radt más 
hely, ahol ös  sze gyûl het tek a fa lu si ak, csak a temp lom, an nak a tor nyá ból meg el lop ták a ha ran-
got, a pün kös di kör me net ide jén. Az is ko lá ban küsz kö dött a ta ní tó, nem volt pénz könyv re, ir ká-
ra, ce ru zá ra, még kré tá ra sem. A mun ka nél kül ma radt szü lõk ugyan úgy kín lód tak, üres has sal 
és üres tás ká val küld ték a ki csi ket ta nul ni. A ta ní tó egyszercsak azt vet te ész re, hogy né me lyik 
gye rek or mót lan fér fi ba kancs ban cso szog, má sok me zít láb jár nak, és egy ként ki ájul nak a pad ból
az éh ség tõl. Szû kös fi ze té sé bõl vá sá rolt ke nye ret, dél ben a fe le sé ge híg le vest fõ zött, azt por ci óz-
ták szét a ta nít vá nyok nak. Har minc-negy ven gye rek egyet len könyv bõl, egyet len fü zet bõl ta nult, 
a ta ní tó sa ját író sze re i vel.

Ami kor már min den ki az uzso rá sok há ló já ba ke rült, a fa lu si ak kezd tek el szök dös ni Renkrõl. 
Éj jel pa kol tak össze, s alig hogy vir radt, út nak in dul tak, más fal vak ba, vá ro sok ba, aki nek meg 
nem volt ro ko na se hol, az Alamond-dûlõbe. Egy ide gen fa lu vagy vá ros a bi zony ta lan sá got je len-
tet te, a dû lõ az is me rõs, ki szá mít ha tó sze gény sé get. A nap ról nap ra va ló élés ideg õr lõ volt, de a 
vi dé ki ten gõ dés so kak nak  adott va la mi fé le el fo gad ha tó egy han gú sá got, a vá ro si lét leg na gyobb 
ve szé lyé vel, a hon ta lan ság gal szem ben. Nem kel lett sok idõ, és Renk tel je sen el ha gya tot tá vált. 
Az enyé szet las san kezd te ki a fa lut, elõ ször csak a ta rack, az úti la pu, a je ri kói lonc tá mad ta 
meg a ker te ket, az tán vi ze sed tek, sül  lyed tek, pe né szed tek az épü le tek. Gaz dát lan ku tyák fal ká ja 
kó bo rolt a fa lu szé len, pa na szos nyá vo gás hal lat szott al ko nyat kor, sen ki sem etet te már a sze ren-
csét len ál la to kat. Szar kák és vad ga lamb ok fész kel tek be az el ha gyott pad lá sok ra, ba goly ült az 
üres tor nác ra nyí ló ka pu te te jén.

Az öreg em ber, a szó be széd sze rint, a renki kocs má ból ki men tett pén zén a vá ros ba ment, és ott 
el úszott a va gyon ká ja. Az utol só fil lé re i bõl vett a Se lyem rét szé lén egy fa há zat. Az öreg nem akar 
me sél ni a ré gi fa lu já ról. Ta lán nem is volt so ha mó dos kocs má ja, csak rá fog ták. A dû lõ ben elõbb 
a kony há já ban mér te a pá lin kát, az tán egy ivó bó dét ál lí tott fel a hát só kert ben. Ott ül dö gél nek 
sám li kon a vis kó ut cai fér fi ak, szót la nul né zik, ahogy a nap fény sá pad ké sõ dél után, és a csend 
be bo rít ja a kör nyé ket. Egy más tár sa sá gá ban is egye dül ér zik ma gu kat, a vén em ber pe dig sem mit 
sem tesz a fel vi du lá su kért. Min dig rossz ked vû en tér nek ha za az iszo ga tás ból, ah hoz nincs pén-
zük, hogy be rúg ja nak, hi telt az öreg nem ad.

A sár gá ba haj ló dé li fény ben tû nik egye dül szép nek a vis kó ut ca, a nap fény ilyen kor a le ve gõ-
ben ke ren gõ fe hér port arany ló nak lát tat ja. Azt hi he ti bár ki, ez egy fa lu, te vé keny em be rek kel, 
nagy já ból ren de zett por ták kal. Mint ha ez az élet va ló di élet len ne, mint ha az Alamond-dûlõ 
la kói szá mí ta ná nak va la hol, leg alább fel mé ré sek ben, és fon tos ada tok, szám cso por tok, ilyen-
olyan mu ta tók je lez nék õket. Az alamondi je len tés azon ban el kal lód ha tott, mert a sze gény ség 
örök  ér vé nyû nek lát szik.

Le megy a nap, a ra gyo gás nak vé ge, ful lasz tó por és az es ti fõ zõ tü zek füst je száll a ker tek
fe lett. Meg ér kez nek a vá ros ból a be já rók, gyer tyát és pet ró le um lám pát gyúj ta nak, for ró vi zet 
ön te nek a la vór ba a mo sa ko dás hoz. Ha mar el csen de se dik a vis kó ut ca. Amíg nem jön fel a hold, 
sem mit sem le het lát ni oda kint, csak az ut ca vé gé rõl a Se lyem ré ten tú li, mes  szi lám pák im boly gó 
fény pont ja it. A vis kó kat be bur kol ja az õsi, át ha tol ha tat lan sö tét ség.
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CHARLES CHAM BER LAIN HURST

Jegy ze tek ker ti ró zsá ink ere de té rõl
és fej lõ dé sé rõl

1941

I. Az õsi ker ti ró zsák
(i. e. 2000 – i. sz. 1800)

A 18. szá zad vé ge fe lé a kí nai ró zsa ang li ai meg ho no-
sí tá sa a ker ti ró zsák tel jes for ra dal mát idéz te elõ Eu ró pá-
ban, Ame ri ká ban és a Kö zel -Ke le ten. Ezen Tá vol-Ke let-
rõl szár ma zó ho no sí tás ha tá sai nyil ván va ló vá elõ ször a 
Noisette és Bour bon hib ri dek es eté ben vál tak, me lyek a 
19. szá zad el sõ éve i ben je len tek meg, ezért te kint het jük 
az 1800-as évet az óko ri és a mo dern ker ti ró zsák kö zöt ti 
ter mé sze tes vá lasz tó vo nal nak. 

Az óko ri õsró zsák több nyi re éven te csak egy szer, nyár 
ele jén vi rá goz tak, míg a mo dern ró zsák ko ra nyár tól ké sõ
õszig fo lya ma to san. A Riviéráéhoz ha son ló ked ve zõ 
ég haj la ton akár egész év ben vi rá goz hat nak, mi vel po ten ci-
á li san éve lõ nö vé nyek. A leg újabb ku ta tá sok ki mu tat ták, 
hogy az ál lan dó vi rág zás oka egy Mendel ál tal fel fe de zett 
lá tens gén nek tud ha tó be, amely a Kí ná ban már több mint 
ezer éve ter melt kí nai és a tea ró zsá kon ke resz tül ke rült a 
mi mo dern ró zsá ink ba. Ha son ló mu tá ci ót fe de zett fel a 
camb rid ge-i egye tem bo ta ni kus kert jé nek egyik író ja pár 
év vel ez elõtt a kí nai pézs ma ró zsa né hány pa lán tá já ban, 
ame lye ket Reginald Corytól ka pott.

Lé te zett egy óko ri ró zsa, ami ked ve zõ fel té te lek mel lett 
(ma gas táp ér té kû ta laj és spe ci á lis met szés) õs  szel má sod-
szor ra is ki vi rág zott. Ezt a ró zsát Ang li á ban ha vi ró zsa 
né ven is mer ték, míg Fran cia or szág ban a Quatre-Saisons,
az az négy év szak ne vet kap ta. Az óko ri Ró má ban Rosa
biferaként em le get ték. Má so dik vi rág zá sa azon ban elég 
bi zony ta lan és szór vá nyos volt, s a kí nai ró zsá val el len-
tét ben sem mi kép pen sem volt ál lan dó an vi rág bon tó. A 
nyá ron vi rág zó ró zsák ide jén az õs  szel el vét ve ta lál ha tó 
né hány vi rág ára az egek be szök he tett.

A) A lancasteri vö rös ró zsák
(Rosa rubra, Blackw. 1757)1

A vö rös ró zsa szá mít az alap faj nak, mely bõl a mi ker-
ti ró zsá ink ki fej lõd tek. Ez a faj, tör pe és vad ál la po tá ban, 
a Fran cia or szág tól egé szen Per zsi á ig ter je dõ te rü le ten 
meg ta lál ha tó, s ed dig több má sik faj jal szá mos ter mé sze-
tes hib ri det al ko tott már. A vö rös ró zsa tör té ne te azon-
ban az idõ ho má lyá ba vész. Gravereaux sze rint a per zsa

nagy má gus ró zsá ja volt és az i. e. 12. szá zad ban val lá sos 
szer tar tá sok cél já ból kul ti vál ták a méd tûz imá dók. Az 
i. e. 9. szá zad ból szár ma zó szent írá sa ik, a Zend Avesta 
sze rint ezt a ró zsát egy ark an gyal nak szen tel ték. Az i. e. 
4. és 3. szá zad ban a ró zsát va ló szí nû leg az óko ri gö rö gök 
ter mesz tet ték Milétoszon és Kis-Ázsi á ban, ahon nan az i. 
sz. 1. szá zad ban im por tál ták az óko ri ró ma i ak. Plinius 
élénkpi ros szí nû nek és több mint ti zen két szir mú nak ír ja 
le. A 6. szá zad ban új ra fel tû nik Kons tan ti ná poly ban, mint 
a Codex Caesarcus „Ró zsá ja”, amit Gravereaux a Rosa
pumila-ként is is mert tör pe vö rös ró zsa ként azo no sí tott. A 
12. szá zad ban a mély vö rös ró zsát az ara bok ter mesz tet ték 
Spa nyol or szág ban. Úgy tar tot ták, hogy a vi rág Per zsi á ból 
ke rült hoz zá juk a 7. szá zad ban.

A pa ti ku sok Provinsi ró zsá ja
(R. gallica officionalis, Thory)

A 13. szá zad ban a Pá rizs tól délke let re fek võ Provins 
vá ro sa nagy sza bá sú ipar köz pont ja lett, amely több mint 
hat év szá za don ke resz tül fenn állt, bár a leg na gyobb ter-
mést a 17. szá zad hoz ta. Ez az ipar az zal a fel fe de zés sel 
nõt te ki ma gát, mi sze rint a vö rös ró zsa egy bi zo nyos 
va ri án sa olyan sa já tos ké mi ai adott ság gal ren del ke zik, 
amely meg õr zi a szir mok fi nom par füm il la tát még azu tán
is, hogy azok meg szá rad tak és por rá zúz ták õket. A kor 
gyógy sze ré szei er re ak kor jöt tek rá, ami kor a ró zsá kat 
be fõt tek és kü lön fé le pre pa rá tu mok, édes sé gek ké szí té sé-
re hasz nál ták fel. Ez a fel fe de zés utat nyi tott az év szá za-
d ok so rán ki bon ta ko zó óri á si ipar nak. A do ku men tu mok 
ta nú sá ga sze rint a vá ros szá rí tott ró zsák ból és be fõtt sze rû 
édes sé gek bõl ál ló aján dé ko kat adott Sens ér se ké nek 
1310-ben tör tént ün ne pé lyes ér ke zé se kor, VII. Kár oly nak 
és Jeanne d’Arc-nak 1429-ben, II. Hen rik nek 1556-ban, 
XIV. La jos nak 1650-ben, 1668-ban, 1678-ban és 1681-
ben, XV. La jos hit ve sé nek 1725-ben, I. Na po le on csá szár-
nak 1814-ben. 1600-ban IV. Hen rik tör té né sze je gyez te 
meg, hogy Provins vá ro sá nak fõ ut cá ja pa ti ku sok tól volt 
zsú folt, akik a hí res provinsi ró zsa be fõt tet ké szí tik, ami 
egész Fran cia or szág te rü le tén kap ha tó. A Provinsi ró zsát
In di á ban és Ang li á ban is ked vel ték, 1860-ban pe dig 36 
ezer ki ló Provinsi ró zsa szir mot küld tek Ame ri ká ba. A 
vö rös ró zsá nak ez a kü lön le ges il la tú faj tá ja, ame lyet 

1  Syn., Rosa gallica L., 1759 (non 1753). Rosa gallica L., 1753, a Caninae faj hoz tar to zik, kö zel áll a R. canina tomentella-hoz (Léman). Lin né
csu pán 1759-ben ír ta le a szer zõk R. gallica-jaként, míg Mrs. Elizabeth Blackwell a fajt a Rosa rubra, az az a vö rös ró zsa cso port já ba so rol ta már 
1757-ben. [Mrs. Blackwell Rosa rubra el ne ve zé sét nem te kint het jük el sõd le ges nek, mi vel el len tét ben áll az 1952-es Bo ta ni kai Ne ve zék tan Kó de xe
(Code of Botanical Nomenclature) 79/4-es be kez dé sé vel. Mrs. Blackwell Herbarium c. mû ve (Trew szerk.) nem hasz nál ja kö vet ke ze te sen Lin né 
ket tõs el ne ve zé se it, s nem is hi vat ko zik rá juk. Ezért he lye sebb, ha a Rosa gallica el ne ve zést hasz nál juk. GDR. A „vö rös” ki fe je zést a ré gi ró zsák
ese té ben csu pán az ös  sze ha son lí tás ked vé ért hasz nál juk. Slater kar ma zsin kí nai ró zsá já nak a meg ér ke zé se elõtt min den sö tét ró zsa szín ró zsát 
„vö rös”-nek hív tak.
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1817-ben Redouté na gyon szé pen áb rá zolt és ame lyet már 
több mint hat száz éve ter mesz te nek Provinsban, a „pa ti-
ku sok ró zsá ja” né ven vált is mert té. Re mek be si ke re dett 
fény kép ta lál ha tó a ró zsá ról Edward Bunyard 1936-os Old
Garden Roses (Ré gi ker ti ró zsák) c. köny vé ben a Vö rös 
Gallica név alatt. (25-ös táb la)

Több mint há rom száz évig a Provinsi ró zsát vö rös
da masz ku szi ró zsa ként is mer ték Ang li á ban, bár – ahogy 
azt Bunyard is meg jegy zi – bo ta ni kai ér te lem ben in kább 
gallica-nak (rubra) te kint he tõ, mint sem damaszknak, 
az az pi ros nak. A damaszk vagy da masz ku szi ne vet on nan 
kap ta, hogy a köz hi e de lem sze rint Da masz kusz ból hoz ta 
egy ke resz tes lo vag. Az ere de ti nö vény rõl, amely bõl több 
ezer bok rot klónozással sza po rí tot tak és ter mesz tet tek 
Provinsban és több más he lyen, az a szó be széd jár ta, 
hogy Provinsba az egyik ke resz tes had já rat ból ha za tér vén 
hoz ta Thibaut Le Chansonnier Da masz kusz völ gyé bõl. 
IV. Thibaut Navarra ki rá lya, Cham pagne és Brie gróf ja 
volt, ami meg ma gya ráz za ér dek lõ dé sét Provins iránt. 
1201-ben szü le tett, 66 ver set írt, s min den bi zon  nyal nagy 
ked ve lõ je volt a ró zsák nak, mi vel ver se i ben is sok szor 
meg éne kel te õket. Az 1260 kör nyé kén író dott Le Roman 
de la Rose-ban (ame lyet ké sõbb Chaucer Ro ma unt of the 
Rose [A ró zsa ro mán ca] cí men for dí tott le) uta lás is ta lál-
ha tó a „sza ra cé nok föld jé rõl” szár ma zó ró zsá ról. Így va ló-
szí nû, hogy a ke resz te sek nek tar to zunk há lá val a ke le ti 
ker tek bõl szár ma zó vö rös, pézs ma il la tú és da masz ku szi 
ró zsá kért.

Rosa Mundi

Tör té ne te so rán va la mi kor, mely nek ide je mind  ez 
 idá ig nem is mert, az õs Provinsi ró zsa szo ma ti kus mu tá ci-
ó ja (rügy-rend el le nes ség) so rán jött lét re a ha gyo má nyos 
csí kos ró zsa, a Rosa Mundi, amely ese ten ként vis  sza tér 
ere de ti bim bóál la po tá hoz. A nö vény gyûj tõk (pl. Clusius 
1583-ban, Besler 1613-ban, Caspar Bauhin 1623-ban) 
gyak ran és több né ven em le ge tik, és Robert egyik, 1640-
bõl szár ma zó raj zán meg is örö kí tet te a pá ri zsi Jardin 
des Plantes-ben. Van egy ha gyo mány, amely a vi rá got 
II. Hen rik Szép Rosamondjával azo no sít ja. A ko ráb bi 
írók a ró zsa ne vét gyak ran egy be ír ták: Rosamonde. Szép 
Rosamond 1176-ban halt meg, így va ló szí nû, hogy a vi rá-
got ko ráb ban kap ta egy ke resz tes lo vag tól, aki a csí kos
ró zsát va la me lyik szí ri ai kert ben ta lál ta s a hölgy nek ado-
má nyoz ta, mi u tán a vi rá got ró la ne vez te el.

Mind az õs Provinsi ró zsa, mind pe dig an nak rügy-
mutációja, a Rosa Mundi tetraploid, az az négy sze res 
kro mo szó ma-ál lo mán  nyal bír, 28 kro mo szó má val a tes ti
sej tek ben és 14-gyel a hím és nõi ivar sej tek ben.

Eu ró pá ban a 17. szá za dig a vö rös ró zsá nak csu pán 
né hány va ri án sát fej lesz tet ték ki. Parkinson 1629-ben 
nagy já ból egy tu ca tot em lít. A 18. szá zad ban hol land ker-
té szek – há la Van Edennek és má sok nak – a vö rös ró zsa 
nagy sza bá sú ter mesz té sé be kezd tek, és Parkinson ko ráb-
bi tu cat nyi faj tá já ból ha ma ro san ezer lett. A 19. szá zad
ele jén, Josephine csá szár nõ buz gó sá gá nak és lel ke se dé sé-
nek kö szön he tõ en, ezek bõl a faj ták ból so kat kul ti vál tak 
Fran cia or szág ban, Ang li á ban és Itá li á ban, míg ad dig az 
csak Hol lan di á ra, Bel gi um ra és Né met or szág ra kor lá to-

zó dott. Ma nap ság na gyon ke ve set ter mesz te nek a vö rös 
ró zsa ezen va ri án sai kö zül, de há la Gravereaux (La Belle 
Rosarie de L’Hay – a ró zsa a Pá rizs mel let ti kert rõl kap-
ta ne vét – A ford.) se gí tõ kész sé gé nek és jó in du la tá nak, 
ta nul má nyoz hat tam a gyûj te mé nyé ben õr zött szá mos ré gi 
ró zsa faj kro mo szó má ját. El mond ha tó, hogy az ös  szes 
vizs gált ker ti ró zsa va ri áns tetraploid: 28 tes tisejt-kro mo-
szó má val és 14 kro mo szó má val bír nak a hím és nõi ivar-
sej tek ben, míg sok hib ridfaj triploid, az az há rom szo ros 
kro mo szó ma kész let tel ren del ke zik.

B) A da masz ku szi ró zsa
(Rosa damascena Blackwell, 1757)

A ker tész szá má ra a ré gi da masz ku szi ró zsák damaszk 
vö rös szí nûk kel, vi rág ja ik damaszk min tá za tá val, s nem 
utol sósor ban par füm je ik il la tá val ter mé sze tes és von zó 
cso por tot al kot nak. Emel lé a ker tész még sze re ti el hin ni 
azt a ha gyo mányt, mely sze rint a vi rág Da masz kusz ból 
szár ma zik, s a ha za té rõ ke resz te sek hoz ták ma guk kal.

A bo ta ni kus nem elég szik meg en  nyi vel a da masz ku-
szi ró zsá val kap cso lat ban, bár azt min dig el is mer te, hogy 
ter mé sze tes cso port ról van szó, s az önál ló fa jok kö zé is 
so rol ta õket. Azon ban azt is fel is me ri, hogy ka rak te ré ben 
na gyon kö zel áll a Rosa rubra-hoz, s hogy ez ele gen dõ 
bi zo nyí ték ar ra, hogy a vö rös ró zsá tól szár ma zik. Ugyan-
ak kor azt is lát ja, hogy né mely jel lem zõ jé ben a da masz ku-
szi ró zsa el üt a vö rös ró zsá tól.

A vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a da masz ku szi ró zsa 
né hány vo ná sa – ami el üt a Rosa rubra-étól – a Rosa
phoenicia-tól (Boiss.) ered, míg a töb bi jel leg ze tes sé ge 
a Rosa muschata-tól (Mil ler) szár ma zik. In nen tõl kezd ve 
nyil ván va ló, hogy a da masz ku szi ró zsa a rubra és a phoe-
nicia hib rid je, míg a töb bi a muschata-é.

Kö vet ke zés kép pen a da masz ku szi ró zsa két ter mé sze-
tes kü lön ál ló cso port ra bont ha tó:

(1) x Rosa damascena (rubra x phoenicia) nyá ri da masz-
ku szi ró zsa
(2) x Rosa bifera (rubra x muschata) õszi da masz ku szi 
ró zsa

(1) A nyá ri da masz ku szi ró zsa

A yorki és a lancasteri ró zsa

Eh hez a cso port hoz a ré gi csí kos da masz ku szi ró zsa 
(a yorki és a lancasteri) tar to zik, ame lyet kert je ink ben 
gyak ran ös  sze ke ver nek a csí kos vö rös ró zsá val, a Rosa
Mundival. En nek el le né re nem ne héz meg kü lön böz tet ni a 
két fé le csí kos ró zsát, mi vel – amel lett, hogy szem be tû nõ 
kü lönb ség van for má juk, kül sõ bo rí tá suk, le ve lük és vi rá-
guk kö zött – szí nük és a min tá za tuk sem azo nos. A Rosa
Mundi szir ma i nak alap szí ne hal vány ró zsa szín, egye net le-
nül, de erõ sen csí ko zott, s az egész vi rá got pi ros pöt  työk 
tar kít ják. A yorki és lancasteri ró zsa ese té ben a szir mok
alap szí ne fe hér, egye net le nül el osz ló hal vány ró zsa szín 
tar kít ja. A csí kok és a fol tok csak rész le ge sek. Ezt a hí res
ró zsát 1629-ben John Parkinson hû en ír ta le, s ke vés két-
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ség fér het hoz zá, hogy ezt a ró zsát em lí ti Shakes peare VI.
Hen rik cí mû mû vé ben ab ban a szín ben, ami kor a temp lom
kert jé ben fe hér és vö rös ró zsá kat tép nek le. Shakes peare
XCIX. szo nett jé ben ben sõ sé ges ké pet ka punk a yorki és 
a lancasteri ró zsá ról, ami na gyon ked ves le het a gya kor ló 
ker tész szá má ra is:

A ri adt ró zsák tüs ké ken szo rong tak,
Ez szé gyen pír, az fe hér ré mü let:
Egy har ma dik, se pi ros, se fe hér,
Ket tõs rab ló volt, s le he le te dé,
De, bün te té sül, bár mi lyen ke vély,
Her nyó tól lan kad most sír ja fe lé.

(Sza bó Lõ rinc for dí tá sa)

A fen teb bi so rok azért bír nak je len tõ ség gel, mert 
meg mu tat ják, hogy Shakes peare nem csu pán al kal mi, 
fe lü le tes is me ret ség ben volt a yorki és a lancasteri ró zsá-
val. Bi zo nyos, hogy sze mé lyes ta pasz ta la ta volt a nö vény
ne ve lé sé ben. A sa ját ta pasz ta la tom ez zel a vál to zat tal 
kap cso lat ban az, hogy erõ tel jes nö ve ke dé sé vel el len tét-
ben gyen ge al ka tú: sza po rí tás és át ül te tés nél kül nem tart 
so ká ig.

A yorki és a lancasteri ró zsa tetraploid, 28 kro mo-
szó mát tar tal maz a tes ti sej tek ben és 14-et a hím és nõi 
ivar sej tek ben. A kro mo szó mák a hibriditás egy ér tel mû 
je lét mu tat ják – az egye net len, rend el le nes pá ro so dás és 
a gyen gült ro ko ni kap cso la tok foly tán.

Az eh hez ha son ló za va rok va ló szí nû leg be fo lyá sol ják 
az anyag cse rét és gyen gí tik a nö vény al ka tát, ös  sze té tel ét. 
A fi a tal pol len ma gok nem vol tak egész sé ge sek, kö rül be-
lül a fe lén el vál to zá so kat ta pasz tal tak. Az emb rió hó lyag 
for má ja nor má lis és egész sé ges.

A szent ró zsa

Egy má sik ér de kes, bár meg le he tõ sen rej té lyes ró zsa, 
amely a nyá ri da masz ku szi ró zsa el sõ cso port já ba tar to-
zik, a szent ró zsa. Is me re te ink er rõl a ró zsá ról hi á nyo sak, 
tör té ne te még is tá vo labb ra nyú lik vis  sza, mint bár mely
más ker ti ró zsáé, s ar ra is van nak uta lá sok, hogy tá vo li sze-
re pet játsz ha tott a mi ker ti ró zsá ink evo lú ci ó já ban. Az a 
ke vés, amit tör té ne té rõl tu dunk, ér de kes és tar ka. Elõ ször
Tigre-ben, a ke resz té nyek abes  szin tar to má nyá ban akad-
tak rá, ahol a val lá si szen té lyek ud va ra in ül tet ték õket. 
Richard 1848-as Flora of Abyssinia (Abes  szí nia nö vény vi-
lá ga) cí mû mun ká já ban a Rosa sancta név vel illette.2

A szent ró zsa ala csony, egye nes bok rú. Ka rak te rét 
te kint ve a vö rös és a fö ní ci ai ró zsa kö zött he lyez ke dik el. 
El te kint ve egyes vi rág za tá tól, ami öt vagy hat szi rom ból 
áll, akár egy tör pe da masz ku szi ró zsa is le het ne. Mi vel 
a phoenicia faj tá jú szü lõ je nem kul ti vált nö vény, a szent 
ró zsa fel te he tõ en ter mé sze tes hib rid, amely nek ott ho na 
Kis-Ázsi á ban és Szí ri á ban van, ahol a két szü lõ ró zsa 
ke resz te zõ dik. A kér dés csak az: ho gyan ke rült át Abesz-
 szí ni á ba?

Szent Frumenciusz tör té ne te se gít sé günk re le het a prob-

lé ma meg ol dá sá ban. Szent Frumenciusz Fö ní ci á ban szü-
le tett i. sz. 300 kö rül. Úgy tart ják, hogy egyik út ja so rán 
az eti ó pi a i ak fog sá gá ba esett, akik az abes  szin fõ vá ros ba, 
Axumba vit ték. Ké sõbb õ lett a ki rály tit ká ra. Azt mond-
ják, az õ ré vén tér tek át az abes  szi nok a ke resz tény ség re, 
ami nek be ve ze té sét az or szág ban szin tén õ biz to sí tot ta. 
326-ban Athanásziusz szen tel te Axum püs pö ké vé Ale-
xand ri á ban. 360-ban halt meg.

A fen ti ada tok fé nyé ben le het sé ges nek tû nik, hogy a 
szent ró zsát a 4. szá zad ban Szent Frumenciusz, Eti ó pia 
fö ní ci ai apos to la hoz ta Fö ní ci á ból (Szí ria) Abes  szí ni á ba. 
Ez azt is meg ma gya ráz ná, hogy a ró zsát mi ért az õ egy-
ház me gyé jé ben ta lál ha tó ke resz tény temp lo mok kör ze té-
ben ül tet ték el, év szá zad okon ke resz tül meg õriz ve így a 
vi rá got.

A sí rok ró zsá ja

Leg kö ze lebb az egyip to mi sí rok nál hal lunk a rej té lyes 
Szent ró zsá ról. A sír, ahol rá ta lál tak, a Fel sõ-Egyip tom-
ban ta lál ha tó Fajumban, Arsino vá ro sá nak te me tõ jé ben 
he lyez ke dett el, kö zel az ún. la bi rin tus-pi ra mis hoz. A 
ró zsa mel lett ta lált ma rad vá nyok ból ítél ve az i. sz. 2–5. 
szá zad ból szár ma zott. A ró zsa ma rad vá nyai füz ér ben vol-
tak, ami kor a sír ban a ki tû nõ ré gész, Sir Flinders Petrie 
1888-ban meg ta lál ta. Azo no sí tás cél já ból át küld te Kew 
Gardens-be. Oliver, mi u tán meg gyõ zõ dött afe lõl, hogy 
ró zsák ról van szó, át küld te Crépin pro fes  szor nak, a 
brüs  sze li bo ta ni kus kert igaz ga tó já nak. Crépin je len té se 
sze rint a fü zért al ko tó ki lenc ró zsa mind egyi ke egy azon 
faj tá ból szár ma zik és meg egyez nek Richard Rosa sancta-
jával, ame lyet Abes  szí nia val lá si épü le te i nek ud va ra in a 
mai na pig kul ti vál nak. Crépin a Rosa gallica (Rosa rubra) 
egy új for má já nak vél te õket, de úgy gon dol ta, hogy nem 
Egyip tom ban és Abes  szí ni á ban vol tak õs ho no sak, ha nem 
Itá li á ból, Gö rög or szág ból vagy Kisázsi á ból szár maz tak. 
Le het kap cso lat az egyip to mi sír bolt ban ta lált abes  szin 
szent ró zsa fü zé rek és Abes  szí ni ai Szent Frumenciusz 
kö zött, de amíg to váb bi bi zo nyí té ka ink nin cse nek, ez 
rej tély ma rad.

A minószi ró zsa Kré tán

El ér kez tünk vé gül Kré ta szi ge té re, ahol je len tõs ása-
tá sai so rán Sir Arthur Evans az óko ri knósszoszi pa lo ta 
kö ze lé ben fel tárt egy fres kót, amely egy ró zsa élet hû
má sát áb rá zol ta, ame lyet én 1926-ban lát tam, s amely erõ-
tel jes ha son ló sá got mu ta tott az abes  szí ni ai, az egyip to mi 
és a kisázsi ai szent ró zsá val. Re mél jük, hogy a to váb bi 
ása tá sok so rán több min den nap vi lág ra ke rül a minószi 
ró zsák ról, ami majd ki bõ ví ti hi á nyos is me re te in ket.

A Kré ta szi ge tén fek võ, nagy tör té nel mi je len tõ ség-
gel bí ró minószi ci vi li zá ció köz pon ti idõ sza ka i. e. 2000 
kör nyé ké re te he tõ. Fel te he tõ en szo ros kap cso lat ban állt 
Egyip tom mal, Fö ní ci á val és Gö rög or szág gal, s két ség
sem fér het hoz zá, hogy a ma gas mû vé szi ér zék kel meg-

2  Te kin tet tel Andrews ko ráb bi és tel je sen el té rõ Rosa sancta-jára (1827), 1922-ben Rehder Richard Rosa sancta-ját (1848) Rosa Richardii-ra ke resz-
tel te át, így má ra mind Richard, mind pe dig Rehder egyé ni el ne ve zé sét a Blackwell-féle Rosa damascena szinonimájaként hasz nál juk.
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ál dott minósziaknak tet szet tek a szép fö ní ci ai ró zsák. A 
minószi mû vész ál tal a fres kó já hoz ki sze melt egy vi rá gú 
ró zsa ki vá lasz tá sa nem je len ti szük ség kép pen azt, hogy a 
minósziak ne ne vel tek vol na ker ti ró zsá kat. A kor ket tõs 
vi rá gú, az az két so ros ker ti ró zsái túl ne héz ke sek le het tek 
a mû vé szi cé lok ra.

Amen  nyi re si ke rült ki nyo moz nom, ez a minószi fres kó
a tör té nel mi idõk leg ko ráb bi ró zsa áb rá zo lá sa.

(2) Az õszi da masz ku szi ró zsa
(x Rosa bifera [Poiret])3

Az õszi da masz ku szi ró zsák is na gyon õsi ek, s mint 
ahogy szü le ik, a rubra és a moschata, ezek is il la tuk ról és 
sza bad vi rág zá suk ról hí re sek. Elõ ször az i. e. 10. szá zad
kör nyé kén hal lunk fe lõ lük Szamosz szi ge tén, ahol úgy tar-
tot ták, hogy éven te két szer vi rá goz nak, s sza ba don hasz-
nál ták õket az Aph ro di té-kul tusz (ill. Vé nusz-kul tusz) 
so rán, amely ké sõbb Gö rög or szág ban és Ró má ban is meg-
ho no so dott, ter mé sze te sen a ró zsák kal együtt, me lyek a 
szer tar tá sok leg fon to sabb kel lé kei vol tak. Ke vés két ség 
fér het ah hoz, hogy az a hat van szir mú ró zsa, amely Hé ro-
do tosz em lí té se sze rint Midász ki rály makedóniai kert jé-
ben nõ, s il la tá val túl szár nyal ja az ös  szes töb bi ró zsát, az 
õszi da masz ku szi ró zsa (Rosa bifera), nem pe dig a Rosa
centifolia, va gyis a száz le ve lû ró zsa, mint ahogy azt ko ráb-
ban hit tük. Ahogy ké sõbb lát ni fog juk, az ál ta lunk is mert 
Rosa centifolia – amely né ven a 18. és 19. szá zad ban is 
is mer ték – elõ ször Hol lan di á ban tûnt fel a 18. szá zad ban, 
így az óko ri gö rö gök és ró ma i ak nem is mer het ték.

Az õ száz le ve lû ró zsá juk, amit ter mé sze te sen Rosa
centifolia-nak hív tak, nem az ál ta lunk is mert centifolia
volt, ha nem egy ér tel mû en a mi da masz ku szi (bifera)
ró zsánk, amely rõl tud juk, hogy egy ké sõb bi idõ szak ban 
kul ti vál ták Paestumban, Pompeiiben és má sutt. Le het-
sé ges, hogy Frígia ki rá lya, Midász ho zat ta Kisázsi á ban 
ta lál ha tó kert je i bõl Makedóniába „Hé ro do tosz ró zsá it”, s 
csak ez tán ter jed tek el Gö rög or szág ban és Itá li á ban. Sok 
ugyan ezen faj hoz tar to zó ró zsát Egyip tom ban is ne vel tek 
a ró mai pi ac ra, kü lö nös kép pen a té li idõ szak ban, ahogy 
azt Martialis is el mond ta: „a ró zsák ára té len a leg ma-
ga sabb”. Ver gi li us az i. e. 1. szá zad ban Georgica-jában
ének li meg Paestum ró zsá ját és an nak éven kén ti két sze ri 
vi rág zá sát. A „biferique Rosaria Paesti” csak is az õszi 
da masz ku szi ró zsá ra vo nat koz hat. Az i. e. 79-ben el pusz-
tult Pompeii rom jai alatt fres kó kat is ta lál tak er rõl a ró zsá-
ról. Ma ga Plinius is a ka taszt ró fa ál do za ta lett, mi köz ben 
kö ze lebb rõl akar ta szem ügy re ven ni a há bor gó Ve zú vot. 
A 10. szá zad ban egy Ibn Szina ne vû arab or vos sze rint 
ugyan ezt a ró zsát nagy szám ban kul ti vál ták Szí ri á ban, 
hogy ró zsa vi zet és or vos sá got ál lít sa nak elõ be lõ le. A 
12. szá zad ban Spa nyol or szág ban az ara bok kal tû nik fel, a 
vi rág ról pe dig rész le te sen Ibn-el-Avam ad le írást, aki azt 
ál lít ja, hogy a ró zsa ke let rõl jött.

Az ale xand ri ai ró zsa

A 16. szá zad ban egy Nicolas Monardes ne vû spa nyol 
or vos írt or vo si ér te ke zést a Per zsi á ban vagy Ale xand ri-
á ban fel lel he tõ ró zsák ról, ame lyek rõl azt mond ja, hogy 
az itá li a i ak, gal lok, ger má nok és so kan má sok da masz ku-
szi nak hív ják, mert úgy tart ják, hogy on nan jött. Le írá sa 
meg egye zik az õszi da masz ku szi ró zsá é val, bár éves 
két sze ri vi rág zá sá ról sem mit sem mond. Mind azo nál tal 
köz ve tett bi zo nyí ték van rá, hogy a spa nyol da masz ku szi 
ró zsa két szer vi rág zott egy év ben, ugyan is Lauchaume 
a Jo ur nal des Roses-nek Ha van ná ból 1879-ben kül dött 
írá sá ban azt ál lít ja, hogy Ku bá ban szin te min den spa nyol 
ott hon ban meg ta lál ha tó az an tik Quatre-Saisons ró zsa, 
ame lyet Ku bá ban csak „Ale xand ri ai ró zsá nak” is mer-
nek. Ez a ró zsa, a ne vé vel együtt min den bi zon  nyal a 16. 
szá zad ban ér ke zõ spa nyol gyar ma to sí tók kal ér ke zett, s 
õr zõ dött meg nem ze dék rõl nem ze dék re Ku bá ban. Ugyan-
így más spa nyol nö vény is át ke rült, s a ró zsá val együtt a 
spa nyol anya or szág ból szár ma zó szu ve nír ként él te túl a 
tör té nel met. Lachaume-nek az ale xand ri ai ró zsá ról szó ló 
rész le tes le írá sá ból, s ab ból az ál lí tá sá ból, hogy az éven te
két szer vi rág zik, két ség sem fér het hoz zá, hogy ez a vi rág
a mi õszi da masz ku szi ró zsánk, és na gyon va ló szí nû, 
hogy meg egye zik Monardes 1551-bõl szár ma zó spa nyol 
damascena-jával, ami rõl úgy vél te, hogy Per zsi á ból vagy 
Ale xand ri á ból ér ke zett az ara bok és a mó rok köz ve tí té sé-
vel.

A ré geb bi idõk höz ha son ló an az õszi da masz ku szi 
ró zsa ma is pre fe rált nö vény ró zsa víz és ró zsa olaj ké szí-
té sé hez. Tö rök or szág ban, Bul gá ri á ban, Egyip tom ban, 
per zsa te rü le te ken, In di á ban és Ma rok kó ban ha tal mas 
ül tet vé nyek ta lál ha tók, me lyek e faj jal van nak te le. Az 
ed dig vizs gált da masz ku szi ró zsák mind egyi ke tetraploid 
28 kro mo szó má val a tes ti sej tek ben: 14-gyel a hím és 
nõi ivar sej tek ben. Ki vé tel nek egy, a Kew Gardens-ben 
ta lál ha tó da masz ku szi ró zsa pa lán tá ja te kint he tõ, amely 
pentaploid 35 kro mo szó má val a tes ti sej tek ben: 21-gyel a 
nõi és 14-gyel a hím ivar sej tek ben. Ezt az ér de kes ró zsát 
Kew-ban nö vesz tet ték csip ke bo gyó ma gok ból, me lye ket 
ar ról a ró zsá ról gyûj töt tek, ami Omar Nisapur-nál ta lál ha-
tó sír já nál nõtt.

Ami kor Omar meg halt, a ró zsa
Szir ma it sír já ra zo kog ta
Ott nyug szik õ, hol az észa ki szél
A ró zsát friss vi rá gá ban meg tart ja

An na Hills, 1884
(sa ját for dí tás)

C) A yorki fe hér ró zsa (Rosa alba L.)

Ez a jól is mert õsi ker ti ró zsa túl él te az év szá za do kat, s 
már a gö rög és ró mai idõk tõl ter mesz tet ték. A 13. szá zad-
ban Albertus Magnus, a sko lasz ti ka dok to ra rész le te sen 
írt ró la: „a fe hér ker ti ró zsa, mely nek gya kor ta öt ven vagy 

3  Ma ál ta lá no san Rosa damascena vagy semperflorens (Loisel) né ven is me rik (Rowley). Az au gusz tus tól vi rág zó õsi pézs ma ró zsá val kap cso la tos 
új bó li fel fe de zé se i met a nyol ca dik fe je zet ben je gyez tem fel The Mystery of the Musk Rose (A pézs ma ró zsa rej té lye) cím mel, ami to váb bi tud ni va-
lók kal szol gál hat az õszi da masz ku szi ró zsa õse i rõl. GST
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akár hat van szir ma is van, sû rû bok rú, az ágai pe dig hosz-
 szan és vé ko nyan vég zõd nek a fán, mely nek vas tag sá ga 
akár az em ber kar já ét is el ér he ti”. 1307-ben Crescentius, 
az itá li ai ag ro nó mus, sö vény ként tör té nõ el ül te té sét ja va-
sol ja. A 15. szá zad itá li ai fes tõi ra jong tak ezért a ró zsá ért, 
s meg is örö kí tet ték a nagy két so ros vi rá gú fe hér ró zsát 
és a Maiden’s Blush (Lány ka pír ja) név re hall ga tó ró zsát 
(alba maxima és alba regalis).

Mind ket tõ vi rág za ta meg egye zik a ma ter mesz tett 
ró zsá ké val.

A Ró zsák Há bo rú ja ide jén a két so ros an gol fe hér 
ró zsa a yorkiak jel ké pe lett. A ré gi nö vény gyûj tõk a 
16. szá zad ban je gyez ték fel és jel le mez ték ezt a ró zsát,
s jegy zé ke ik ben min dig az el sõ he lyen sze re pel, mint 
„a leg õsibb is mert rózsa….mely ki rá lya mind nek” 
(Parkinson).

Lin né 1753-ban Rosa alba né ven je gyez te be önál ló faj-
ként, s bár tu laj don kép pen ker ti nö vény, a leg több bo ta ni-
kus egye di faj ként ke zel te egé szen 1873-ig, ami kor Christ 
fel ve tet te, hogy a vi rág a gallica és a canina kö zött ál ló
hib rid. Vé le mé nyé vel töb bek kö zött Crépin is egyet ér tett.

A Rosa alba elem zé se so rán a Rosa phoenicia ha tá sát 
mu tat ták ki, s fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy ezért 
nem a Rosa rubra, sok kal in kább a Rosa damascena
te kint he tõ az egyik, és a fe hér vi rá gú, szin te tüs ke nél kü li 
Rosa canina a má sik szü lõ nek. To váb bá a kro mo szó ma-
szám ból meg ál la pít hat juk, hogy a Rosa canina az anya ró-
zsa és nem az apa. A Rosa alba hexaploid 42 kro mo szó-
má val, míg a Rosa canina pentaploid 28 kro mo szó má val 
a nõi ivar sej tek ben és 7-tel a hím ivar sej tek ben. A Rosa
damascena tetraploid és 14 kro mo szó má val ren del ke zik 
mind két ivar sejt cso port já ban. Kö vet ke zés kép pen: ha a 
Rosa canina lett vol na az apa, ak kor a Rosa alba-nak
triploidnak kel lett vol na len nie 21 kro mo szó má val a 42 
kro mo szó má jú hexaploid he lyett.

Az egyet len ál ta lam is mert fe hér vi rá gú és ke vés tüs ké jû 
canina a Rosa canina Froebelii (Christ), s Kurdisztánban 
nõ, de va ló szí nû, hogy te rü le te a Krím tõl egé szen a Ka u ká-
zu sig ter jed. Ez az a vad ró zsa faj ta, amit a ker tek ben Rosa
laxa-ként is mer nek és ko ráb ban a ker ti ró zsák rü gyez te-
té sé hez hasz nál ták. Sem mi fé le kap cso lat ban nem áll a 
Retzius- vagy a Lindley-féle Rosa laxa-val és Rehder 
fel ve té se el le né re Fries Rosa coriifolia-jával sem.

A Rosa alba tu do má sunk sze rint va don a Krím-fél-
szi ge ten nõ, és le het sé ges, hogy ter mé sze tes hib rid ként 
on nan szár ma zott. Kö zép-Eu ró pá ban is több he lyen ész-
lel ték, de ezek, ha nem ker ti õsök tõl szár maz tak, el va dult 
nö vé nyek le het tek.

Az egyes vagy fé lig ket tõs vi rág za tú (itt a kül sõ por zó 
szi rom má ala kul) ter mé keny Rosa alba-k ese té ben a nõi 
ivar sej tek 28 kro mo szó mát tar tal maz nak, míg a hím ivar-
sej tek csak 14-et. Az ös  szes meg vizs gált pa lán tá ban 42 
kro mo szó ma van.

D) Az õsi száz le ve lû ró zsa
(Rosa centifolia)

Sok éven ke resz tül azt hit tük, hogy déd anyá ink száz-
le ve lû ró zsá ja a leg õsibb a vi lá gon. Az öreg nö vény gyûj-
tõk nyo mán mind an  nyi an úgy gon dol tuk, hogy a ró zsák 

és a vi rá gok ki rály nõ jét, a Rosa centifolia-t a gö rö gök 
és a ró ma i ak kul ti vál ták, ahogy azt Hé ro do tosz is fel je-
gyez te, ne vü ket pe dig Theophrasztosztól és Pliniustól 
kap ták. Mind el hit tük és a vi lág leg ter mé sze te sebb 
dol gá nak tûnt, hogy a klas  szi kus száz le ve lû és par füm-
il la tú ró zsák a mi Rosa centifoliánk, kü lö nö sen mi vel 
Theophrasztosz és Plinius is így ne vez te õket. A mo dern 
ku ta tá sok ta gad ha tat la nul rá cá fol tak mind er re. Má ra már 
úgy tû nik, hogy a mi Rosa centifoliánk csu pán a 18. szá-
zad ban tûnt fel, s eb bõl ere dõ en mind egyik õsi ró zsánk 
kö zül a leg fi a ta labb.

A né hai Edward Bunyard elõ ké szí tõ mun ká já nak há la, 
ma ab ban a hely zet ben le he tünk, hogy a Lin né-fé le Rosa
centifolia-nak – amit Ang li á ban csak Provence vagy száz-
le ve lû ró zsa ként is mer nek – fel tér ké pez zük ere de tét vagy 
sok kal in kább evo lú ci ó ját. A ren del ke zés re ál ló hely mi att
rész le tek be nem bo csát koz ha tunk, így az ol va sónak egy 
tö mör ös  sze fog la lás sal kell be ér nie.

A vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a fel té te le zé sek kel el len-
tét ben a Rosa centifolia nem va don nö võ faj, s nem is egy 
egy sze rû pri mer hib rid, mint a da masz ku szi ró zsa. Ös  sze-
tett hib rid: négy kü lön bö zõ va don élõ faj, a Rosa rubra,
Rosa phoenicia, Rosa moschata és a Rosa canina al kot ja, 
s ez alap ján fel te he tõ, hogy kert bõl szár maz ha tott. Ha son-
ló ös  sze té tel ter mé sze te sen több mó don is ös  sze áll hat, s 
a konk rét lé pé sek rõl nincs is me re tünk. A leg gyor sabb út, 
hogy el ér jünk eh hez a kom bi ná ci ó hoz, az, ha köz vet le nül 
ke resz tez zük a Rosa bifera-t (rubra x moschata) és a Rosa
alba-t (canina x damascena), ami az tán ki ad ja a tel jes
ke ve ré ket. Mind azo nál tal a nö vény termesz tés meg ta pasz-
ta lá sa so rán az em ber el jut odá ig, hogy a pró ba–hi ba elv 
min tá ján dol goz va úgy vél je, hogy a vég sõ cél el éré se elõtt 
sok lé pést meg kel lett ten nie, elõ re és vis  sza egy aránt.

Szá mos iro dal mi és kép zõ mû vé sze ti for rás ta nú sít ja, 
hogy a Rosa centifolia las san és fo ko za to san fej lõ dött ki 
a 16. szá zad tól kez dõ dõ en egé szen a 18. szá zad ele jé ig, 
ami kor is el ér te tö ké le tes for má ját. Ezért a re mek ró zsá ért 
a hol land te nyész tõk zse ni a li tá sá nak és ipa rá nak tar to-
zunk há lá val, akik elõ ször 1580-ban kezd tek fog lal koz ni 
a prob lé má val, s meg sem áll tak ad dig, míg 1710 kör nyé-
kén meg nem al kot ták a tö ké le test.

Nem sok kal azu tán, a tö ké le te sí tett Rosa centifolia
rügy rend el le nes sé ge so rán ki ala kult Hol lan di á ban a 
mo ha ró zsa, amely a vi rá gok ket tõ ssé gé bõl fa ka dó an tel-
je sen ter mé ket len nö vény lett. Ez után leg alább hat van két 
má sik rügydeformáció ala kult ki, vagy az ere de ti Rosa
centifolia-ból, vagy an nak mu tá ci ó i ból. So kat kö zü lük a 
19. szá zad el sõ fe lé ben kul ti vál ták, de né há nyat még ma 
is ne vel nek. Burbage-ban kö rül be lül húsz rügymutációt 
ma gam is ne vel tem és vizs gál tam éve ken ke resz tül, s 
ez idõ alatt né há nyuk vis  sza tért rügy szü lõ jé hez, a Rosa
centifolia-hoz, amen  nyi re meg fi gyel tem, min den vál to-
zás nél kül, ami bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy ezek a 
mu tán sok az 1710 kö rül lé te zõ Rosa centifolia pa lán tá já-
ból szár maz tak.

A Rosa centifolia meg ter ve zett faj tá ja, va gyis a tö ké le te-
sí tett for ma, ami bõl a mo ha ró zsa ke let ke zett, egy tetraploid 
28 kro mo szó má val a tes ti sej tek ben és 14-gyel a hím és nõi 
ivar sej tek ben. A nö vény ket tõ sé ge mi att az ivar sej tek nem 
ér tek be és nem érik el vég sõ, ki fej lõ dött ál la po tu kat. Csu pán 
egy szer si ke rült egy ma got sze rez nem, és az sem csí rá zott.
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A leg több rügymutáció ugyan an  nyi kro mo szó má val 
ren del ke zik, mint a szü lõ nö vény, de van né hány, mint pél-
dá ul a „fes tõk ró zsá ja”, ame lyik tetraploid, tes ti sejt je i ben 
21 kro mo szó má val és egye net len szá mú kro mo szó má val 
az ivar sej tek ben, ame lyek ezért nem ér nek be. 

A fen ti jegy ze tek bõl jól lát szik, hogy leg fon to sabb 
õsi ker ti ró zsá ink a Rosa va don nö võ fa jtájá tól szár maz-
nak, név sze rint a vö rös ró zsá tól (Rosa rubra, Blackwell, 
1757)4, a fö ní ci ai ró zsá tól (Rosa phoenicia Boiss.), a pézs-
ma ró zsá tól (Rosa moschata Mil ler) és a ku tya ró zsá tól 
(Rosa canina L.)

Ez zel vé gé hez is ér az a rö vid ta nul mány, ami az õsi és 
mo dern ker ti ró zsák fej lõ dé sét vet te szám ba a kez de tek tõl 
nap ja in kig. Egy-két más õsi ker ti ró zsa faj ta, amit még ma 
is te nyész te nek, ki ma radt a fel so ro lás ból. Ilyen pél dá ul a 
ket tõs fa héj ró zsa, a ket tõs édes vad ró zsa, a ket tõs kén ró zsa 

és az ap ró faj ták, úgy mint a bur gun di ai ró zsa, a Rose de 
Meux és má sok. Ezek rõl azért nem tör tént em lí tés, mert 
ez idá ig nem fog lal koz tak ve lük köz vet le nül a mo dern ker-
ti ró zsák evo lú ci ó ja kap csán. Meg volt a ma guk ide je, de 
mos ta ná ig nem si ke rült di nasz ti át ki ala kí ta nunk. Eb be a 
ka te gó ri á ba tar toz nak a 18. szá zad ke vés bé õsi ró zsái, pél-
dá ul a Ayrshire-i ró zsák a Rosa arvensis-bõl (Huds), az 
örök zöld ró zsák a Rosa sempervirens-bõl (L.), a Burnet 
vagy skót ró zsák a Rosa spinocissima-ból (L.), 1762 (non 
1753). Vé ge ze tül ott van nak még a je len tõs sár ga és réz 
oszt rák vad ró zsák a Rosa luta-ból (Mil ler), ame lyek õsi 
ró zsa vol tuk el le né re a 20. szá zad haj na lá ig nem tar toz tak 
köz vet le nül a mo dern ró zsák so rá ba. Ró luk a kö vet ke zõ, 
a „Mo dern ker ti ró zsák” c. rész ben szó lunk.

Farkas Gergely fordítása

4 Syn., R. gallica L., 1759 (non 1753).
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GÉCZI JÁ NOS

A Kár pát-me den ce
ró zsa tör té ne té nek kez de tei

Elõz mé nyek: a kö zép kor ma gyar ró zsa jel ké pei

A hon fog la ló ma gyar tör zsek kul tú rá já ban a ró zsa
je len lé té rõl nincs ada tunk, de még ar ról sem, hogy a Kár-
pát-me den ce né pei is mer ték-e egy ál ta lán ezt a nö vényt. A 
ró mai kul tu rá lis ha gyo mány ugyan köz ve tít het te a ró zsát1

Pan nó ni á ba, de sem szim bo li kus, sem pro fán hasz ná la tá-
hoz nem tár sult iga zol ha tó an he lyi ró zsa ha gyo mány. A 
ró zsa a latinitás egyik jel kép for má ló ja és a mediterráne-
um nö vé nye ma radt, an nak el le né re, hogy va don élõ fa jai
Kö zép-Eu ró pá ban is ho no sak. A Kár pát-me den ce tér sé gé-
nek kö zép ko ri nyel vi em lé kei már bõ sé ges men  nyi sé gû 
ró zsa hi vat ko zás sal szol gál nak: az ál lam ala pí tás nyo mán 
a ke resz tény ség gaz dag mo tí vum kin csé bõl a ró zsa a tró-
pu sok ban, a val lá si ha gyo má nyok men tén, a kü lön le ges 
hely ze tek ér té ké nek je lö lõ je ként mu tat ko zik meg.

A tér ség la tin nyel vû iro dal ma ma gá tól ér te tõ dõ en 
hi vat ko zik a vi rá gok vi rá gá ra. A te ma ti kus Stellarium
Coronae Beatae Mariae Virginis (1498) Elöl já ró be szé dé-
ben Te mes vá ri Pelbárt a Je le né sek köny ve (12,1) alap ján a 
Szûz gyö nyö rû ké pét vá zol ja föl: amíg a Bib li á ban hi ány-
zik, ná la sze re pet kap a ró zsa. A sermóban Má ria ti zen két 
csil lag ból vi selt ko ro ná já ért – a Szûz Csil lag ko ro ná ja 
– Má ria ti zen két tit kát ki fej tõ mû vé nek ti zen két fe je ze tét 
ajánl ja fel. A menny nek di csõ sé ges ki rály nõ je szá má ra a 
flos florum vi rá gá ból ké szí tett ró zsa ko szo rú ként – va gyis
a gyõ zõ nek já ró ju ta lom ér te le mé ben – ajánl ja fel be széd-
fü zé rét. A ró zsa mint ér ték je lö lõ te hát Má ria fi gu rá já hoz 
tár sult ér ték jel zõ fo ga lom. Mind ezek el le né re ez a nö vény
nyil ván va ló an föl di szár ma zék: nem mér he tõ ve le az égi 
as  szony szel le mi sé ge, mert an nak ma gasz ta lá sá hoz és 
di csé re té hez nem elég sé ges; to váb bá a for rás alap ján az 
sem két sé ges, hogy az aján dé ko zás ak tu sá ban, a ró zsák
ál tal, ép pen a ha lan dó aján dé ko zó ré sze sed het a Má ria 
nyúj tot ta ke gye lem ben. A kom mu ni ká ció – a fe ren ces 
sermonariumban ért he tõ ok kal – a ké sei kö zép kor ró zsa-
ér tel me zé se sze rint zaj lik le.

A Gömöry-kódexben (16. szá zad ele je) le jegy zett, a 
Szent Do mon kos officiuma min tá ja alap ján író dott Szent
Im re ver ses zso lozs má já nak Szûz Má ria-éne ke szin tén 
Má ri á hoz kap csol ja a ró zsát. A ve cser nyén el hang zó 
Magnificat-antifóna szû zi vi rág nak (flos virginitatis), 
ma ku lát lan nak, il let ve érin tet len nek ír ja le az as  szonyt, 
aki, meg le het, ép pen ezért Is tent szün te le nül lát hat ja. S itt 
is a menny or szág hoz mél tó nak, az az a leg fel sõbb fo kot 
je len tõ nek bi zo nyul e vi rág.

A ma gyar nyel vû em lé kek kö zött a le gen dák, a pél dák
és lá to má sok, a pré di ká ci ók, az el mél ke dé sek, to váb bá 

az egy há zi éne kek és ver ses imád sá gok azok, ame lyek
a ke resz tény ség ró zsa jel ké pe it, né mi leg bõ vít ve, fenn tart-
ják. Az Érdy-kódex (1526–1527) Di csõ sé ges Szent Er zsé-
bet asszonnak innepérõl le gen dá ja – for rá sa Te mes vá ri 
Pelbárt De sanctisa – a 13. szá zad dal kez dõ dõ szent kul-
tusz cso da jegy zé ké bõl fon tos te ret szen tel a sze gé nyek nek 
táp lá lé kot osz tó ki rály lány ró zsa cso dá já nak. A Kar tha u zi 
Név te len a tisz ta ság és a szep lõ te len szü zes ség je gye ként 
mond ja el a szép ró zsa vi rá go kat; az ap ró vi rá gok tél víz 
ide jén je len nek meg, így tel je sít ve ki a szo kat lan je le net 
misz té ri u mát. Szent Er zsé bet ko rai kul tu szá ban az Ár pád-
ház tag jai csu pán a pá pa és a La tin Csá szár ság nyo mán 
vesz nek részt,2 ezt kö ve ti az tán a klarisszák, fe ren ce sek, 
do mon ko sok, johanniták Szent Er zsé bet-imá dá sa, amely 
a ró zsa és a nõi szen tek kap cso la tát, Má ria tisz te le té nek 
ki tel je se dé se óta, nem csak erõ sí ti, de he lyi ha gyo mány-
 nyá nö ve li. Az Ár pád-há zi di nasz tia tag ja i hoz fû zõ dõ 
szent ség el kép ze lé sek ben ko ráb ban is fel-fel buk kan hat tak 
köz vet len vagy köz ve tett ró zsa uta lá sok. Ist ván ki rály 
szé kes fe hér vá ri sír já nak 1083-as fel nyi tá sa kor „bal zsam-
il lat” és ró zsa szín víz ben úsz ká ló ma rad vány tá rul az egy-
be gyûl tek sze me elé.3 A Mar git-le gen da (1310 k.–1510, 
Ráskai Lea má so la ta) ugyan csak meg örö kí tés re mél tó nak 
ta lál ja azt az édes, tud ha tó an pa ra di cso mi il la tot, ame lyet 
az ex hu mált ha lott tes te bo csá tott ki. A ró zsa je gyek a 
szent ség bi zo nyí té ka i nak egyi ké vé vál nak, olyan sze mé-
lyi sé gek alak já hoz kap cso lód nak, akik nek lel ke ke gyes 
vagy ér té kes föl di éle tük ju tal má ul a Pa ra di csom ba ke rült. 
A ró zsa je len ti a Pa ra di csom ra va ló hi vat ko zást.

Az Érdy-kódex Exemplum mirabile. Cso dá la tos pél da 
az if jú ról, aki a pa ra di csom ban járt cí mû le gen dá já nak 
szer zõ je a pa ra di cso mot ró zsák kal és egyéb il la tos vi rá-
gok kal gaz dag nak ígé ri:

„Az feld ki es, kihöz so ha ha son la tost nem lá tott. Ott van-
nak hát min den fé le szép il la tú fivek, kilenb-kilenb színõ 
vi rá gok, ró zsa, lilium, vi o la az szép me zõn széj jel.”4

A ró zsa ös  sze tett ér tel mé nek je len té se it leg tel je seb ben 
a Cornides-kódex (1514–1519) Szent Do rot  tya-le gen-
dá ja fog lal ja ös  sze. A dí szes nö vény rõl mint gaz da gon 
„gyimölcs”-ezõ – vi rág zó – fo lyó men ti plán tá ról esik 
elõ ször szó Sirák fia Jé zus köny vé nek har minc ki len ce dik 
ré szé ben (19,17). A plán tá lás ki tün te tett vi szonyt, gon do-
zást és sze re te tet je lent a nö vény és fenn tar tó ja kö zött. A 
ró zsa bo ta ni kai és szel le mi tu laj don sá gai kö zül a vi rág-
il lat, a pi ros szín, a szép ség tár sult a már tí rok vé ré nek 
sza gá hoz, szí né hez és a tisz ta szü zes ség hez. A ró zsa a 

1 Géczi Já nos: A kö zép kor ró zsái I. rész. Is ko la kul tú ra 1997/2. A kö zép kor ró zsái II. rész. Is ko la kul tú ra 1997/3.
2 Klaniczay Gá bor: Az ural ko dók szent sé ge a kö zép kor ban: ma gyar di nasz ti kus szent kul tu szok és eu ró pai mo del lek. Ba las si, Bp., 2000. 183. p.
3 Legendae Stephani 432–440/49–53., idé zi Klaniczay G. 2000, 115.
4 Karthausi Név te len: Exemplum mirabile. Cso dá la tos pél da az if jú ról, aki a pa ra di csom ban járt. In: Érdy-kódex, 508–511. p.
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pa ra di csom ül te tett vi rá ga, azo kat on nan küld te Krisz-
tus Do rot  tya szá má ra. A ró zsa mind ezért cso da jel kép 
is. To váb bá, mi vel az odor a ró zsa je len lét ének hír nö ke 
és gyö nyör köd te tõ je, Do rot  tya tör té ne té nek szin tén egy 
je len tést jut tat. A Karthausi Név te len ha gyo má nyos ér tel-
me zé sé ben a ró zsa a tisz ta sá got, a sze re te tet és a di csõ sé-
get jel ké pe zi. A ró zsa tisz ta sá ga (szép sé ge), pi ros sá ga (a 
sze re tet), fé nyes sé ge (a di csõ ség) mun ká já ban egy ként 
ma gya rá za tot nyer. A ró zsa vi rág tisz ta sá ga a ró zsán, il let-
ve a kör nye ze té ben meg mu tat ko zik, s mind ez négy szer
so rol ta tik elõ:

„Elõ ször szép sé gé nek oká val, má sod szor az õ jó il lat-
já nak édes sé gé vel, har mad szor tiviskes vol tá nak oká val, 
ne gyed szer meghívesejtõ jó szá gos vol tá val.”5

A tö vis a vi rág zás le he tõ sé ge, az ön fel ál do zó ke mény-
ség, a test sa nyar ga tá sa fel té te le a szi rom bon tás nak, 
hi vat koz za a szer zõ Clairvaux-i Szent Ber ná tot. A ró zsa 
hév csök ken tõ, láz csil la pí tó medicinális ha tá sa sem ma rad
em lí tet le nül: pár hu zam ba ke rül a go nosz sá got csil la pí tó 
tisz ta ság gal.

A Peer-kódex (16. szá zad ele je) imád sá ga a ke gyel mes 
Szü zet eré nye mi att

„ró zsá nál pirosb”-

nak6 mond ja, más hol pe dig az er köl csi tar tal mat hang-
sú lyoz va, bûn nél kül fo gan ta tott, szép ség je gyét ma gán 
vi se lõ és folt ta lan

„szép, tisz ta rózsá”-

nak7, ma ku la nél kü li nek ál lít ja. Az óbu dai klarisszák 
Ná dor-kó de xé nek (1508) Farkasseb el len fo hász ko dó ja 
a

„szízeknek rózsájá”-

hoz,8 a vi rá gok leg el sõ jé nek is mert, köz ben já ró Má ri á hoz 
imád ko zik. A Má ria epe sé ge9 a pi ros ró zsát – ha tá vo li an 
is – öt szir ma mi att Krisz tus öt se bé vel hoz za kap cso lat-
ba. A se bek és a ró zsa le ve lek szá ma kí nál ta il lesz ke dést 
meg vi lá gít ja az, hogy a ró zsa Hús vét vi rá gá nak, a krisz tu si 
vér ta nú ság je lé nek szá mít, s hogy a pi ros – a már tír vér ér tel-
mé vel ren del ke zõ – ró zsa sze dé sé nek, a élet eré nyek ju tal-
má nak el éré se ide je „Pinkesd”, a föl tá ma dás nap ja. Ez zel 
ma gya rá zott az, hogy a ró zsa il lat a pa ra di csom vi gasz ta ló, 

re mény tel jes üze ne te. A ró zsa a kö zép ko ri ha gyo mány sze-
rint ma radt Krisz tus vi rá ga, s a Krisz tus tól ere dõ

„sze re tet nek ró zsá ja”10

is.
A Döbrentei-kódex (1508) utá ni idõ ben ke let ke zett 

Éne kek éne ke-for dí tá sok ös  sze ve té sé bõl ki ol vas ha tó a 
ró zsa sze re pé nek he lyi át ér té ke lõ dé se. Amíg a pre mont-
rei li tur gi kus kó dex ben az ere de ti la tin nyel vû szö veg nek 
meg fe lel ve a li li om szó sze re pel, Heltai Gás pár Sa la mon-
nak legfelyebb va ló éne ke (1552), Károli Gás pár Éne kek 
Éne ke (1590) és Bogáti Fa ze kas Mik lós Éne kek éne ke
(1584) for dí tá sa i ban a li li om he lyén már egy re-más ra 
ró zsa ol vas ha tó. Deb re ce ni Simonides Gás pár (1602–
1637?) ver ses, bib li ai kom pen di u má ban a di á ko kat az 
Éne kek Éne ke tar tal má ra em lé kez te tõ sza vak kö zé ugyan-
csak a ró zsa11 ke rül. A ró zsák kal a mû al le go ri kus ér tel me-
zé sé nek tár gyi a sí tá sa kö vet ke zik be.12 En nek az az oka, 
hogy az Éne kek éne ke sze rel mi együtt lé tet je le nít meg, s a 
re ne szánsz ké sei idõ sza ka, kü lö nö sen az azt kö ve tõ ma ni-
e riz mus meg en ge di a „lilium” ki fe je zés nem szó  sze rin ti 
for dí tá sát, s a li li om ró zsa jel kép be va ló be ol vasz tá sá val, 
a sze rel mi ér te lem meg nö ve lé sé vel a rózsakénti ér tel me-
zé sét. A ter mé sze ti szép ség után zá sa, il let ve áb rá zo lá sa 
a re ne szánsz ko rá ban je len tõ ség gel bír, en nek nyo mán a 
szép ség ide á já nak hang sú lyo zá sa ugyan csak fon tos. A sze-
rel met su gár zó ró zsa a Má ria-ha gyo mány alap ján a misz ti-
kus sze re tõt in kább tud ja meg idéz ni, mint a li li om.13

Az idõ szak vi lá gi köl té sze te sem le het men tes at tól a 
ró zsa ér tel me zés tõl, amely ben a Má ria- és Jé zus-tisz te let 
meg nyil vá nul. Az egy há zi köl té szet ele me i ben bõ vel ke-
dõ Szent Lász ló-ének (1470 kö rül) a ki rály ta tá rok el len 
ví vott har cá ban a hõs sé nö ve ke dés fo lya ma tát, a Szent lé-
lek bá to rí tá sá nak el fo ga dá sát, majd a csa tá ban va ló el hul-
lást is ér tel me zi a

„ró zsá kat szaggatál, ko ro nád ban fízéd”14

ki fe je zés sel.

A fin’amor és a petrarkizmus ma gyar ró zsa jel ké pei

A la ti nul és ma gya rul író hu ma nis ták a ke resz tény örök-
ség ró zsa jel ké pe i nél tá gabb le he tõ sé get ta lál nak a ró zsák 
hi vat ko zá sá ra ak kor, ami kor a venusi,15 cu pi dói,16 a bak-
kho szi, a perszephonéi és a töb bi an tik vi tás ban rög zült 
ró zsai kap cso lat nak is fi gyel met szen tel nek. A szim bó lu-

  5 Cornides-kódex 120r–130v, Nytár 6. 640–650.
  6 Peer-kódex 288–289. In: Nytár 2, 93.
  7  Ré gi ma gyar köl tõk tá ra: XVII. szá zad. Szerk.: Klaniczay Ti bor, Stoll Bé la. 3. köt. Sze rel mi és la ko dal mi ver sek. Saj tó alá rend.: Stoll Bé la.

Aka dé mi ai, Bp., 1961.
  8 Ná dor-kó dex 703–704. In: RMKT I2 153.
  9 Pél dák köny ve 32–33. In: CodHung 4, 206–208.
10 Jó és go nosz szerzötösnek di csé re ti és szi dal ma. Winkler-kódex 352. In: RMKT I1 117.
11 Canticum canticorum (ex Compendio biblico memoriali). In: A gyu la fe hér vá ri hu ma nis ta köl té szet an to ló gi á ja. „Köl tõk vi rá gos kert je”. Vál./

ford.: Tóth Ist ván. Accordia, Bp., 2001. (Ha gyo mány õr zõ köny vek).
12 Rohály Já nos 2001, 17.
13 Vö. Klaniczay Ti bor: Ma ni e riz mus szó ban és ké pek ben. In: Klaniczay T. 2001, 207–209.
14 Gyön gyö si kó dex az 1500-as évek ele jé rõl. A nyelv em lék ha son má sa és be tû hû át ira ta be ve ze tés sel és jegy ze tek kel. Jegyz.: Dö mö tör Adrienne, 

la tin: Madas Edit. MTA, Bp., 2001. 220–234. p. (Ré gi ma gyar kó de xek, 27.)
15 Ba las si Bá lint és a 16. szá zad köl tõi. An to ló gia. 1–2. köt. Szerk.: Var jas Bé la. Szép iro dal mi, Bp., 1979. 53. p. (Ma gyar re mek írók)
16 Ba las si Bá lint: Ki ben Juliához hasomlítja Cé li át. In: Var jas B. szerk. 1979, 180.
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mok kö zé való vis  sza ke rü lé sük ön ma gá ban is elég sé ges 
a jel kép kör bõ ví té sé re s így a profanizáció irá nyá nak ki je-
lö lé sé re. A meg lé võ le het sé ges ró zsa ha son la tok kö zött 
szá mos olyan akad, amely nek sem le ges sé ge, üres sé ge 
vagy or na men tá lis funk ci ó ja ugyan csak okot szol gál tat a 
pro fán al kal ma zás ra.

Kas sai Zsig mond Dá vid (1556?–1587) Kovacsóczy
Er zsé bet sír fel ira ta egy him lõ ben meg halt két éves kis-
lány em lé ké re író dik:

„Így szá rad ki a bú za is egy szer; a ró zsa is így hull
S el sõ reg ge len az il la to zó li li om.”17

A ró zsa mo tí vum – tá vol ról és egy szer re – a nö vény 
ha lál-, bú csú aján dék-, ér ték-, mu lan dó ság-jel zõ sze rep le-
he tõ sé ge it ajánl ja föl.

S ha

„ta va szi ró zsa vi rít a me zõn.”18

mint ír ja Nagy szom ba ti Már ton (16. szá zad ele je), a ki je-
len tés bi zo nyo san or na men tá lis sze re pû. A me zõ (s az 
or szág) ér té ké nek jel zé sén kí vül a ró zsa nem re fe rál a 
ter mé szet rõl sem: eb ben az élõlényegyüttesben ugyan is
nem él ró zsa.

A ró zsát, ori en ta lis ta ér dek lõ dés ered mé nye ként, az 
osz mán „fér jes meg ha ja don nõk” szép sé gé nek, ékes sé-
gé nek jel lem zé sé hez hasz nál ja Christianus Schesaeus19

(1536–1585):

„kik nek csil lag sze me szebb li li om nál
s paestumi ró zsá nál.”

A nõi kel lem ilyen le írá sa nem új don ság, igaz, a szép-
ség nem az isz lám, ha nem a ke resz tény nõ ide ál to po szai 
sze rint ke rül le írás ra. E köl tõi ha son lat an  nyi ban is ér de-
kes, hogy Plinius Historia naturalis nö vé nyek rõl szó ló 
is me re tei kö zül a szer zõ meg ne ve zi a bo ta ni ku sok ál tal 
meg nem ha tá roz ha tó tu laj don sá gú egyik ró zsa vál to za tot, 
a paestumit.

Ba las si Bá lint (1554–1594) ugyan csak a nép sze rû nek 
tû nõ me zei ró zsa to po szát hasz nál ja föl a Széllyel tün dök-
le ni kez de tû ver sé ben:

„Széllyel tün dök le ni nem ládd-é ez föl det gyö nyö rû 
vi rá gok kal?

Me zõk il la toz nak jó sza gú ró zsák kal”

A fü le mü le és a ró zsa együt tes jel ké pi hasz ná la tá ra is 
akad Ba las si nál pél da. Ba las si e jel kép-tár sí tás le he tõ sé gé-
re nem fel tét le nül a tru ba dúr ha gyo mány ból, mint in kább
petrarkista vers gyûj te mé nyek bõl fi gyel het fel,20 de az 
sem len ne meg le põ, hi szen ma ga is for dít tö rök ver set, ha 
azok ban ta lál ko zik a fü le mü le-ró zsa pár ral.

Egy fran cia vers gyûj te mény két szer zõ je, a Bi zánc ból, 
ahol ugyan csak is mert le he tett az ör mé nyek lé lek ma da-
rá nak, a fü le mü lé nek a ró zsá hoz va ló he ves von zó dá sa, 
Itá li á ba ke rült Marullus (Mikhaél Tarkhaniota) és Joannes 
Secundus már „sze re lem ma dár”-ként be szél a fü le mü lé-
rõl. A lé lek ma dár nak tar tott fü le mü le sze re lem ma dár rá 
vá lá sá hoz a szerelem/szeretet-értelemmel ren del ke zõ 
ró zsa nagy ban hoz zá já rul. A vi rág nak ud var ló ma dár ból 
a sze rel mes sé vá lik.

A szép ség vá gya Má ria se gít sé gé vel Krisz tus hoz va ló 
tö rek vés sel egyen lõ. Az áhí to zás ki fe je zõi a pa ra di cso mi 
vi rág, a lé lek ma dár, de az a méh a kap tár kö zös sé gé hez 
tar to zó ízelt lá bú is.

Ba las si ver se i ben a ró zsa-száj és a ró zsa-méh ös  sze vo-
ná son ala pu ló re ne szánsz me ta fo rá kat is hasz nál ja. Te szi 
ezt Joannes Secundus XIX. basiuma alap ján, amely egyéb-
ként Rémy Belleau két szo nett jé nek for rá sa is.21 Joannes 
Secundusnál a méh a be szé lõ hang sze rel me imp li ci te 
ró zsás nak ál lí tott aj ká ról gyûjt het mé zet; az inventio po e-
ti ca sze rint, ha a méh meg szúr ná az aj kat, meg mér ge zõd-
vén ma ga is sze re lem be kel le ne, hogy es sék.

„… De ti, mé zet gyõtõ bo lond mé hek,
Ró zsán, vi o lá kon itt mit sze de get tek?
Ha mé zet ke res tek, azt nem itt lölitek,

Ha nem az én sze rel me sem száján…”22

Ba las si nál a sze re lem és a lé lek ma dár ér tel me ket 
meg en ge di a Bor ivók nak va ló vers né hány so ra, mi vel
Pün kösd a vers be szé lõ jé nek ide je. Az il la toz va vi rág zó 
ró zsa és a fel tá ma dást üd vöz lõ ma dár ke resz tény ér tel me 
nem ide gen sem a tru ba dúr „ta va szi nyi tó kép”-tõl, sem a 
petrarkizmus neoplatonista-misztikus tar tal mú ter mé szet-
ha son la tá tól, ter mé szet ér tel me zé sé tõl:

„Ál dott szép Pün kösd nek gyö nyö rû ide je
Min den egész ség gel lá to ga tó ege,
Hos  szú úton járókot kön  nyeb bí tõ sze le!

Te nyi tod rózsákot meg il la to zás ra,
Né ma fü le mi le tor kát ki ál tás ra,”23

A fü le mü le és a ró zsa, ke resz té nyi es ér tel me sze rint, a 
sze rel mes és a sze re tett lény.

A Ki ke let kor, jó Pün kösd ha vá ban kez dõ so rú Ba las si-
vers ter mé szet mo tí vu mai tö ké le te sen meg for máz zák azt 
a sko lasz ti ka ide jén ka no ni zá ló dott hortus conclusust, 
amely a Má ria-szim bó lu mo kat fog ja ös  sze. A te me tõ nö-
vény ként is mert örök zöld cip ru son (élet fán) han gos ko dó 
fü le mü le (lé lek) je len té se eb ben az eset ben sem két sé-
ges, amint az sem, mi ért ép pen két ró zsa bo kor ke rül 
meg ne ve zés re, s az egyik bi zo nyo san fe hér, a má sik
pi ros vi rá gú:

17  Kas sai Zsig mond Dá vid: Consolatio Davidis Sigemundi Cassoviensis. Dialogus, quo praesides Transylvaniae suorum morte dolentes conso-
latur. Heltai, Ko lozs vár, 1584. 107. p. (RMK II 180).

18 Kas sai Zsig mond Dá vid: Ma gyar or szág fõ ura i hoz. III, 734. Ford. Tóth Ist ván.
19 Schesaeus, Christianus: Pannonia rom lá sa. X. 1571, 506–507. Ford. Weöres Sán dor.
20 Gyarmathi Ba las si Bá lint ös  szes ver sei. Szerk. Szilády Á. 1879, 285–290.; Szabics I. 1998, 21.
21 Eckhardt S. 1972, 236–238.; Szabics I. 1998, 21.
22 Ba las si Bá lint: Ad apes. Hallám egy ifjúnak… In: Var jas B. szerk. 1979, 68.
23 Ba las si Bá lint. Ál dott szép Pün kösd nek gyö nyö rû ideje… In: Var jas B. szerk. 1979, 60.
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„Ki men tem ben egy cser gõ pa tak ra
Találék, oly hí ves re, tisz tá ra,
Mint fé nyes kristálra;

Part ja bûves sok gyöngy vi rág ok kal,
Ékes sok jószagú vi o lák kal,
Két ró zsa bo kor ral,

Mel let te egy ki ter jedt cip rus fa,
Ki nek szép zöld boj tos ága i ba
Fü le mi le szóla.

Ott a fa árnékába leülék,
Fü le mi le hogy ott han gos kod nék,
Szí vem gyönyörködék.”24

A ke resz té nyi ér tel mû dol gok kal a lé lek áhí ta tos gyö-
nyör kö dé sé nek he lyét mu tat ja be Ba las si, s ra jon gá sa 
emi att vallásias jel le gû. A petrarkizmus elõ de i nek te kin-
tett 12. szá za di pro van szál trubadúrok lí rá já nak köz pon ti 
té má ja volt a ha son ló an spi ri tu á lis sze re lem.

A petrarkizmusnak meg fe lel az a sze re lem áb rá zo lás, 
ame lyet a tru ba dúr lí ra rá ha gyo má nyoz: a nõ höz tár sí tott 
ró zsa, va la men  nyi hi vat ko zott bo ta ni kai tu laj don sá gá val, 
mi ként a nõ, ide ál tí pus. Tö ké le tes esz mény, amely nek
jel lem zõi, szí ne, sza ga, nek tár ja-mé ze, tüs kéi, vi rág zá si 
ide je, öt szir ma, nem szo rul nak sem egye di ér tel me zés re, 
sem a ha gyo mány to váb bi ki egé szí té sé re.

A szí nek ér tel me tá gul, s eh hez hoz zá já rul az, hogy a 
ter mé sze ti kép le fe di, s mint egy je len té sé ben és ha tá sá ban 
fel old ja a val lá sos és a val lás er köl csi tar tal mat. Ez Ba las si 
Bá lint ver se i ben is nyo mon kö vet he tõ. A

„Pa ra di csom ban ter mett szép új ró zsa
di csõ sé ges orcája…”25

még meg je lö li a szín szár ma zá sá nak he lyét és er köl csi 
ka rak te rét, s ez zel vo nat ko zá si ke re tet szab az ér te lem szá-
má ra. Ami kor az eh hez ha son ló pon to sí tás el ma rad, csak 
a mély ér tel mû ol va sás szá má ra tá rul hat fel a pi ros szín 
charitast je len tõ vol ta:

„Vi o la szép szí ne mu tat ja hív sé gét,
Ró zsa pi ros vol ta hoz zám nagy szerelmét…”26

S a pro fa ni zá ló dás ha tá rá ig jut el a ró zsa szim bó lum, 
ami kor a „jó il lat” már nem föl tét le nül utal a pa ra di csom 
odo rá ra:

„Én drá ga lá tos pa lo tám,
Jó il la tú, pi ros ró zsám,
Gyö nyö rû szép kis vi o lám,
Élj so ká ig szép Juliám.”27

A ró zsa il lat a ró zsát, a ma dár dal a ma da rat (pa csir tát, 
fü le mü lét), a méz pe dig a mé het hi vat koz za. A (pi ros) 

ró zsa át ha tó il la ta, a ma dár ön fe ledt éne ke, a méh szor gos 
méz gyûj té se mind-mind ugyan azt a tö rek vést éb resz ti fel: 
a lé lek vá gya ko zá sát Ura iránt. S ha Pün kösd ide jén föl-
hang zik a ma dár dal, ki nyí lik a ró zsa, s mé zét sze di a méh 
a vi rág nak, ak kor az al le go ri kus gon dol ko dás szá má ra 
mind ez együt te sen, a jel kép fo ko zás ré vén, to vább erõ sí ti 
azt az ér tel met, ame lyet kü lön-kü lön is nyúj ta nak.

A Pün kösd höz tár sí tott ró zsá nak nincs tüs ké je, a 
szép sé gét nem csök kent he ti sem mi fé le ne ga tí vum. (A 
tüs két len ró zsa he lyet te sí tõi, bo ta ni kai meg fe le lõi azok a 
szí nük, il la tuk, vi rág zá si ide jük ha son ló sá ga alap ján ki vá-
lasz tott nö vé nyek, ame lyek Pün kösd kör nyé kén vi rí ta nak 
– pél dá ul a ba zsa ró zsa [Peonia] stb. A tüs két len vi rág, 
amely kép te len se bet okoz ni, a föl tá ma dás al lú zi ó ja: 
ma ga Krisz tus al te re gó ja. S ugyan ak kor a föl tá ma dás élõ 
– em lé kez te tõ ül szol gá ló nö vé nyi – al le gó ri á ja is.)

Ada tok a ma gyar re ne szánsz ró zsa jel ké pe i hez

Pün kösd kor nyí ló ró zsát idéz meg az az 1510-ben 
fel jegy zett, mé lyen val lá sos vers is, amely a Pél dák 
Köny vé ben ta lál ha tó: Az is te nes élet re gu lái.28 Ott a ró zsa
a leg fõbb már tír nak, Jé zus Krisz tus nak a ha lá lá ra és föl-
tá ma dá sá ra, va la mint Má ria fáj dal má ra vo nat ko zik, és 
nincs sem mi fé le vi lá gi as üze ne te.

„Pi ros ró zsát ha szed nek
Pün kösd ide jé ben,
Mi ként an nak il lat ja
Ésmeg vi gasz tal ja:
Ígyen Urunk Jé zus nak
Öt mély se bét gon dol ván,
Ke reszt fán füg geszt vén,
Vi gasz tal ja szí vün ket,
Oltalmazja lel kün ket
Örök kár ho zat tól.

Gyen ge ró zsa meg her vad,
Mikort hév ség éri:
Szûz Má ria hervada
Szent ke reszt fa alatt,
Ki rõl megemlékezzünk…”

A név te len 15. szá za di szer zõ tõl szár ma zó má sik szent 
éne ket az 1506-ban ké szült Winkler-kódex õriz te meg. A 
vá gáns rit mu sú, 6/7 szó ta gú so rok ból ál ló mû Adam de 
Saint-Victor Dies est laetitiae kez de tû, 6 stró fás him nu szá-
nak át köl té se. A vers ma gya rul 31 stró fá nyi, s az ere de ti-
ben még nem ta lál ha tó, né met nyel ven ke let ke zett ré szek 
ma gya rí tá sát is tar tal maz za.

„Sze re tet nek ró zsá ja
Té ged ékeséjte,
Szent alá za tos ság nak
Vi o lá ja szépéjte,

24 Ba las si Bá lint: Ki ke let kor, jó pünkesd ha vá ban, … In: Var jas B. szerk. 1979, 70.
25 Ba las si Bá lint: Julia két szemem… In: Var jas B. szerk. 1979, 126.
26 Ba las si Bá lint: Most adá vi rá gom ne kem bok ré tá ját. In: Var jas B. szerk. 1979, 83.
27 Ba las si Bá lint: Ez vi lág sem kell már nékem… In: Var jas B. szerk. 1979, 108.
28 Há rom ve réb hat szem mel. An to ló gia a ma gyar köl té szet rej tett ér té ke i bõl és fur csa sá ga i ból. Ös  sze áll.: Weöres Sán dor. Szép iro dal mi, Bp., 

1977. 60–61. p. 
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Tisz ta ság nak li li o ma
Igen té ged tisztele,
És min den jó ság nak,
Jám bor ság nak, szent ség nek
Édes sé ges il lat ja
Té ged mind elhata.”29

Az egy há zi him nu szok ban a ró zsa je len té se szi go-
rú an meg sza bott: az el nem mú ló is te ni sze re tet vi rá-
ga. A vi rág pa ra di cso mi ere de tét az „édes sé ges il lat”
bi zo nyos ság gal mu tat ja meg. A sze re te tet (és a ro kon 
ér zé se ket) je len tõ vi rá got egyéb ként más hol még vis  sza-
idé zi a kó dex egyik szö ve ge. A Jó és go nosz szer ze tes nek 
dícséreti és szi dal ma cí mû vers ben (ahol a Pa ra di csom 
Krisz tus kert je ként sze re pel) ol vas ha tó:

„A jó szer ze tes nek
Szí ve Krisz tus kerte
Mert õben ne plán tál ta
Verágoknak szép sé gét,
Mert szent alá za tos ság
Verágozik õben ne
Mint kék vi o la,
Sze re tet nek ró zsá ja,
Tisz ta ság nak li li o ma,
Ben ne kevélkednek.”30

A pün kösd és a meg le he tõ sen köz he lyes imá dat, il let-
ve sze re tet ró zsá já nak ko ráb bi fel tû né sei min de nes tül 
kö zép ko ri a sak. A pi ros ró zsa és Krisz tus öt se be kö zöt-
ti ös  sze füg gés a kö zép ko ri as gon dol ko dás ered mé nye, 

s foly tat ha tó ha gyo mányt je lent a nyu ga ti, ka to li kus 
kul tú rá ban. Egy Szent Amb rus-him nusz nak az Apor-
kó dex ben ta lált 15. szá za di ma gyar nyel vû vál to za ta25 is 
ezt mu tat ja, bár az is me ret len szer zõ egy sze ren csés meg-
ol dás sal a ró zsa és Krisz tus vé ré nek je len té sét erõ tel jes 
kép pé ala kít ja át:

„Ki nek a ke reszt fa ol tá rán
Megsûlt szentségõ tes tét
Õ rózsáló vé ré vel
Kós tol ván élünk Is ten nek.”31

Ilosvai Sely mes Pé ter (1520 k.–1580 k.) ép pen ség gel 
köz vet le nül a Bib lia alap ján em lí ti a ró zsát egy pro tes táns 
lel ki pász tor le á nyá nak ke resz te lõ jé re szer zett, az as  szo nyi 
ne vek ere de té rõl és ér tel mé rõl val ló rig mu sá ban:

„Az Zsuzsánna szép li li om avagy ékes ró zsa.”32

A ró zsa mel lett fel tû nõ fe hér li li om a szü zes ség és tisz-
ta ság vi rá ga. De az érin tet len sé get a ma ku lát lan ró zsa is 
je lez ni tud ja. Az 1526-os Ó ke gyes szíz Má ria kez dõ so rú 
vers mind a négy versszakának má so dik so ra az Is ten-
anyát

„szép tisz ta ró zsá nak”,33

az az folt nél kü li nek, ár tat lan nak ne ve zi – a hit sze rint
nyil ván va ló an a tes ti sé gé ben, mi ként az is me ret len szer zõ 
ha ma ro san ki is je len ti: „Szep lõ te len megmaradál / Jé zust 
ha ne künk adád.”

29 Szent ének, ki dícséri Szíz Má ri át és az Ö Szent Fi át. In: Weöres S. szerk. 1977, 57–59.
30 Jó és go nosz szer ze tes nek dícséreti és szi dal ma. In: Weöres S. szerk. 1977, 60.
31 Ad coenam agni providi. In: Weöres S. szerk. 1977, 52.
32 Interpretationes nominum mulierum. In: Weöres S. szerk. 1977, 97.
33  Janus Pan no ni us: Janus Pan no ni us és Ba las si Bá lint vá lo ga tott köl te mé nyei. Szerk.: La tor Lász ló. Uni kor nis, Bp., 1994. 13–14. p. (A ma gyar 

köl té szet kin cses tá ra)
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VÖ RÖS IST VÁN

A re gény ne vû hang szer
Min den iro dal mi mû ko ráb bi mû vek in terp re tá ci ó ja. Ez 

alól még az Iliasz sem ki vé tel. Az Iliász a szó be li ség nagy 
ko rá nak zá ró kö ve. Ös  sze fog la lá sa mind an nak, ami csak
mond va volt, és amit a fe le dés ve szé lye fe nye ge tett. Az Ili-
ász egy kor szak be fe je zé se. A poszt-szó be li ség kez de te.

A kis né pek nagy iro dal ma a nagy né pek kis iro dal-
má nak in terp re tá ci ó ja. Ha az irány meg for dul na, meg for-
dul na az arány is. A kis né pek csak is iro dal muk ré vén 
ke re ked het nek felül a nagy né pe ken. Ezért kö ve tik olyan 
áhí ta tos fi gye lem mel azok iro dal má nak tör té né se it.

Az iro dal mi nagy ság kis mû vek nagy vo na lú in terp re tá-
ci ó ja ré vén jön lét re. Kü lö nö sen igaz ez a mo dern (te hát
poszt-klas  szi cis ta vagy poszt-ro man ti kus) és a poszt mo-
dern (te hát poszt-poszt klas  szi cis ta vagy poszt-poszt ro man-
ti kus) mû vek re. Ro man ti ka és klas  szi ka per sze szin tén 
egy-egy tra dí ció nyo mán jött lét re. A klas  szi ciz mus poszt-
ró mai, a ró mai pe dig poszt-klas  szi kus (gö rög). A ro man ti-
ka poszt-gó ti kus, a gó ti ka poszt-bar bár. A II. vi lág há bo rú 
utá ni mû vé szet te hát egyik ágon poszt-poszt-poszt-poszt 
gö rög, má sik ágon  poszt-poszt-poszt-poszt bar bár. Két 
egy más nak el lent mon dó alap fo ga lom mo só dik el az egy-
re zse ni á li sab bá vá ló in terp re tá ci ók so rán.

Ugyan így mo só dik el cent rum és pe ri fé ria vi szo nya a 
multikulturalizmus, a szel le mi glo ba li zá ló dás ha tá sá ra. 
En nek a ten den ci á nak ta lán leg fon to sabb cseh aty ja Milan 
Kundera. Kundera a cseh nem zet két év szá zad óta leg ke-
mé nyebb kri ti ku sa. A cseh Thomas Bernhard. A poszt-
cseh (te hát fran cia) Thomas Bernhard. Hi szen fran ci á nak 
len ni sem örö kül ka pott büsz ke ség kér dé se ma nap ság. 
Sok kal in kább egyé ni vá lasz tás vagy egyén fö löt ti kény-
szer ered mé nye. Az ön ref le xió egy nép ese té ben ta lán 
még fon to sabb, mint az egyé nek ese té ben. Pe dig már az 
egyén se szí ve sen mond ja ki utó lag, hogy va la me lyik dön-
té se hely te len volt. In kább kö rül mé nye sen el ma gya ráz za, 
mi ért volt min den lát szat el le né re jó. A cseh ön kép nagy 
- mér ték ben an nak a si ke res küz de lem nek a tu da tá ra épül, 
amit a cseh nyelv ér de ké ben egy év szá za don át az írók 
úgy vív tak meg, hogy szel le mi ere jü ket alá ren del ték a 
nyelv eman ci pá lá sá nak. Er re jön Kundera, aki rá kér dez, 
nem fö lös le ges erõ po csé ko lás volt-e ez. De hi szen mi a 
nyel vünk ré vén va gyunk azok, akik va gyunk, fe le li az 
egész sé ges cseh ön tu dat. Csak hogy van más jár ha tó út is, 
az íre ké. Nem igaz az, hogy csak nyel vé ben él a nem zet.
Épp nyel vé ben sze pa rá ló dik el a kül vi lág tól. Per sze csak 
elv ben ért he tünk egyet Kunderával, hi szen min den nyelv 
kincs, és egy je len tõs kul tú rát hor do zó nyelv ki ha lá sá val 
az ad di gi cseh kul tú ra is vég leg az ol va sat lan ság ba der-
medt, és kisszá mú fi lo ló gus sza bad rab lá sá nak te re pé vé 
deg ra dá ló dott vol na.

Még is na gyon fon tos egy szer rá kér dez ni, hogy ami-
ért nem ze dé kek on tot ták szel le mi vé rü ket, csak ugyan jó 
cél volt-e. A vá lasz per sze nem le het más, mint igen. De 
ak kor is to vább kér dez he tünk. Még ha jó volt is, va jon
az egyet len le het sé ges jó cél volt? Vagy lett vol na al ter-
na tí vá ja?

Pe dig a nyelv cse re, me lyet az én ka pott, és az én vá lasz-
tott kul tú rám, a ma gyar és a cseh is el uta sí tott, biz tos egy-
faj ta ki tö rést je len tett vol na az in terp re tá ci ók egyik kö ré-
bõl. Ha cse hek és ma gya rok el vál lal ják a né met nyel vet,
ak kor biz tos, hogy ma is lé tez ne Kö zép-Eu ró pa. Lé tez ne 
még ak kor is, ha már Eu ró pa ma gá ban nem is lé te zik. 
Ak kor a né met nyelv len ne a re gi o ná lis köz- és iro dal mi 
nyelv, Kö zép-Eu ró pa nyom je le.

De lé tez het-e Kö zép-Eu ró pa anél kül, hogy Eu ró pa lé te-
zik? És lé te zik-e Eu ró pa?

Eu ró pa ad dig lé te zett, amíg a vi lág kul tú ra az eu ró-
pai kul tú ra in terp re tá ci ó ja ként volt föl fog ha tó. Most az 
eu ró pai kul tú ra a vi lág más tá ja in lét re jö võ, több nyi re az 
eu ró pai kul tú ra le ány vál la la ta it je len tõ kor társ kul tú rák 
in terp re tá ló ja. 

Ro mok ban az ere de ti kí nai kul tú ra is, az ere de ti dél-
ame ri ka i ról pe dig jó for mán sej tel münk sincs, az in di ai 
még va la men  nyi re él, de né pi for mái az eu ró pai szem nek 
egy sze rû en gic  cses nek tûn nek; még is ezek a kul tú rák 
do mi nál ják a szel le mi vi lág pi a cot. Eu ró pa ijedt, nem ren-
de zi so ra it, ret teg az isz lám tól, hely te le nül, de el uta sít ja 
ke resz tény sé gét, szin tén hely te le nül.

Az in terp re tá ció, mely min dig jel le mez te az iro dal mat, 
azért is szük sé ges volt, hogy az em ber szû kös me mó ri á já-
nak hi á nya it el fed je. Ugyan azo kat a tör té ne te ket mond ták 
el év szá zad okon át az em be rek új ra és új ra egy más nak, 
nem akar tak ere de ti ek len ni, mert nem em lé kez tek az 
elõ ké pek re. Kény te le nek vol tak ál lan dó an in terp re tá ci-
ók ré vén vis  sza hoz ni õket. Az in terp re tá ció (pa ra frá zis, 
palimpszeszt, rá ját szás, for ma át vé tel stb.) egy faj ta me mó-
ria bõ ví tés ként szol gált. Most me mó ria bõ ví tõ nek már 
mást hasz nál a tu dás ala pú tár sa da lom: a szá mí tó gé pek 
fe ne kén rej lõ, em be ri agyon kí vül el he lye zett tu dást.

En nek el le né re az in terp re tá ció kul tu sza egy re 
na gyobb. Az elõ adó mû vé szek hí re seb bek, mint az al ko-
tók. Ko runk leg na gyobb  ze nei zse ni jei, Mo zart jai és 
Liszt jei: Glenn Gould, Szvjatoszlav Richter, Nigel Ken-
nedy. A Schil ler ál tal fel ál lí tott pár ból, mely két fé le al ko-
tót kü lön böz tet meg, a na i vat és a szentimentálisat, ma a 
na iv több nyi re di let táns ma rad, a szen ti men tá lis pe dig az 
in terp re tá ci ók há ló já ba ka va ro dik be le, mint egy del fin,
és a leg na gyobb mû vek egy ilyen ful dok ló lény utol só
éne ké nek te kint he tõk.

Ha Thomas Mann még ar ról el mél ked he tett, ami kor 
Goet hét és Tolsz tojt pár hu zam ba ál lí tot ta, hogy pár juk, 
a szentimentális (önreflexív) Schil ler és Dosz to jevsz kij 
egy sze rû en más rang ban van nak, má ra ez az arány meg-
for dult, a szen ti men tá lis, a tu da tos ke rült az ural ko dói sor-
ba. Ma Goet hé nek nem le het len ni, mert a nagy ság nem 
meg va ló sít ha tó olyan egye ne sen, ahogy õ tet te, a Goet hék
he lyé be a Schil le rek lép nek. 

A cseh iro da lom kor társ Schillere per sze Milan 
Kundera. Mel let te a na iv mû vész nek Škvorecký tû nik, aki-
bõl en nek meg fe le lõ mó don höm pö lyög nek a mon da tok 
és tör té ne tek, csak hogy ez a höm pöly gés el ön ti a nagy ság
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nem túl ma gas terepkiemelkedéseit. A nagy sá got  ma mes-
ter sé ge sen kell nö vel ni. Ugyan ez a spon tán zse ni a li tás aka-
dá lyoz ta meg egy kor Nezvalt, hogy a leg na gyob bak kö zé 
vi võ utol só lé pést is meg te gye.

Kundera nem spon tán al ko tó, és szö ve gei ol vas tán 
nem jut eszünk be a zse ni a li tás. Leg alább is ha mon dat ról 
mon dat ra len dül ve ha la dunk mun ká i ban. Nem is úgy aján-
la tos. Ész re kell ven nünk a kom po zí ci ót, ami per sze az 
át la gos – te hát a leg jobb – mû él ve zõ elõl a leg kön  nyeb-
ben rejt ve ma rad. Igen, mû él ve zõ ben az át la gos a leg jobb.
És meg es het, hogy már al ko tó ban is a szür ke sé gé bõl dog-
mát csi ná ló a leg zse ni á li sabb. A XX. szá zad ele jén Ady 
End re, a ma gyar iro dal mi szim bo liz mus leg na gyobb lá za-
dó ja még ír hat ta jó lel ki is me ret tel, hogy: „Én nem le szek
a szür kék he ge dû se.” Ma a leg na gyobb lá za dó, mint ami-
lyen Kundera is, rossz lel ki is me ret tel, de ezt ír hat ná le: Az 
én he ge dûm szür ke. Fél ho mály ban ját szom raj ta. En gem 
nem le het lát ni, de a pár gyer tya fé nyé ben ki raj zo ló dó éles 
ár nyé ko kat igen.

Kundera, amel lett, hogy re gé nye i ben és es  szé i ben ren-
ge teg mû vet in terp re tál, leg ra di ká li sab ban még is kom po-
zí ci ó i nak éles vo na la i val vég zi ugyan ezt. Egyik leg jobb
re gé nye A re gény mû vé sze te c. es  szé kom po zí ció (nem 
azo nos a Vancuráról írt ko ráb bi ér te ke zés sel, és azt csak 
az at tól va ló el ka nya ro dás sal in terp re tál ja). A sar ka la tos 
kér dés Kundera szá má ra, hogy ho gyan le het re gényt lét re-
hoz ni a XIX. szá zad ban rá okt ro jált att ri bú tu mok nél kül. 
Ilyen kény szer tu laj don ság a cse lek mény túl bur ján zá sa, a 
jel le mek ko he ren ci á ja és fej lõ dé se, a vá rat lan for du la tok 

ˆ

haj szo lá sa, az iz ga lom. Ezek mind nin cse nek re gé nye i-
ben. Leg alább is szán dé kát kö vet ve te kint het jük nul lá nak 
õket, ha tény sze rû en ez nem egészen van is így. He lyet tük 
ott a szel le mi iz ga lom, a ki szá mí tott ság meg döb ben tõ ere-
je, az ön arc ké pek egész ga lé ri á ja egy-egy mû ben (gon do-
lok itt Az élet más hol van fér fi alak ja i nak mind egyi ké re), 
a gon do la ti for du la tok, a cse lek mény át te kint he tõ sé ge. 
Mind ezek a tu laj don sá gok es  szé it is jel lem zik, és ugyan-
azok sze rint a sa ját ma ga ál tal ki dol go zott, il let ve ele ve 
adott kom po zí ci ós sza bá lyok sze rint épül nek föl, mint a 
re gé nyek.

Kundera a leg zse ni á li sabb kor társ regényinterpretáto-
rok kö zé tar to zik, õ el sõ sor ban ma gá nak a re gény nek a 
fo gal mát ana li zál ja. A leg me ré szebb kö zép-eu ró pai, aki 
be hoz za a fran cia nyel vet is a ré gi ó ba. Aján la ta ta lán ez: 
me ne kül jön min den ki Kö zép-Eu ró pá ba, mint a szo ron ga-
tott vár la ko sai a föl adott al só vár ból a föl sõ be.

Ha Patocka kis és nagy né pek rõl be szélt asze rint, hogy 
azok a né pek kis vagy nagy tör té nel mi fel ada to kat visz-
nek vég be, ak kor mi be szél he tünk nagy ré gi ó ról is. Ilyen 
Kö zép-Eu ró pa, de saj nos kis né pek al kot ják, így elõt tük
el tör pül a nagy ság, gro teszk nek és torz nak lát ják. Kundera 
pél dá ul ha zá já ban a leg nép sze rût le nebb. (Leg alább is így 
volt a rend szer vál tás tól az utób bi idõ kig.) Hogy kö zös sé-
get vál lal jak egy té ves íté let tel, be kell val la nom, hogy én 
se iga zán sze re tem. Ezt ta lán nem is igény li. De nagy al ko-
tó nak tar tom, és leg na gyobb él ve zet tel es  szé it ol va som. 
A leg zse ni á li sabb elõ adó mû vé szek kö zött a he lye, aki a 
re gény ne vû hang sze ren ját szik.

ˆ
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LEN GYEL AND RÁS

Lõrinczy Hu ba ha lá lá ra
Min den nek ro lóg, aka rat la nul is, de fi ní ció: egy el tû nõ élet és egy ho mály ba me rü lõ 

– éle te mû vét ma gá ra ha gyó – em be ri sze mé lyi ség meg ha tá ro zás-kí sér le te. Mert lesz 
idõ, ami kor az újabb nem ze dé kek, nem sze rez het vén már sze mé lyes ta pasz ta la to kat, 
csak e pa pí ros-meg ha tá ro zá sok is me re té ben idéz he tik föl azt, aki ne künk még sze mé-
lyes is me rõ sünk, ba rá tunk volt, aki a mi éle tünk nek is ré szét al kot ta. Fe le lõs ség te hát a 
bú csú, bár nem le he tünk ben ne biz to sak, hogy azt, aki rõl írunk, aki nek em lé két a bú csú-
vé tel lel meg rög zí te ni akar juk, va ló ban jól lát tuk, va ló ban azt is mer tük meg be lõ le, ami 
„lé nye ge” volt. A fél re raj zo lás azon ban így is, úgy is bûn. Arc ron gá lás, va la mi na gyon 
lé nye ges nek, va la mi szent nek a meg sér té se. Meg csú fo lá sa az egy kor  volt em be ri sze mé-
lyi ség nek, s egy ben ön tu dat lan és fe le lõt len erõ sí té se az em lé ke ze tü ket vesz tõ ha nyat ló 
ko rok si va tag ként ter jesz ke dõ kol lek tív am né zi á já nak.

Az el tá vo zó em lé ké nek, ele nyé szõ em be ri ar cá nak pon tos meg rög zí té se ugyan is nem
az el tá vo zó nak az ér de ke – im már, saj nos, nem az övé. Az itt ma ra dók nak az ér de ke, 
hogy jól lás sa nak, hogy ész re ve gyék és föl mér jék azt a hoz zá já ru lást, amit a tá vo zó 
em be ri lé nye, mun ká ja, erõ fe szí té se i nek meg an  nyi tár gyi a sult ered mé nye szá munk ra 
je lent. Azt, ami a mi ezutáni éle tünk le he tõ sé ge it is nö ve li. A sze mé lyes vesz te ség meg-
val lá sa te hát, bár a gyász ré sze és ter mé sze tes gesz tus, nem elég.

Még is, a leg el sõ, ami most ki kí ván ko zik tol lam alól, a sze mé lyes meg ren dü lés 
sza va: Lõrinczy Hu ba ha lá la ne kem sze mé lyes vesz te sé gem is. Haj dan ta ná rom volt, 
majd pá lya tár sam és ba rá tom lett, s lé nye a meg is mer ke dé sünk tõl, 1969-tõl má ig tar tó
év ti ze dek so rán – a rit ka ta lál ko zás el le né re – éle tem ré szé vé lett. Ami kor meg is mer-
tem, 1969-ben, a Sze ge di Ta nár kép zõ Fõ is ko la fris sen ki ne ve zett ta nár se gé de volt (mi, 
ta nít vá nyai pe dig el sõs hall ga tók), ma, ami kor bú csúz nom kell tõ le, a Ber zse nyi Dá ni el 
Fõ is ko la pro fes  szo rát, a ha bi li tált egye te mi ta nárt bú csúz ta tom. E két dá tum, az élet út e 
két pó lu sa közt egy hos  szú és ered mé nyes fel sõ ok ta tá si pá lya, egy szer ve sen bon ta ko zó 
iro da lom tör té né szi élet mû, s egy sze mé lyi sé gét ál lan dó an gaz da gí tó stí lu sos em ber – az 
ön tör vé nyû, „sa ját ar cú” sze mé lyi ség – re giszt rál ha tó. Mint em bert, a stí lus és a ko moly-
ság jel le mez te: meg ad ta a mód ját, a for má ját a dol gok nak, s ko mo lyan vet te mun ká ját 
is, a má sik em bert is. Ér zé keny volt s né mi leg ta lán hiú is: vá gyott az el is me rés re, amit 
meg ér de melt, de ma xi má li san kor rekt volt min den ki hez – azok hoz is, aki ket nem sze re-
tett. Az ele gan cia nem vi se let, ha nem élet stí lus volt szá má ra. Nem csak sza va it vá lo gat ta 
meg min den kor, de gesz tu sa it is: a ha tá ro zott vé le mény és a ta pin tat ná la nem ke rült
egy más sal szem be. Tisz tel te a má sik em bert, ál ta lá ban az em be ri lényt, esen dõ sé ge i vel 
együtt. Kö nyök lõ-tü le ke dõ, az ego iz must esz mén  nyé eme lõ ko runk ban egy má sik, egy 
jobb és ne me sebb esz ményt kép vi selt. Nem prog ra mo san, ha nem mély rõl, be lül rõl jött 
igé nye i nek en ge del mes ked ve. Akik szá má ra ide gen volt, alig ha nem ezért volt az. Az 
em be ri mél tó sá got föl nem adó, be lül rõl fa ka dó tar tás a pro fit ma xi má ló ügyes ke dés és 
erõ szak vi lá gá ban min dig za va ró.

Éle te a vi dé ki ér tel mi sé gi, a vi dé ken ön ma gát ki bon ta koz ta tó szak em ber éle te volt. 
Szom bat he lyen szü le tett, 1940. no vem ber 15-én, s egész éle te – két, egyen ként né hány
éves pe ri ó dust le szá mít va – e vá ros hoz kö tõ dött. Egye te mi ta nul má nya it 1959 és 1964 
közt mint ma gyar–tör té ne lem sza kos hall ga tó, Bu da pes ten, az Eöt vös Lo ránd Tu do-
mány egye tem böl csész ka rán vé gez te. Nem vol tak kön  nyû idõk azok, az or szág egy 
el lent mon dás ok kal te li kon szo li dá ció fe lé ha ladt, s a böl csész szak ma is, bár az öt ve nes 
évek ál ta lá nos ní vó já hoz mér ve már meg úju ló ban volt, még so kat õr zött a túl ha lad ni 
szán dé kolt kor szak vel le i tá sa i ból. Egé szé ben a kar lég kö re és ní vó ja is ve gyes ké pet 
mu ta tott. Lõrinczy Hu ba, amen  nyi re ez utó lag szá mom ra meg ítél he tõ, már ek kor a 
nyu ga tos ha gyo mány hoz kap cso ló dott. Ta ná rai és egye te men kí vü li szak mai ori en tá ci-
ós pont jai kö zül azok vol tak meg ha tá ro zó ak, akik s ame lyek ez irány ba mu tat tak. (Én 
Kom lós Ala dár és Sõtér Ist ván ne vét hal lot tam em le get ni tõ le, ez idõk rõl szól va.) Kö zép-
is ko lai ta nár ként szü lõ vá ro sá ba ke rült vis  sza, 1964 és 1969 közt az egyik he lyi gim-
ná zi um ban ta ní tott. 1969-ben, el fo gad va a Sze ge den kí nál ko zó le he tõ sé get, a Sze ge di 
Ta nár kép zõ Fõ is ko la ma gyar iro da lom tör té ne ti tan szé ké re ke rült, ta nár se géd nek. Fel sõ-
ok ta tá si pá lya kez dés ét már ma gam is lát tam, sze mé lyes em lé ke im alap ján mond ha tom, 
hogy – bár volt a tan szé ken egy-két jó ta nár, pl. Keszt he lyi György vagy a mi nisz te ri á lis 
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po zí ci ó já ból le-le rán du ló jo vi á lis Pál mai Kál mán – az if jú ta nár se gé det föl ké szült sé ge, 
igé nyes sé ge, a ta ní tás ba be le vitt am bí ci ó ja mes  sze az át lag fö lé emel te. Ér zõ dött, hogy 
egy ko moly pá lya le he tõ sé gei ér le lõd tek ben ne. Ek kor már pub li kált, ki sebb-na gyobb 
köz le mé nyei szak fo lyó irat ok ban is föl buk kan tak, s ala kul tak sze ge di és pes ti szak mai
kap cso la tai is. Sze ge den még is csak 1974-ig ma radt, a szü lõ vá ros von zá sa – s a föl jö võ-
ben lé võ szom bat he lyi fõ is ko la hí vá sa – erõ sebb nek bi zo nyult: vis sza tért Szom bat hely-
re. Bár a ma Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la ként is mert in téz mény az óta je len tõ sen át ala kult, 
meg erõ sö dött, az in téz mény meg erõ sö dé se és az õ szak mai ki bon ta ko zá sa et tõl kezd ve 
ös  sze kap cso lód va, pár hu za mo san fu tott. 1974-tõl 1982-ig ad junk tus ként, 1982 és 1990 
közt do cens ként, 1990-tõl fõ is ko lai ta nár ként ta nár nem ze dé kek so rát ne vel te itt. 2000-
tõl a tan szék ve ze té sét is el lát ta, s egy idõ után „hi va ta los” el is me ré se is el kö vet ke zett. 
1995-ben az iro da lom tu do mány ok kan di dá tu sa lett, majd 2003-ban ha bi li tált. Az utób bi 
pár év ben már az egye te mi ta ná ri cím is járt ne ki.

Az iro dal mi és tu do má nyos élet nagy cent ru ma i tól tá vol él ve dí jak kal, ki tün te té sek-
kel nem hal moz ták el. Em lé ke ze tem sze rint még sze ge di ok ta tó ként ka pott egy aka dé-
mi ai kri ti kai dí jat, majd, már szom bat he lyi te vé keny ke dé se el is me ré se ként, 1981-ben az 
Éle tünk-dí jat, 1986-ban az Olt vá nyi Amb rus-ju tal mat nyer te el. Bi zo nyos, hogy mind 
Szom bat hely tõl, mind az or szá gos szak mai szer ve ze tek tõl töb bet ér de melt vol na. Egy 
élet s egy élet mû ér té két azon ban nem a dí jak ad ják, bár mily jól esik is az em ber nek 
kö zös sé ge vis  sza jel zé se, erõ fe szí té sei el is me ré se.

Pá lyá ja Szom bat hely re vis  sza ka nya ro dó sza ka szá ban, ki vált 1989 után, a he lyi és re gi-
o ná lis kul tu rá lis köz élet ben is sze re pet vál lalt. Író szö vet sé gi re gi o ná lis tit ká ri mun ká ja, 
a Veszp ré mi Aka dé mi ai Bi zott ság iro dal mi mun ka bi zott sá gá nak el nö ki poszt ja, vagy a 
Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tár sa ság or szá gos el nök sé gi tag sá ga a kí vül ál ló szá má ra is 
föl vil lant va la mit ab ból a sok ré tû te vé keny ség bõl, ami éle te fõ is ko lán kí vü li te rü le te it 
is jel le mez te. (Úgy tu dom, 1989 után egy ide ig még a he lyi köz élet ben is ügy kö dött, 
re mél ve né mely, szá má ra fon tos kul tu rá lis cél meg va ló sít ha tó sá gát. Szív ügye a szom-
bat he lyi szín ház meg te rem té se volt; szo mo rú, hogy ál ma, úgy lát szik, csak most, ha lá la 
után va ló sul meg.)

Az élet mû leg fon to sabb, vagy leg alább is a kí vül ál ló szá má ra is leg in kább „lát ha tó” 
és hoz zá fér he tõ ré te ge mind azo nál tal iro da lom tör té né szi és kri ti ku si mun kás sá ga. El sõ 
írá sai a hat va nas évek ben je len tek meg, al kal mi re cen zi ók, írás pró bák vol tak ezek, egy 
jótollú, te het sé ges fi a tal em ber szárny pró bái. Kö rül mé nyei, mun ka le he tõ sé gei azon ban, 
kés lel tet vén iga zi in du lá sát, csak fel sõ ok ta tá si pá lyá ja kez de té tõl, a het ve nes évek tõl, 
fõ leg szom bat he lyi fõ is ko lai éve i ben ala kul tak úgy, hogy kri ti ku si és iro da lom tör té nész 
am bí ci ó i nak is él he tett. Ta nár ként azok kö zé tar to zott, akik min dig föl ké szül ten lép tek 
ka ted rá ra, elõ adá sa it tar tal mi lag, „anyag erõs sé ge” sze rint is, meg for mált sá gát te kint ve 
is gon dos elõ ké szült ség, kon cent rált ság jel le mez te – mind ez pe dig idõt igé nyelt. Az 
ok ta tók egy, nem is kis há nya da a ta ní tás ro vá sá ra old ja föl az ok ta tás és a tu do má nyos 
mun ka szük ség kép pen ke let ke zõ fe szült sé ge it: ru tin ból, „la zán” áll hall ga tói elé, imp ro-
vi zál va ad va elõ azt, amit ko ráb bi is me re te i bõl még õriz s az adott pil la nat ban is ak tu-
a li zál ni tud. Lõrinczy Hu ba nem az ok ta tók e meg le he tõ sen né pes tá bo rá ba tar to zott. 
Föl ké szü let le nül ki áll ni stí lus ta lan ság nak érez te vol na. Ez az idõ igé nyes és erõi ja vát
le kö tõ mód szer, per sze, hos  szabb tá von meg té rült szá má ra. Az ok ta tott anyag el mé lyült 
is me re te, az egy ség ben lá tás ké pes sé ge és be ideg zett sé gei ta nul mány írás köz ben is se gí-
tet ték. Bár pub li ká ci ói szû kebb kö rû ek, mint az az anyag, ame lyet ok ta tott, s – kü lön-
bö zõ okok mi att – nem is mo nog ra fi kus jel le gû ek, köny vei, ezek a te ma ti kus egy sé get 
al ko tó, erõ sen ös  sze fo gott ta nul mány fü zé rek a 20. szá za di ma gyar iro da lom lé nye ges 
kér dé se it tár gyal ják. Õ ma ga, szûk sza vú an, azt val lot ta: „Ku ta tá si te rü le te a szá zad for du-
ló és a szá zad kö zép ma gyar epi ká ja, el sõ sor ban Amb rus Zol tán és Márai Sán dor élet mû-
ve.” De akik is me rik köny ve it, tud ják, en nél – te ma ti ka i lag is, mély ség ben is – na gyobb 
te rü le tet ölel tek föl pub li ká ci ói.

Könyv vel vi szony lag ké sõn, 1984-ben, negy ven négy éves ko rá ban je lent ke zett elõ-
ször. Szép ség vágy és re zig ná ció cí mû, cí mé vel is emblematikus, egy ben szer zõ je al ka tát 
is ki fe je zõ köny ve ek kor je lent meg. E mû ve Amb rus Zol tán és Tö rök Gyu la élet mû vé re 
irá nyu ló pró za po é ti kai elem zé se it, mo no grá fia pót ló kí sér le te it tar tal maz za. Mi ért csak 
ek kor? – kér dez het nénk. A kor ál ta lá nos vi szo nyai, a vi dé ki ku ta tó nak a cent rum tól 
va ló (nem csak „fi zi ka i lag” jel le mez he tõ) tá vol sá ga, s más kül sõ okok mel lett alig ha nem 
azért, mert ku ta tá sa it „szél rõl” kezd te. Té má it, szûk re sza bott le he tõ sé ge i hez iga zod va, 
nem a Nyu gat-nem ze dék nagy jai kö zül vá lasz tot ta, ha nem az ér de mes, de ke vés sé ku ta-
tott „ki seb bek” kö zül. Így „gyor sab ban” le he tett va lós ered ményt el ér ni, de a cent rá lis 
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prob le ma ti ká val va ló ér tel me zõi szem be né zés szük ség kép pen több idõt igé nyelt. (Ez 
min den kor lá to zó kö rül mé nyek kö zött dol go zó nak kö zös kor lát ja és – le he tõ sé ge. A 
test re sza bott „gá lya pad”, amely bõl „la bo ra tó ri u mot” le het csi nál ni.) De nem mel lé kes 
ös  sze füg gés: Amb rus ról, Tö rök Gyu lá ról alig ha nem ma is a Szép ség vágy és re zig ná ció 
lap ja in ol vas hat juk a leg au ten ti ku sabb in terp re tá ci ó kat. S az is jel lem zõ, hogy már a 
kö vet ke zõ év ben, 1985-ben újabb kö tet tel állt elõ; Fény tö rés cím mel iro dal mi kri ti ká it 
gyûj töt te ös  sze. Ez a kö tet, bár egyik-má sik da rab ja szer kesz tõi föl ké rés, az az a „vé let-
len” mû ve volt, már mu tat ja ér dek lõ dé se gaz dag sá gát, s ezen be lül íz lé se bi zo nyos 
irá nya it is. Ami kor pl. Rónay György rõl írt, nem csak egy fon tos, de nem „di va tos” 
je les szer zõ ér tel me zé sé re vál lal ko zott, de köz vet ve egy íz lés for ma ön arc kép ét is ad ta 
– igé nye sen, tárgy sze rû en.

Az „iga zi”, a nagy té má ra va ló rá ta lá lás még is csak a rend szer vál tás utá ni új hely-
zet ben kö vet ke zett be. Le omol tak bi zo nyos ti la lom fák, s a ma gyar iro da lom ban új ra 
le gi tim té ma le he tett a nagy, de jó sze ri vel tö ké le te sen föl tá rat lan, leg föl jebb az iro dal mi 
le gen dá ri um ban élõ Márai-életmû. Az egy re-más ra meg je le nõ ré gi, de ide ha za lé nye-
gé ben tel jes ség gel új nak szá mí tó Márai-mûvek kri ti kai szám ba vé te le pe dig Lõrinczy 
Hu ba szá má ra új, mond hat nánk test hez ál ló „ki hí vást” je len tett. Elõ ször alig ha nem csak 
a kí nál ko zó al ka lom mal élt, ami kor Márai Sán dor va la me lyik elé je ke rü lõ köny vé rõl 
ala pos, rész le tek ben is el mé lyü lõ, es  szé-szám ba me nõ kri ti kát írt. Ám utóbb, meg íz lel ve 
ezt az élet mû vet, egy re tu da to sab ban for dult az élet mû újon nan meg je le nõ s ér tel me zést 
igény lõ kö te tei fe lé. A Márairól írott ta nul má nyai el sõ so ro za ta 1993-ban már meg is 
je lent könyv be gyûjt ve. En nek egy Máraitól vett idé zet lett a cí me: „…személyiségnek
len ni a legtöbb…”, s ez a cím megintcsak be szé des. Il lik Máraihoz, va ló ban be ál lí tó dá sa 
lé nye gé re vi lá gít rá, ugyan ak kor Lõrinczy Hu ba sze mér mes ön val lo má sá nak is te kint he-
tõ. Ez volt az a kö zös pont, amely hi dat te rem tett a szá zad egyik je len tõs ma gyar író ja 
és a szom bat he lyi iro da lom tör té nész kö zött: a sze mé lyi ség föl tét len tisz te le te. S ezen a 
„hí don” át az iro da lom tör té nész egy olyan gaz dag, új pers pek tí vá kat meg nyi tó élet mû 
élet vi lá gá hoz, bel sõ ös  sze füg gé se i hez ér ke zett el, amely él ve ze tes és ta nul sá gos mun-
ka le he tõ sé get kí nált szá má ra, meg ad va az ér tel mes mun ka él mé nyét, ugyan ak kor – e 
le he tõ ség tõl per sze nem füg get le nül – le he tõ vé tet te az ér tel mez ve ta nu lás, az ön meg-
újí tó pers pek tí va kép zés élet hely ze tét. A ha nyat ló, ké sõ pol gá ri kor rep re zen ta tív író ja 
a ma gyar iro da lom ban Márai Sán dor. Mun kás sá gá val fönn tart ja a „pol gár” esz mé nyét, 
de fo gyat ko zó il lú zi ók kal, oly kor már tel jes ség gel il lú zi ót la nul en nek az esz mény nek 
a föl tar tóz tat ha tat lan ha nyat lá sát, ön ma gá val va ló szem be ke rü lé sét, deformatív di na mi-
ká ját is di ag nosz ti zál ja. Egy von zás és ta szí tás ket tõs sé gé ben meg ra gad ha tó esz mény 
volt az övé – Lõrinczy Hu ba szá má ra alig ha nem ez a ket tõs ség bi zo nyult ér de kes nek, 
ön is me re tet fo ko zó ki hí vás nak. De eköz ben, jó iro da lom tör té nész ként, két, rá le sel ke dõ 
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ve szélyt is el ke rült. Sem ön arc kép pé nem sti li zál ta át a Márai-értelmezést, sem az el si et-
ve meg szü le tõ Márai-monográfiák szá mát nem gya ra pí tot ta: nem sé tált be a csap dá ba, 
nem rö vi dí tet te le ön ké nye sen a föl ké szü lés fá zi sa it. Az elõb bi tõl meg óv ta íz lé se, iro-
da lom tisz te le te, az utób bi tól szak mai föl ké szült sé ge és kré dó ja: meg ál la pí tá so kat ten ni 
egy mû rõl, ki vált egy egész élet mû rõl csak meg ala po zot tan sza bad. Va la mely, még oly 
di va tos nak tet szõ me ta nyelv gát lás ta lan mû köd te té se nem pó tol ja a va ló di ér tel me zõi 
mun kát. S a tu do má nyos tu dás, mi vel nem él het az ön ké nyes ség sza bad sá gá val, min dig 
kor lá to zott tu dás. (A tu dás kor lá to zat lan sá ga csak a mû vé szek, a misz ti ku sok és – rosz-
 szab bik eset ben – az ön ma gu kat is meg té vesz tõ ide o ló gu sok pri vi lé gi u ma.)

Lõrinczy Hu ba iro da lom tör té né szi gya kor la tát szin te kez det tõl egy szövegcentrikus, 
a szö ve get ma ra dék ta la nul tisz te lõ, de a szö veg lét re jöt tét és be fo ga dá sát egy aránt föl-
té te le zõ „kül sõ” ös  sze füg gés nek, a kon tex tus nak a lé tét el is me rõ mód szer jel le mez te. 
Az a pró za po é ti kai el kép ze lés, ame lyet a ma gá é nak vál lalt és egy re dif fe ren ci ál tab ban 
gya ko rolt, re le váns moz za nat ként ke zel te a vi lág kép-elem zést is, s mint ilyen, egy nagy 
tra dí ci ót foly ta tott. Az iro dal mi mû ön el vû sé gét és (rész le ges) kül sõ meg ha tá ro zott sá gát 
egy aránt ér vé nye sü lõ nek tud ta te hát. Ta nult az utób bi más fél-két év ti zed ben ná lunk is 
di va to zó hermeneutikától is, de az esz té ti kai sa ját sze rû sé gek fi gye lem bevé te le köz ben 
sem osz to zott an nak prog ra mos ön ké nyes sé gé ben, posztmodernizátori he vü le té ben. 
En  nyi ben, de csak en  nyi ben „kon zer va tív” volt. Ám meg gyõ zõ dé sem: a mû ve it min dig 
jel lem zõ el mé lyült szö veg is me ret, a bel sõ szö veg ös  sze füg gé sek irán ti ér zé keny ség, az 
ak rí bia, s a meg ala po zott ság erõs igé nye ér tel me zõ mun ká ját je len tõs sé te szi. Szi lárd 
ala pot ad nak a to vább ér tel me zés hez, az ér tel me zés tör té ne ti fo lya ma tos ság fönn tart ha tó-
sá gá hoz.

Pá lyá ja utol só nagy, csak nem egé szé ben Márai élet mû vé nek szen telt sza ka szá ban 
ez az ala po zó jel leg ki vált jól ér zé kel he tõ. Az egy más után sor já zó kö te tek (Amb rus tól 
Máraihoz, 1997; Bú csú egy kul tú rá tól, 1998; Vi lág kép és re gény vi lág, 2002; Az emig rá-
ció je gyé ben, 2005) épp úgy er re val la nak, mint az „Es te nyolc kor születtem…” cím mel 
ál ta la szer ve zett s utóbb kö tet ben (2000, 2002) is köz re a dott Márai-konferencia. (Ez 
utób bi ban éle te tár sa, Czetter Ibo lya volt se gít sé gé re.) Márairól az utób bi két év ti zed ben 
ter mé sze te sen má sok is ír tak, sõt több könyv is meg je lent ró la, az el sõ szá mú Márai-
értelmezõ, aki el sõ sor ban er re az élet mû re fó ku szál ta te vé keny sé gét, még is nyil ván va ló-
an Lõrinczy Hu ba volt. Rész le tek ben is meg nyil vá nu ló el mé lyült sé ge, mód sze res sé ge, 
kö vet ke ze tes épít ke zé se ki eme li a Márai-értelmezõk so rá ból.

Be teg sé ge ma ni fesz tá ló dá sa elõtt írott utol só köny vé ben (Az emig rá ció je gyé ben, 
2005), az elõ szó ban (Né hány be ve ze tõ szó) van egy pas  szus, amely – utó lag – tra gi kus 
táv lat ba ke rült: „Egy nagy mun ka vé gez tét s egy má sik, még na gyobb mun ka kez de tét 
jel zi ez a könyv. Egy nagy mun ka vé gez tét, mert a ben ne köz re a dott öt re gény elem zés sel 
a szer zõ be fe jez te Márai ös  szes nagy epi kai mû vé nek fel dol go zá sát. S egy má sik, még 
na gyobb mun ka kez de tét, mert az ana lí zi sek so ra után csak is a szin té zis kö vet kez het. A 
szer zõ im már mo no grá fia írá sá ra ké szül, amely át te kin te né Márai nagy epi kai pá lya fu tá-
sát, ad ván egy szer smind hossz- és ke reszt met szet ét, meg ne vez vén a re gény uni ver zum 
csil lag ké pe it, ki je löl vén az oe uv re ma gas la ti és a mély pont ja it, be mu tat ván a mû vek
ural ko dó esz mé it és po é ti kai ar cu la tát.” Majd, az elõ szó egy ké sõb bi he lyén még egy szer
vis  sza tér e szi tu á ci ó ra: „Két mun ka, a be vég zett és a kez dõ dõ kö zött tá ma dó pil la nat nyi 
szél csend ben állt ös  sze ez a kö tet. A rö vid ke és vi szony la gos nyu ga lom és az erõ gyûj-
tés ide jén, a még na gyobb fel adat ra ké szü lõ ben a szer zõ ez zel az aján dék kal lep te meg 
ma gam agát”. Eze ket a so ro kat im már nem le het meg ren dü lés nél kül ol vas ni. Most már 
tud juk, a szin té zis, amely gon do la ta i ban már élt, so ha nem kö vet ke zik be. A ter ve ket, 
amely hez a szub jek tív föl té te lek adot tak vol tak, a szen ve dés sel te li hos  szas be teg ség, 
majd a ha lál – min dent vis  sza von ha tat lan ná té ve – tö röl te.

Nem két sé ges, min den ha lál fáj dal mas, s az em be rek ki sebb vagy na gyobb cso port já-
nak vesz te ség. Lõrinczy Hu ba ha lá la, meg hi ú sít ván ter ve it, túl mu tat a sze mé lyes vesz-
te sé gen és fáj dal mon. A ha lál õt al ko tó ere je tel jé ben, az élet mû meg ko ro ná zá sa elõt ti 
utol só fá zis ban ra gad ta el, s amit õ tu dott vol na meg ír ni ter ve zett mo nog rá fi á já ban, az 
im már örök re el ve szett szá munk ra. A sze mé lyen tú li, kol lek tív vesz te sé get alig ha nem ez 
a tény mu tat ja meg a ma ga tel jes nagy sá gá ban, „kí vül ál lók” szá má ra is pla u zi bi li sen.

Az élet s az élet mû még is, mind ezek el le né re is ke rek egész. A meg va ló su lat la nul 
ma radt terv, amely az élet mû korolláriuma le he tett vol na, ezen nem vál toz tat. Örül jünk 
an nak, amit az em ber tõl s az iro da lom tör té nész tõl kap tunk. De az bi zo nyos, Szom bat-
hely kul tu rá lis éle te egy fej jel ki sebb lett, s a „szak ma” el ve szí tet te egyik je les alak ját, a 
ma gyar pró za egyik ér tõ s meg bíz ha tó ér tel me zõ jét.
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„Hogy ki adja tel jesebb
végösszegét”

(Kemsei Ist ván:
Immanuel Kant há lósipkája)

At tól a köl tõ tõl, aki ver se it egy 
fi lo zó fus ról, sõt e fi lo zó fus há ló sip-
ká já ról ke resz te li el, bi zon  nyal nem 
áll tá vol sem a böl cse let, sem az iró-
nia. Kemsei Ist ván azon ban nem csak
a fi lo zó fi á ba ka rol örö mest – mint 
mû vei (ver se i hez il lesz tett jel mon da-
tai) mu tat ják, köl tés köz ben egy egész 
író vá lo ga tott (pél dá ul Pe tõ fi, Jó zsef 
At ti la, Sza bó Lõ rinc, Vas Ist ván, 
Kor mos, Nagy Lász ló, Szap phó, Pus-
kin, Tolsz toj, Apol li naire) kí sé ri. Az 
Immanuel Kant há ló sip ká já ról még is
ba jos vol na ki je len te ni, hogy va la mi-
fé le böl cse le ti, iro dal mi ins pi rá ció. 
Hi vat ko zá sa it szá mol va, igaz, a szo-
ká sos nál ta lán sû rûb ben ke rül nek elõ 
ar gu men tu mul a mes ter ség nagy jai. 
De üs sük fel a köny vet akár hol, tüs-
tént ki de rül: a ke gyet len ös  sze fog la lá-
sok köl tõ je amúgy csu pa ér zés, csu pa 
sze mé lyes él mény. Az, hogy köz ben 
a fi lo zó fia el vont mu zsi ká ja is be le ját-
szik a szer zõ szö ve ge i be, nem je lent
mást, mint hogy Kemseinél a kívülrõl 
ka pott tu dás és a sa ját ta pasz ta lat 
ki vált képp egy más ra utalt al kat ré szei 
a vers nek.

Az Immanuel Kant há ló sip ká ja
mind ös  sze ti zen ki lenc köl te mény, s 
hoz zá szin te egyet len té ma: ke se rû, 
iro ni kus ne ki in du lás az öre ge dés nek. 
An nál in kább ér de kes: mi min den 
el fér eb ben az egye dü li szó lam ban! 
Elõ ször is, a Kemseit kép vi se lõ vers-
alany na gyon ha rag szik az idõ re. 
Ha rag szik a mú lá sa mi att („Vég leg 
ro had jon meg az egész, / most, hogy 
az idõk is le jár nak, / ne kí ván jam, 
le gyen ma gá nak / hol tá ig e zseb pi szok-
nyi rész”), de dü hös a kor ní vó já ra is. 
„Aho vá né zek, min de nütt mo csár: / 
bûz lõ, gõ zöl gõ, vagy pe dig fa gyott,
/ s az ég a szé lén el bam bul va áll.”  
Ám ez a szi go rú és in ge rült lé lek, 
ahogy kész föl in dul ni, kész en ged ni 
is; kész ki nyit ni ér zé ke it; kész, hogy 
ol dot tab ban, na gyobb kedv vel íz lel jen 
be le – min de nek elõtt a vis  sza pir kadt 
idõ be; a múlt ba, amely „ha ki mon-
dom: szó, ha aka rom: szi get”, Kemsei 
ki mon dot tan akart szi ge te a sze re tet. 
És csak ugyan cso dál ni va ló, men  nyi 
fi nom rez dü lés, gyön géd szív hang 
sza ba dul fel ba rát ság- és em lék ver se-
i ben. (Fény kép: egy ré gi szil vesz ter,
Do rot  tyás hangzatka, Hommage? 
Sza bó Lõ rinc) Igaz, a tra gi kum is itt 
éri te tõ pont ját: Az uta zó, mely Pa rancs
Já nost si rat ja, oly kí mé let len egy ér tel-
mû ség gel, oly át él ten be szél az el mú-
lás ról, hogy le he tet len a ha tá sa alá 
nem ke rül ni.

Vol ta képp az Ös  sze csu kott 
szárnyasoltárban úgy szin tén az idõ 

ha tal má ról esik szó. „…a név is el tû-
nik, az arc is a sem mi idõ be hull” 
– hal lat szik a vers ele jé rõl. De a 
köl tõ Kemsei mint ha Ber zse nyi vel 
ér te ne egyet; va gyis hogy az írás 
vi lág kép zés. És nem te szi-e hoz zá
Ber zse nyi, „hogy min den vi lág kép zõ 
lé lek egy szer smind sze re tõ lé lek”? 
Az Ös  sze csu kott szárnyasoltár pe dig 
a sze re tõ fér fi val lo má sa. A fér fié, 
ki oly kor (az öre ge dés da cá ra) is ten 
bol dog gyer me ké nek érez he ti ma gát: 
„És megint együtt. Ízed, mint az al ma
íze / a gyü mölcs és a száj pad lás ta lál-
ko zá sá ban.”

Az ízek ta lál ká já ról szó ló kép 
kü lön ben va ló sá gos mû hely-szim bó-
lum. Vagy a Kemsei-vers iga zi ka rak-
te re nem a be széd tó nus foly to nos 
fö lül írá sá ból fa kad? A ke se rû, csa ló-
dott köl tõ re nem vissz hang zik-e azon- 
nyom ban az iro ni kus – né hol a gro tesz-
kig me nõ en iro ni kus – Kemsei? S a 
vén ség kö ze li te lét ko mo lyan ve võ 
lí ra hõs bá na ta in nem mu lat-e ugyanõ: 
fleg mán? De a vers bel se jé ben sem 
egy szí nû az élet, ha ész re ves  szük, 
mi lyen jól meg fér itt az ori gi ná lis 
köl té szet az úgy ne ve zett epikolírával. 
Meg fér, no ha rop pant tá vol ság pél dá-
ul az Ös  sze csu kott szárnyasoltártól az 
Út vesz tõ ke ser ve sig: „Az em ber ci pel,
ha rá kény sze rül, / bár mit, ami ha lá lig 
rá ta pad, / va kard csak le! Így kap hatsz
ét ke dül / mo csok ká vál to zott fo gal ma-
kat. / / Tisz táz ni sincs mit, elég nem-
tudást / lel hetsz min den kap cso lat ban 
un tig, / s meg élsz, ne kérj má sik tól 
rá adást: / el tart a vis  sza ve ze tõ útig”.

A ki lá tás ta lan Út vesz tõ ke ser ves
a sem mit hoz za elõ tér be, a tárgy ként 
adott ûrt, amely a ma ga tár gyi mi vol-
tá ban is oly áll ha tat lan és in ga tag. 
„Ben ned, fö löt ted, / át el len ben az 
üres ség fa la.” – ír ja Kemsei. Íme 
az ûr anyag sze rû tö mény sé ge – s rá 
nyom ban az el len kép, en nek a vi zi-
o nált anyag sze rû ség nek a ta ga dá sa: 
„Fej-be ver ni anya got nem ölt het, / így 
hát mi hez is kezd het nél ve le?”  A min-
dent két sé ges sé te võ kér dés ben egy 
pil la nat ra a ma dá chi lant is meg pen-
dül: „Õr jön gõ röp tünk, mondd, ho vá 
ve zet?” Az Út vesz tõ ke ser ves azon ban 
az ige nek és ne mek bo nyo lult kap cso-
la tát mel lõz ve meg áll a ha szon ta lan 
gyöt re lem nél. Meg ál la po dik ab ban, 
hogy egy köz ér zet tra gi kus han gu la tú 
ká té ja le gyen.

Mi az, ami vel Kemsei még is meg-
pró bál fö lül emel ked ni ke dé lye ár nyék-
ba-zu ha ná sán? A fö lény; a sa ját öreg-
ség-fé lel mét is le szó ló ön ér zet, Pas cal 
je gyé ben, aki sze rint a gon do lat az
em ber leg fõbb büsz ke sé ge. A vé nü-
lés nek ne ki vá gó lí ra hõs szám ve tés sel 
kez di: „Mint aki hát tal a te rem tés nek 
/ tü kör be te kint ve két bal kéz re lát, / 
kör möm ma sza tos üveg re vés het. / / A 
ra kó dott mocs kot kar col hat ja át. / Et tõl
az ered mény nem vál to zik, / nem nõ a 
szál lon gó per nyé ben vi rág.” Majd sze-
rel met éne kel „a múl ha tat lan csönd ön 

át”, az Aquin cu mi éj sza ká ban, hol„ 
föl zúg idõ nek hang sze re, / míg raj ta
ját szik négy ke zest / sze rel me sé nek 
Aelia, / sze rel me sé nek Aelius.” Em lé-
kek és szel le mek közt fo rog va („Nem 
mond ha tod, hogy nem volt idill / és 
meghittség…”) egy szer re csak vé gé re 
jut a hi tek nek és ta ní tá sok nak. „Úgy 
let tem öreg, egyik pil la nat ról a má sik-
ra, hogy ma kog ni kez dett ben nem az 
idõ”. Ez min den?

Az az: mi re a mér leg el ké szül, nem 
ma rad más, mint a ki ke rül he tet len és 
ér tel met len vég. Er re a le súj tó igaz ság-
ra (ha tet szik: ab szur dum ra) Kemsei 
Ist ván a ki mon dás fö lé nyé vel vá la szol. 
Nyer sen és ker te lés nél kül be szél. 
Sem mit sem szé pít, in kább se bez. S 
an nál met szõbb, mi vel fenn aka dást 
nem is me rõ stí lu sa a mondanitudás rit-
ka ké pes sé gé vel tel jes. Nem, nem az 
esz közt te szi cél já vá, de az írás mo rál-
já ba és presz tí zsé be na gyon is be le ér ti 
a tar tós ság kö ve tel mé nyét. Hogy amit 
le ír, ne be széd, ha nem al ko tás le gyen. 
Az élet el apad hat, a mí ves ség so ha. 
Kemsei Ist ván arc éle a lé te zés fe lé: 
az a meg ráz kód ta tá sát fö lény be rej tõ 
pro fil, amely hit vány uta zás nak fes ti, 
ahogy az „em ber fut a lé ten át”. A Lev
Tolsz toj nak, Asztapovo, vas út ál lo más
cí mû ver sé ben ír ja: „Ez ügy resz ket tet 
en gem is: / kis ma gá nyos, ki be le ké-
kül, / kit csak ma ga-hi á nya visz, / 
nem test töb bé, ha nem a szel lem / zör-
gõ hé ja, a vé ge el len / szé gyen le te sen 
vé ge zõ / kétbalkéz ön tör vény ke zõ?” 
De hogy is a szel lem áju lá sá ról van 
itt szó! Kierkegaard ke mény lec ké jét: 
(„Ha lál ra kell elõbb se bez nünk a föl-
di re ményt, csak utá na ment het meg 
ben nün ket az iga zi re mény.”) lát juk 
va ló ra vál ni a köl tõ ben, aki im már
ko mo lyan re mél het.

(Orp he usz Ki adó, 2006)
Ke le men La jos

A test tü körcserepei
(Lovas Il dikó:

Spanyol meny asszony)

„Ami egy sze rû, az so ha sem si ke rül het.”
(Lo vas Il di kó)

Lo vas Il di kó Spa nyol meny as  szony 
cí mû re gé nye mû vé szi tü kör já ték, 
va gyis a sza vak kal te remt he tõ tük rö-
zés mû vé sze te. A re gényt mû köd te tõ 
fo lya ma tos tü kör já ték ban sem mi re 
nem ve tül di rekt pil lan tás, sem mi nem 
mu tat ko zik meg köz vet len lát ha tó sá gá-
ban. Ahogy a tü kör a hét köz nap ok nak 
is lát ha tat lan ál lan dó sá ga (hi szen pusz-
tán az ön kons ta tá lás hor do zó fe lü le te), 
úgy a Spa nyol meny as  szony cí mû 
re gény ben is egy szin te lát ha tat lan 
tü kör fe lü let kép zõ dik. Az el sõ szán-
dé kú rög zí tés he lyett a meg fi gyelt 
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va ló ság ele mek va la mi más ra, má sik ra 
tör té nõ ki- és rá ve tü lés for má já ban 
vál nak ér zé kel he tõ vé. A mû vön be lül 
egy faj ta spon tán ér te lem szó ró dás 
in dul meg, mely ben a ki in du lás és a 
vég, az ere det és a tü kör kép el kü lö nít-
he tet len egy más ra utalt ság ban ké pez 
meg egy sa já tos vib rá ci ós te ret. Ez 
a tér te le van tit kok kal, a ti tok le lep-
le zé sé re irá nyu ló tel je sít he tet len és 
ki elé gít he tet len vá gyak kal, vágy tár-
gyak kal.

A Spa nyol meny as  szony ér tel mez-
he tõ úgy, mint egy a Fér fi ál tal már 
meg kép zett vi lág/va ló ság (a Csáth 
Gé za fe lõl ér tett Nõ, konk ré tan a 
fe le ség, Jó nás Ol ga) elé ál lí tott olyan 
tü kör, mely mint egy há tul ról vi lá gít ja 
meg a szem bõl már lá tot tá tett ké pet.
Ez a fik tív do ku men tum ként író dó 
tör té ne ti szál te hát Csáth Gé za Nap ló-
já nak el len ol va sa ta.

A re gény nagy lá tó szög ét il le tõ en 
ér de mes meg idéz nünk a prob lé ma 
egyik leg jobb szak ér tõ jét, Fre u dot, 
aki szar kasz ti ku san jegy zi meg va la-
hol, hogy bár egész éle té ben azt ku tat-
ta, „Mit akar a nõ?”, nem si ke rült 
meg ta lál nia a vá laszt. Ám a pszi cho-
a na lí zis pász tá zó te kin te te elõl új ra
és új ra el rej tõ zõ Má sik ta pasz ta la ta 
nem volt hi á ba va ló, hi szen e hi ány ta-
pasz ta lat ön ma gá ban is na gyon fon tos 
be lá tá so kat rög zí tett. Töb bek kö zött 
azt, hogy a Má sik min dig Hi ány, vagy 
hogy a Hi ány min dig a Má sik, és 
hogy min den kí ván csi ság csak nö ve li 
és ge ne rál ja e vi szony fe szült sé ge it: a 
bir tok ba ve võ én és a bir to kolt má sik 
bi po la ri tá sa és aka rat köl csö nös sé ge a 
fe le ket fo lya ma to san „ön nön part ja i-
ra” ve ti vis  sza.

Lo vas Il di kó új köny ve, a Spa nyol 
meny as  szony a fre u di ta pasz ta lat 
na gyon tu da tos nak tû nõ meg erõ sí té-
se. A pers pek tí va vál tás, amely úgy 
feminizálja a maszkulin monokulari-
tást (ez zel egyéb ként an nak ek vi va len-
sé vé té ve), hogy meg tart ja a kér de zés 
kí ván csi sá gá nak élét és mély sé gét, 
de ele ve le mond a Má sik (a Fér fi) 
ti pi zá ló, ho mo ge ni zá ló alak za tok ba 
va ló rög zí tés érõl. Ezt már a Lo vas
Il di kó szá má ra (min dig) oly ked ves
paratextusok nyi tó idé ze te be je len ti 
(s ez zel le gi ti mál ja, és a narráció né zõ-
pont já nak alap elv évé te szi) a nem-
konkluzív ér dek lõ dést: „Nem kell min-
dig a leg vég sõ konk lú zi ó ig el men ni. 
An  nyi min den van köz ben is.” (Elias 
Canetti: Fel jegy zé sek) A mot tó ul 
vá lasz tott idé zet az egyéb irá nyú je len-
tés ki bon tás le he tõ sé gei mel lett elõ re 
ve tí ti Lo vas Il di kó köny vé nek ta pasz-
ta la ti ho ri zont ját. Fre ud meg jegy zé se 
elé tük röt tart va Lo vas Il di kó köny ve 
ab ba a be lá tás ba író dik be le, hogy „a
fi úk nál so ha sem le het tud ni. Az, hogy 
a fi úk mit érez nek, rej tély.”

A Fre ud nak cí mez he tõ nõi üze net
egy olyan re gény ben fo gal ma zó dik 
meg, amely ben két (egy for mán 
én ként meg je le nõ) nõ sze rep lõ szá-

má ra (alap ve tõ en kü lön bö zõ okok-
ból) ér vény te len né vá lik az élet nek
ér tel met adó, (kö zös) Nagy Álom. 
Az Álom tar tal ma a há zas ság ban, a 
Fér fi ban meg él he tõ tel jes bol dog ság. 
Két kü lön bö zõ idõ ben és szín he lyen 
fosz lik szét ez az il lú zió. Az ese mény-
tük rö zés ben na gyon fon tos, hogy 
a vesz te ség ta pasz ta la ta mind két 
eset ben el sõ sor ban tes ti tör té nés sé 
transz for má ló dik, és a test tük re i nek 
szét tö ré sé hez ve zet. A szét tört fe lü-
le te ken meg je le nõ ké pek, mint egy 
bi zo nyít va ön ma guk re a li tá sát, nem 
al kot nak meg egy ös  sze füg gõ, ki zá ró-
la gos (nõi) va ló sá got.

A ser dü lõ/ka ma szo dó lány ví vó dá-
sa it, küz del me it be mu ta tó, nyil ván va-
ló an a szer zõ élet tör té net ét tematizáló 
cse lek mény szál ban a má sik ról (a 
fi úk ról) meg kép zõ dött nem-tu dás 
mint ta pasz ta lat író dik át és ér vé nye-
sül el be szé lés idõk min den vi szony-
la tá ban. A Má sik ról (a Férj rõl) va ló
nem-tu dás (az ért he tet len ség) ér zé se 
meg ha tá roz za a má sik cse lek mény-
szál hõ sé nek va ló ság ér tel me zé sét 
is. Az 1918-ban ját szó dó tör té net 
hõs nõ je, Jó nás Ol ga Csáth Gé za fe le-
sé ge ként, az élet ben már so kat ta pasz-
talt nõ ként–as  szony ként  ugyan úgy 
ide gen ként lát ja a fér jét, aho gyan a 
80-as évek ben a fi út és fér jet ke re sõ 
ön élet raj zi el be szé lõ vi szo nya i ban 
is a má sik ra irá nyu ló ér tet len ség és 
ért he tet len ség vá lik hang sú lyos sá. A 
két idõt ös  sze ol vas va a re gény ki nem 
mon dot tan hor doz za azt a be lá tást, 
hogy az élet idõ, a fel nõtt ség, az érett-
ség nem küsz öbö li ki az in ti mi tás ban 
meg lé võ in kon zisz ten ci át, sõt a má sik
meg is me ré sé ben a tu da tos ság, a fel ké-
szült ség in kább el tá vo lí tó ere jû.

Pe dig min den jól in dul. Jó nás Ol ga 
az or szág leg zse ni á li sabb fér fi já nak a 
fe le sé ge lesz, az ön el be szé lés hõs nõ je 
szin tén nagy igén  nyel vá laszt ja part ne-
re it, fi ú it, fér jét. A könyv tü kör já té ka-
i nak egyik leg ér de ke sebb for má ja az 
egyes ol va sa tok tük rö zõ dé se. Ez iga-
zán ak kor vá lik hang sú lyos sá, ami kor 
a sze rep lõi tu da tok szá má ra vi lá gos sá 
vá lik, hogy a Má sik min dig ele ve egy 
sa já tos ol va sói ta pasz ta lat ként je le nik 
meg. Mind két nõ ese té ben olyan ol va-
sa tok ér vé nye sül nek és vál nak élet ala-
kí tó stra té gi á vá, me lyek a Fér fi ban 
drá ma i an meg nyí ló hi ány ra mu tat nak 
rá. Az ol va sás mód ja i ban ala ku ló, meg-
for má ló dó jel lem mint egy sa ját ma gát 
ol vas sa vis  sza a szö ve gek be.

Jó nás Ol ga szá má ra a fér je nap-
ló ja az élet szö veg. Az 1912–13-ban 
író dott Csáth Gé za-nap ló va ló ban 
meg döb ben tõ és meg rá zó fel jegy zé sei 
a Má sik másikjáról ad nak ké pet, ar ról
a lé te zõ rõl, aki ön ma ga ta ka rá sá ból 
csak eb ben a szö veg ben lép elõ. A 
gya nú ál tal ve zé relt tit kos ol va sás 
azon ban nem tisz táz hat ja a tit kot, 
sõt újabb tit ko kat te remt. A fel tá ru-
ló tit kok pe dig nem meg vi lá gít ják, 
sok kal in kább el tün te tik a má si kat. 

Az így elõ ál ló mér he tet len hi ány 
vég ered mény ben a má sik apo ka lip-
szi se, le lep le zés, fel tá ru lás, an nak 
meg mu tat ko zá sa, hogy ami van, az a 
nincset vi lá gít ja meg. Ez a fo lya ma tos 
apo ka lip szis Lo vas Il di kó köny vé nek 
koherenciateremtõ fun da men tu ma. 
Kö zép pont já ban a ti tok kü lön bö zõ 
tematizációi és ér tel me zé sei áll nak. 
Az apo ka lip szis ugyan is az el rej te ni 
va ló fel mu ta tá sa, a szem szá má ra 
ta bu ként lé te zõ fel mu ta tá sa. Tit kos 
te vé keny ség. A Spa nyol meny as  szony
tör té ne te fo lya ma tos apo ka lip szis, 
mely ben a ti tok és a le lep le zés együt-
tes vá gyá nak konf ron tá ci ó ja, mint az 
élet drá mai tör té né se zaj lik.

„Egé szen ad dig, míg be le nem 
ol vas tam fér jem gye rek ko ri nap ló i-
ba, úgy hit tem, sen ki nek sin cse nek 
iz gal ma sabb tit kai ná lam. Nap ló ját 
is azért kezd tem ol vas ni, elõ ször még 
ti tok ban – nem tud tam, hogy ké sõbb õ 
ma ga ké ri, hogy meg te gyem –, azért 
kezd tem te hát be le, hogy olyas mi nek 
a bir to ká ba jus sak, ami meg bor zon-
gat.” Jó nás Ol ga vá gyai az ol va sás 
so rán ki e lé gül nek, és meg elõ zik azt 
a narcisztikus fel tá rul ko zást, amit 
ké sõbb a férj kín zó és ön kín zó biz ta-
tá sa je lent, de az õ ol va sásörö mé be 
zu ha nó nár ciz mu sa (hogy a rá irá nyu-
ló vá gyat a sza vak ban új ra él hes se) 
vis  sza nem for dít ha tó pusz tu lás ba 
visz. „Az tán egy reg gel meg ta lál tam 
a fü ze tet. Eszem be sem ju tott, lát va
friss kel te zé sét, hogy az már nem egy 
fi a tal, is me ret len fiú nap ló ja, ha nem 
a fér je mé. Erõ sebb iz ga tott ság vett 
raj tam erõt, mint es kü võnk nap ján. 
A sze mem fu tott a so ro kon, a ne vem
ke res te, a ne vem kez dõ be tû jét, s 
ahány szor rá akadt a ke rek ded jel re, 
a szí vem ha tal ma sat dob bant, a szám 
elkerekült, for máz ta a han got, mint 
egy sik kan tást, Is te nem.” Az iz ga tó-
an tit kos te vé keny ség gé tett ol va sás 
a vágy nyil ván va ló át he lye zé se a
test rõl a szö veg re, ám – a ha tár át lé pé-
sen ke resz tül – cél ja a tes ti gyö nyör
fo ko zá sa. A már le lep le zett test vis  sza-
he lye zé se ab ba az ál la po tá ba, ami kor 
még ren del ke zés re nem ál lá sá ban a 
ször nyû kí ván csi ság és iz ga tott ság 
ér tel met adó for rá sa volt.  A má sik-
ról szer zett (sze rez he tõ) tit kos tu dást 
mû köd te tõ li bi dó a tes ti gyö nyö rö kig 
len dí ti az ént.

A nár ciz mus ab ban az ön le lep le zõ 
val lo más ban tel je se dik ki (és der med
meg), amit Lo vas Il di kó jó ér zék kel 
emelt ki Csáth Nap ló já ból. Az Elias 
Canetti-idézet mel lé he lye zett gon-
do lat (amit Csáth Kosz to lá nyi nak 
cí mez) fé lel me tes val lo más: „Hang-
sú lyo zom, hogy min dig sza dis ta fér fi 
vol tam, és so ha se fél té keny.” (Csáth 
Gé za: Jegy ze te k D.-nek)

A könyv énelbeszélõjének ol va sa ta 
más irány ból for má ló dik, de szin tén a 
hi ány alak za ta it te rem ti meg az ol va-
sás so rán. A fi úk ra ve tett tit kos te kin-
te tek, a gyor san cél zó pil lan tá sok azt 
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a szö ve get ol vas sák a va ló ság ra, mely 
a nõi ön tu dat meg for má lá sá ban is 
je len tõs sze re pet ját szik. Szö veg és 
va ló ság köl csö nös vis  sza iga zo lá sai 
ala kít ják ki és erõ sí tik meg a lány ban
a hi ány ér zé sét, az el rej tett – nem 
is mert fe lé ára dó kí ván csi ság te hát 
fo lya ma to san ön ma ga gya nú ját lát ja 
iga zo lód ni. „Ter mé sze te sen ak kor 
sem en ged tem vol na meg, hogy bár ki 
hoz zám ér jen, ha ész re vet tek vol na. 
…Azért nem en ged tem vol na, mert 
a nagy anyám sze rint egy lány nem 
áll szó ba sen ki vel, nem en ged kö zel
ma gá hoz sen kit, ugyan is min den fér fi 
csak azt akarja… min dennap el mond-
ta, hogy mi lyen egy ren des lány és mit 
akar nak a fi úk. Azt.”

A nagy anya ol va sa tá nak ki ve tü lé-
se mel lett az el be szé lõ én szá má ra 
a má sik ilyen tí pu sú „te kin té lyi szö-
veg”, James Joyce Ulyssese ha son ló 
funk ci ó val vá lik szem lé let for má ló 
ös  sze te võ vé (tex tus sá). Egy részt 
iden ti tás kép zõ izo lá ci ót biz to sít, más-
részt ez zel az izo lá ci ó val a tit kok a 
hi ány fel tá ru lá sa ként lep le zõd nek le. 
(Az Ol ga-fe je ze tek ben a tex tus és a 
sze xus egy sé ge rob bant ja szét a har-
mo ni kus lé te zés le he tõ sé gét, itt pe dig
a text és a szex szö veg konf ron tá ci ó ja 
ered mé nyez él he tet len sé get.) Eb ben a 
vo nat ko zás ban (is) na gyon fon to sak a 
re gény két tör té ne ti szá lát egy más ra 
vo nat koz ta tó szö veg sze rû át fe dé sek 
és uta lá sok. Az egy más ba nyí ló-ha to-
ló szö veg tes tek a struk tú rá ban te szik 
lát ha tó vá a re gény vi lá gá ban köz pon ti 
sze re pet ját szó vágy me cha niz mu so-
kat. A mû je len idõ i ben (el té rõ okok 
mi att) el foj tott-el hall ga tott a sze rel mi 
vágy tes ti ség ben tör té nõ ki elé gü lé se. 
A cse lek mény je len ide je az erotizált 
idõkontextus el le né re is aszexuális. 
Eb bõl a szem pont ból (is) ér de kes az 
egymon da tos nyi tó fe je zet, amely 
mint egy meg ala poz za az egy más-
ra si mu ló szö ve gek szer ve zõ dé sét: 
„Én, azt hi szem, lé nye gi leg még szûz 
va gyok.” Azon ban a test ki vo ná sa 
a túlerotizált tex tus ból/sze xus ból 
szin tén vágy kép zõd mény ként ér tel-
mez he tõ – egy újabb hi ány je le ként 
(hi ány jel ként).

A szö ve gek (tör té ne tek) egy mást 
ol va só uta lás rend sze ré ben ki ala ku-
ló tér fi nom áram lá sai a Spa nyol
meny asszony cí mû re gényt ér zé keny 
há ló zat tá szer ve zik. A dön tõ sze re pet 
eb ben a szer ve zõ dés ben el sõ sor ban 
nem a nagy szá mú motivikus meg egye-
zés és meg fe le lés játs  sza, ha nem az 
in di rekt vo nat ko zá sok, me lyek a köny-
vet (Lo vas Il di kó meg ha tá ro zá sa sze-
rint) lány, regény-nyé te szik. In di rekt 
uta lá si rend szer ként szer ve zõ dik meg 
az egy mást ol va só tör té ne tek nek az 
az alap ré te ge, amely egy részt a Csáth 
Gé za-no vel lák, más részt a Nap ló szö-
ve ge it von ja be a re gény tu da tá ba. 
Jó nás Ol ga és az el be szé lõ én ol va sás-
kö zös sé ge szin te mo del lál ja a re gény
kon cep ci ó ját, hi szen a Nap lót ol va só 

Jó nás Ol ga a nap lót ol va só el be szé lõ 
te kin te té ben ma ga is nap ló szö veg ként 
áll elénk. „Én nem ve zet tem fel jegy zé-
se ket, min dent a fe jem ben tar tot tam. 
Sza gok kal, fé nyek kel, szí nek kel tá jé-
ko zód tam az évek, em lé kek kö zött. 
Gyöngy vi rág il la tú szap pan hab a tes-
te men, so ká ig ez volt a leg ked ve sebb 
em lé kem, fi a tal em be rek ké pét hoz ta 
vis  sza, amint meg pró bál nak a kö ze-
lem be ke rül ni, meg szó lí ta ni.” 

A Jó nás Ol ga tu da tá ban ve ze tett
nap lót a szer zõ a Nap ló ol va sá sá-
nak el len ol va sa ta ként hoz za lét re. A 
szer zõ a szá má ra adó dó tu dás több let 
fe lõl pró bál ja ol vas ni Jó nás Ol gát, aki 
ugyan nem ve ze tett nap lót, de vá gya
ál tal rá kény sze rült a nap ló ol va sás ra. 
Az egyik re gény szál Jó nás Ol ga utol-
só nap ját te szi tu da tá nak tár gyá vá. 
A ti tok ban a fér je tit kos nap ló ját író 
Jó nás Ol ga alak já nak meg raj zo lá sa 
egy ti tok le lep le zé sé nek nagy sze rû 
le he tõ sé gét kí nál ja. Mert Jó nás Ol ga 
nem írt nap lót, de sza gok kal, fé nyek-
kel és szí nek kel tá jé ko zó dott. (Mint ha 
a ka ma szo dó el be szé lõ én va ló ság ér-
zé ke lé sé nek, meg is me ré sé nek for mái 
de fi ni á lód ná nak eb ben a mon dat ban 
– a nõi lét ta pasz ta lat rizomatikus for-
rá sai.) Az öröm for rá sá vá ki ki ál tott 
test fe no me no ló gi á ja, hogy egy szer re 
vá gyat kel tõ és vá gya ko zó, drá ma i-
an el lent mon dá sos vi szo nyo kat hoz 
lét re a re gény ben. A tes ti ség né ha 
az en ge del mes ség, az alá zat, né ha 
pe dig a lá za dás esz kö ze ként je le nik 
meg (e te kin tet ben a mû új ra ké pe zi 
a Csáth Gé za nap ló já ban pon to san 
meg raj zolt co i tus-vi szony la to kat, 
hi szen Csáth a test oda adá sa és a 
meg ta ga dá sa köz ti rop pant tá vol ság-
ban jár ta a ma ga pok lát). Re gé nyé ben 
Lo vas Il di kó a jelentésteli test fi nom
hermeneutikáját ad ja a test ta pasz ta lat 
kez dõ for má i tól a test „ér vény te len sé-
gé nek” vég sõ ta pasz ta la tá ig. Eb ben a 
vo nat ko zás ban hang sú lyos a re gény
egy újabb in di rekt uta lá sa, mely nek 
szer ve zõ mo tí vu ma a tü kör. A tü kör 
(vagy ab lak) elõtt töl tött lány-idõ 
sem mi vel nem he lyet te sít he tõ ta pasz-
ta lat gaz dag sá ga egy szer re je le ní ti 
meg a test ben és a tes ten kí vül le vés
(a vá gyó és a vá gyott test) ket tõs sé gét. 
A test ol va sá sá nak és ér tel me zé sé nek 
el sõ és egy ben utol só hor do zó fe lü le-
te a tü kör, amely ki szol gál tat ja az én 
szá má ra a sa ját tes tét. Va ló já ban ez az 
énpozicionálás a re gény alap hely ze te, 
ke re te: a szem szá má ra tör té nõ meg-
mu tat ko zás, a vá gya ko zás a lá tot tá 
és vá gyot tá vá lás ra a meny as  szony-
sze rep ben mo dell ér té kû vé vá lik. Már 
a re gény nyi tó mon da tai vi lá gos sá 
te szik a tü kör-szi tu á ció szim bo li ká ját: 
„A jú li u si hõ ség ben a szo ba sar ká ban 
áll do gál tam. Áll tam egyik lá bam ról a 
má sik ra. Hó fe hér stiklában. Stiklában 
sze ret tem vol na, de nem le he tett, 
hi szen azért áll tam ott, a szek rény 
elõtt, hogy meg bá mul ja nak. Jöj je nek 
az em be rek és néz ze nek. A kar csú

de re kam. Ma kacs szám. Gyö nyö rû 
fri zu rám. Pá ri zsi ru hám.”

A test ki szol gál ta tá sa ugyan azt 
je len ti a sa ját és az ide gen szem nek:
az ön ma ga ság lát ha tó vá vá lá sa. A 
re gény Jó nás Ol gá ja jegy zi meg egy 
he lyütt, hogy fér je a tes tét vo nal zó-
ként hasz nál ta, fo lya ma to san mért 
ve le. A test mér cé vé té te le ugyan így 
meg je le nik a test tü kör ré té te lé ben, 
hi szen az mint tü kör mu tat ja/mé ri 
meg, mi ként lát ha tó a test. Amit a rá 
né zõ má sik te kin te te mu tat, az a né zett
tes tet te szi ol vas ha tó vá és ér tel mez he-
tõ vé. A ki szol gál ta tott ság eb ben az 
ér te lem ben a test ki szol gá lá sá val 
kez dõ dik. Ki szol gál és ki szol gál tat? 
El kü lö nít he tõ-e szol gá lat és szol gál ta-
tás? – kér de zi a spa nyol meny as  szony. 
Min den eset re a nõi test leg in kább a 
tü kör fog lya, hi szen ab ban és ak ként
for má ló dik ön ta pasz ta la ta.

„At tól a ko ra ta va szi nap tól min-
dennap vis  sza tér tem a tü kör höz, de 
már nem az elõ szo bá ban, ha nem a 
há ló szo bá ban. Hos  szan for go lód tam 
a szek rény elõtt, ahol a meg vi lá gít-
ha tó tü kör állt. Volt, hogy fe lül tem 
az ágy ra, úgy né ze get tem ma gam.” 
A test ha tár és az énhatár egy más hoz 
iga zí tá sa jól nyo mon kö vet he tõ az 
el be szé lõ én ál tal be mu ta tott ki tû nõ 
kor- és fej lõ dés rajz ban. A fi a tal lány-
nak a test ki emel ke dé se i vel és dom bo-
ru la ta i val ví vott fo lya ma tos küz del me 
az én nek azt a vá gyott ké pét ve tí ti ki, 
hogy a test egy sze mé lyes, kont rol lált 
bel sõ ren det fo gal maz meg. A sta bil
test kép a má sok hoz va ló vi szony alap-
ja ként szim bo li zál ja a test kül sõ és 
bel sõ vi szo nya i nak har mó ni á ját. Ez a 
sa já tos „tükörstádium” eb ben a te kin-
tet ben nem idõ le ges. A gyer me két 
szop ta tó Jó nás Ol ga ugyan úgy tü kör-
ként áll az õt fi gye lõ ko vács te kin-
te te elé, mint az „egy szer csak lett” 
mel le it fel fe de zõ ser dü lõ lány ka. Az 
ér zé ki fel szín úgy író dik vis  sza a bel-
sõ én be, hogy meg száll ja, erotizálja 
azt, és a meg fi gyelt / meg fi gye lõ ént 
szem be sí ti ön ma ga el len áll ha tat lan-
sá gá val. „Po ko li évek kö vet kez tek. 
A tü kör elõt ti el sõ eny hü lést ak kor 
érez tem, ami kor fel pró bál tam a hi he-
tet le nül szûk, pá ri zsi meny as  szo nyi 
ru hám, ami nek fe szes sé gét a térd bõl 
szét áram ló, ke mé nyí tett, hát ra fe lé 
hos  szab bo dó fod rok még in kább 
hang sú lyoz ták. Nem tud tam, mek ko ra 
árat fi ze tek majd az él mé nyért, hogy 
a tü kör elõtt új ra el len áll ha tat lan nak 
lát tam ma gam.”

A tük rö zés nek és tük rö zõ dés nek 
egy má sik szint je je le nik meg a 
re gény szer ke ze té ben. A re gény nyil-
ván va ló an nem szán dé ko zik ki épí te ni 
egy faj ta ok–oko za ti sá gi vagy el len té-
te zõ vi szonyt a két tör té net kö zött. 
A temporalitás sem je le nik meg a 
ref le xi vi tás tar to má nya i ként, az az az 
idõ ben elõ ze tes tör té net nem író dik át 
ta pasz ta lat ként a ké sõb bi tör té net be. 
Ilyen ér te lem ben nem hasz nál ha tók az 
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elõt ti ség és az utá ni ság fo gal mai, sõt 
írói bra vúr nak te kint he tõ az a mód, 
ahogy egy faj ta szinkronitás köl csö nös-
sé gé be íród nak be le az idõ ben egy más-
tól tá vo li ese mé nyek. A meg kép zett 
szinkronitásból szü le tõ ta nul ság nél kü-
li ség (amit ko ráb ban a nem-konklúzív 
lo gi ka fo gal má val pró bál tunk meg ra-
gad ni) azok ban az ese mény tük rök ben 
vá lik ér zé kel he tõ vé, mely az em be ri 
ta pasz ta lat szer zés for má it az is mét lõ-
dés szer ke ze te i ben lát ja le ké pez he tõ-
nek. Az inkontingens min den na pi ság 
idõn át íve lõ tü kör já té kát nyil ván va ló 
ese mény egye zé sek kel és fi nom sej te-
té sek kel is lát ha tó vá te szi a szer zõ.
A két tör té net ben meg kép zett Én a 
tel je sen el té rõ valóságkontextus el le-
né re az is mét lés alak za tán és az is mét-
lõ dés for má ján ke resz tül szem be tû nõ 
azo nos sá go kat mu tat. A sa ját test ben
fel lel he tõ öröm fel fe de zé se és él ve ze-
te mind két nõ szá má ra az ön ma gá val 
va ló elé ge dett ség for rá sá vá vá lik. A 
nõi test bel sõ rej tel me i hez va ló el ju tás 
fel tû nõ azo nos sá ga hang sú lyos tü kör-
já ték. A ser dü lõ lány szá má ra ön ma ga 
tes té nek já ték ba vo ná sa a test ki nyí lá-
sá nak, a vi lág fe lé oda for dí tá sá nak az 
ese mé nyé vé vá lik. „Hogy meg tud jam 
tar ta ni az egyen sú lyom, a sar kam 
a fe ne kem hez szo rí tot tam. A má sik 
lá bam hos  szan hátrafeszítettem… A 
mel lem ki dül lesz tet tem, a ke zem csí põ-
re tet tem. Ahogy így egyen sú lyoz tam, 
ol dal ra for dí tott fej jel és meg le he tõ-
sen elé ge det ten, hir te len va la mi fur-
csa ér zés su hant át ben ne, a sar kam 
alatt, ahol a fe ne kem hez nyom tam. 
Olyan kel le mes volt, hogy ol dal ra dõl-
tem tõ le az ágyon, és kun cog ni kezd-
tem, ab ba sem tud tam hagy ni.”

Jó nás Ol ga szá má ra ugyan ez a 
já ték a test be zá ru lá sá nak, be re kesz-
té sé nek az ese mé nye, a má sik tes té re 
ha tár ta la nul rá nyí ló test ku dar ca, vég-
ze tes meg szé gye nü lé se. (Tu laj don-
kép pen pár hu za mos ese mény a férj 
tel jes tes ti rom lá sá val.) „Sze ren csé re 
me leg volt az éj sza ka. Én elõbb fel-
gug gol tam, az tán a sar kam ra ül tem 
az ágyon, de nem volt túl jó, mert túl 
pu ha volt az ágy. A szõ nyeg re lép tem, 
ott pró bál koz tam. Rá ül tem egyik sar-
kam ra, má sik tér dem a szõ nyeg hez 
szo rí tot tam. Olyan erõ vel nyom tam
a sar kam, hogy meg fáj dult a far-
cson tom, a tér dem úgy szin tén. Az tán 
csel hez fo lya mod tam. Jó  ér zés sel, a 
szõ nye gen alud tam el.”

A test vesz tés mint ál lan dó fe nye-
ge tés a re gény min den szint jén és 
szín te rén meg je le nik, úgy is, mint a 
sa ját  test el vesz té sé nek ré me, és úgy 
is, mint a (mind két tör té net ben) hisz té-
ri kus sá vá ló fél té keny ség ben szü le tõ 
rém: a Má sik tes té nek el vesz té se. Az 
énhatár és a test ha tár prob lé má já nak 
fel dol go zá sá ban a két nõ kü lön bö zõ 
uta kon ugyan oda ér ke zik. A fi a tal 
lány mint egy ki tol va a test ha tá ro kat, 
az ide gen érin té sek elõl nem csak a 
tes tét vé di, ha nem a test kel lé ke it, a 

ru há za tot (el sõ sor ban mell tar tó ját). 
Az õ ese té ben a ha tá rok ra irá nyu ló 
ag resszió nem köz vet le nül a test re 
ér ke zik, az én-be va ló be ha to lás így 
már a „ha tár öve zet ben” el akad. A 
há zas ság ban élõ Jó nás Ol ga szá má ra 
a test oda adás ban tör té nõ el vesz té sé-
nek gyö nyö rét az a rém álom vált ja fel, 
mely nek ikon ja a fér je lett. „A fér jem
at tól ret teg a leg job ban, hogy lát ni fog-
ják, amint meg sem mi sül. Összerottyan, 
mint a szil va lek vár. Lát ni fog ják, hogy 
már lép ked ni sem tud.”

A rom lás sal, enyé szet tel já ró fi zi-
ká lis funk ció vesz tés azon ban nem 
je len het meg vi gasz ként, hi szen va ló-
já ban a test ér tel mé nek az el vesz té se 
Jó nás Ol ga szá má ra sze mé lyes ta pasz-
ta lat is. Eb ben az ös  sze füg gés ben a 
re gény ben kü lön kér dés kör ré vá lik 
az in téz mé nye sült há zas ság prob le-
ma ti ká ja. Mind két tör té net ben a sze-
mé lyes sors- és élet tör té net eb be az 
irány ba épül, mint egy eb ben ta lál va 
meg ön nön entelechiáját. A há zas ság 
és a férj mind két fõ hõs szá má ra az 
ele mi ere jû le gi ti má ló erõ, s az ese-
mény tör té net mind két eset ben en nek 
a hit nek és álom nak az ér vény te le ní-
té sét hoz za. A há zas ság mint jö võ a 
test re mélt és vá gyott tör té ne te i nek 
egyet len le gi ti má ló ke re te ként je le nik 
meg, mely ben a fi a tal lány szá má ra 
meg szû nik a Má sik ijesz tõ kö zel sé gé-
nek, a ta pin tás nak a ret te ne te. „Nem
sze re tek má sok hoz ér ni, és nem sze-
re tem, ha hoz zám ér nek, de va la hogy 
még is, csak úgy, mint ha nem ten ném. 
A ha sam ban ér zem, hogy sze ret ném, 
köz ben pe dig le kell gyûr nöm a visz-
 sza tet szé sem, a kö röm pör költ bõl 
ki ke rü lõ krump lin, amúgy igen fi nom
szaft tól van ilyen ér zé sem. A kör möt 
per sze utá lom.” Ol ga ta pasz ta la ta már 
ér vény te len né tet te a test ijesz tõ kö zel-
sé gét transz for má ló há zas ság po zi tív 
le he tõ sé ge it, hi szen a test kö zel sé ge 
nem min dig a test kö zel ség. A há zas-
ság ban fo gol  lyá, ki szol gál ta tot tá tett 
test szá má ra a Má sik ról va ló le vá-
lasz tás ma rad a meg õr zés egyet len 
le he tõ sé ge. A há zas ság ból va ló ki lé-
pés így már a test fel sza ba dí tá sá nak 
ese mé nye lesz.

A re gény ben azon ban a férj–fe le ség 
vi szony szim met ri ái és aszim met ri ái 
nem vál nak va la mi fé le ál ta lá no sít ha tó 
ta pasz ta lat pél da so rá vá. A kü lön bö zõ 
szin tû ös  sze ol va sá sok, tü kör já té kok 
nem fut nak egyet len fó kusz pont fe lé. 
Az egy más ra és egy más ba raj zo ló dó 
ké pek ép pen an nak kö szön he tõ en 
õr zik meg élet sze rû sé gü ket, hogy nem 
tud nak a sa ját énü ket meg elõ zõ/kö ve-
tõ má sik ról, az az a narratíva vo nal ve-
ze té se nem kö ti ös  sze a szö veg ben 
meg je le nõ ta pasz ta la tok szét szórt sá-
gát. A szer zõi tu dat nem tö rek szik az 
inkontingens élet va ló ság bir to kolt tá 
té te lé re. A re gény vé ge fe lé a Jó nás
Ol gá ban meg fo gal ma zó dó gon do la-
tok azon ban mélyértelmûségükben 
na gyon fon tos sá vál nak: „A kín azért 

tölt el fé le lem mel, mert el kép zel he tõ, 
na gyon is le het sé ges, hogy önál ló, 
ön ma gá ban lé te zõ. Nem a sze re lem 
misz té ri u ma, ha nem a lé té. El kép zel he-
tõ, hogy a kín nem a sze re lem misz té ri-
u ma, ha nem a lé te zé sé. Le het, hogy a 
sze re lem hez nincs is kö ze.”

Ez a be lá tás azért vál hat rend kí vül 
hang sú lyos sá, mert vi lá gos sá te szi 
egy már szi lárd dá vált élet ér tel me zés 
vi szony la gos sá gát, az az az ér tel me zés 
so rán fel épí tett élet tör té net (narratíva) 
egy ol da lú ság ból fa ka dó eset le ges sé-
gét. En nek fé nyé ben Lo vas Il di kó 
köny ve nem kí ván egy már bir to kolt 
va ló ság fe lül írá sa len ni, s ép pen 
en nek kö szön he tõ en vál hat a fen ti ek 
ér tel mé ben tü kör ré. Lát hat juk ben ne 
ön ma gunk.

(Kalligram, 2007)
Komálovics Zol tán

Honnan? Ho vá?
(Pék Pál: Szél csönd és új ra szél)

A hat va nas éve it ta po só köl tõ ki len-
ce dik vers kö te te, a Szél csönd és új ra
szél, jól le het egy új köl tõi év sza kot 
je löl, ám szá mos ko ráb bi vers sel és 
egy egész vers cso kor ral vis  sza utal a 
ko ráb bi kö te tek, ki emel ten a Szo do ma
(Pan nó nia Köny vek, 2004) lé lek vi ha-
ra i ra. Eb ben a kon tex tus ban, épp az 
új ver sek nek kö szön he tõ en, a vi har
és a vi har utá ni tisz ta ság, a moz gás
és a nyu ga lom, a szél és a szél csend
egy más ma gya rá zat aként je le nik meg. 
Az utol só szó a csön dé, az élet tá ja it 
új sze rû fény tö rés ben mu ta tó kris tály-
fé nyû de ren gé sé, me lyet a fe lül- és 
kí vül ál lás me ta fi zi kai fe szült sé ge jel-
le mez. En nek köl tõi ki fe je zé se el sõ 
pil lan tás ra (mint er re Fo dor And rás 
utalt az in du ló köl tõ rõl szól va) ro ko-
nít ha tó Pi linsz ky ex ta ti kus hang já val, 
ám az is igaz, hogy Pék Pál ver sei,
épp sti li zált sá guk mi att, alap ve tõ en 
kü lön böz nek. Ér vé nyes ez a meg ál-
la pí tás az im már kö te te ken át hú zó dó 
Ven-ji-versek egyik da rab já ra, A meg-
nyí ló idõ re, mely a ko ráb bi uta lást 
a ke le ti fi lo zó fi á ra, élet szem lé let re, 
né mi képp vá rat lan for du lat tal ös  sze kö ti 
(ily mó don va ló ban ki tá gít ja az idõt) 
Szo do ma pusz tu lá sá nak ószö vet sé gi 
pél dá za tá val. A té ma fel buk ka ná sa 
a sze rep vers ben meg le põ, ám ezt a 
ver set nem Ven-ji ír ja, nem az õ val lo-
má sa, ha nem a köl tõé, aki hõ sét, er re
pe dig jo ga van, a ma ga fo gal ma i val, 
mí to sza i val jel lem zi. Így:

 Ha nem ér ted is, só bál ván  nyá
der medsz,
ki for gat va hi szen nincs to vább,
s vis  sza hõ köl majd az Úr is, lát va
a ben ned rom ló ko nok mes si ást.
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A bib li ai uta lás az em lí tet te ken 
túl azért is fon tos, mert hi dat ké pez
a ko ráb bi és az újabb ver sek kor- és 
ci vi li zá ció kri ti ká ja közt. A Szo do ma-
õs kép ugyan is elég pon to san áb rá-
zol ja azt a vi lág fo lya ma tot, amely 
meg ál lít ha tat la nul ro han vég ze te fe lé. 
A rom lott ság ba zu hant kö zös sé get 
el pusz tí tó tûz esõ ter mé sze te sen Is ten 
bün te té se, ám az is jog gal föl vet he tõ, 
hogy az ilyen kö zös ség ön ma gát pusz-
tít ja el, mi vel az er köl csi alap el vek 
föl szá mo lá sa, a nor ma sze gé sek pusz-
tí tó anar chi á ja van olyan lét ron cso ló, 
élet pusz tí tó erõ, mint bár mi lyen is te ni 
bün te tés ként ér tel me zett ter mé sze ti 
ka taszt ró fa.

Pék Pál e ver sé vel is szem lél tet he-
tõ en a meg ma ra dás esé lye it, a kö zös-
sé gi-nem ze ti és az egyé ni lét szép 
össz hang ját ke re si, de mi vel en nek
nyo ma it nem le li, alig ha cso dál koz ha-
tunk azon, ha ön ma ga em be ri-köl tõi 
hely ze tét a ne ga tív szfé rá ban de fi-
ni ál ja. Hol „el fe lej tett vad nak”, hol 
„áp ri lis bo lond já nak” ér zi ma gát, a 
vers-ént, s olyan mû velt ség tör té ne ti 
sze rep hely ze tek re utal, mint ami-
lyen a szám ûzött Ovi di u sé (Mi kor a 
Pontus Euxinus part ján To mi ba tér),
vagy rész ben ezek kel szem be ál lít va 
Sanchóé (Sancho hi te). Ta gad ha tat-
lan, hogy a mes si ás és/vagy pró fé ta-
sze rep el len té te a bo hó cé, még szél sõ-
sé ge seb ben az õrül té, aki kép zelt éde-
né ben bo lyong va lét re hoz za a ma ga
egy sze mé lyes har mó ni á ját, po kol ban 
a men  nyet, mint a kép ze let ment he-
tet len ir re a li tá sát (Naconxypánban 
nõ a köd).

A ver sek ben fel tér ké pe zett tu dat 
le het sé ges sze rep vá la szai a lé te zés drá-
mai ter mé sze té re utal nak, hogy az tán
in nen, er rõl a mély pont ról jus son el a 
köl tõ a lé te zés rend jét, ka u za li tá sát
meg ha la dó pa ra do xon hoz, ahon nan 
szem lél ve új táv lat nyí lik, mely ki ve-
zet a tér idõ bör tö né bõl: „…fejszeélen 
bucs ká zott, és / lép csõn, vöd rön, fa lon 
át, / mint a rab, ki bör tö né be / nyû göz-
ve is ki-be jár, / ki mond va, hogy / ég 
és re mény, / ki mond va, / hogy lép tei, / 
mint a Bá rányt, más idõ be / ra gad ják, 
ha ga lamb rí, / s el reb ben tik, / mint ha
tud ná, / mi lyen táj az túl fe lül, / sza bad-
sá ga vissz fé nyé vel / mi bû vö li az éj 
mö gül.” A Ba ko nyi Ist ván nak aján lott
A ga lamb és a vak idé zett so ra i ban 
szin te kép let sze rû ös  sze fog la lá sát 
ta lál juk an nak a küz de lem nek, amely 
Pék Pál ver se i ben az im ma nen cia 
sík ja fö lé a transz cen den cia ég bolt ját 
eme li. A köl tõ szá mos ver sé ben utal 
ar ra, hogy az evi lá gi gon dok meg ol dá-
sa oda át van; a túl vi lág a tra gé di á kon 
túl mu ta tó re mény bi ro dal ma, ahon-
nan szem lél ve ér tel mez he tõ vé vá lik a 
tö re dé kes lét. Ez a faj ta tra di ci o ná lis 
vi lág kép szük ség képp túl mu tat a ci niz-
mus és az iró nia rej tett, ám et tõl még 
na gyon is va ló sá gos ni hil jén, ahol a 
dol gok, em be rek el vesz tik er köl csi 
sú lyu kat, je len tõ sé gü ket.

Mind ezek után az se le het kö zöm-
bös, hogy ez a drá mai szél sõ sé ge ket 
üt köz te tõ lí ra – mint a bol dog sá gért, 
lét tel jes sé gért foly ta tott, né mi képp 
ro man ti kus, a sti li zált ság mi att el vont-
nak, esz me i nek tet szõ küz de lem 
– egy meg le he tõ sen zárt lí ra tí pus ban 
va ló sul meg. A zárt ság ab ból kö vet ke-
zik, hogy a köl tõ éle té nek va ló sá gos 
ese mé nyei e lí rá ba csak erõs szû rö kön 
ke resz tül jut hat nak be. Más a hely zet
vi szont a sze mé lyi sé get öve zõ táj- 
és tárgy vi lág gal, hi szen ezek majd 
min den vers ben, fel buk kan nak. Pék 
Pál köl tõi ké pei erõ sen fo gal mi ak, a 
fo gal mak kép sze rû tu laj don sá gok kal 
ren del kez nek, ami azon ban nem zár-
ja ki a szen ve dé lyes sé get. Mind ezt a 
ze nei mo tí vum ként ke zelt kép va ri á ci-
ók köz ve tí tik. Hogy mi re gon do lok 
pon to san, ar ra áll jon itt né hány pél da.
A Csak a fû-ben, mely tör té nel mi 
szám ve tés ként, hely zet ér tel me zés ként 
ér tel mez he tõ, a kö vet ke zõ ké pek fe je-
zik ki a lí rai én il lú zió vesz té sét: „Szél 
mé ne se zú dul rád és / ûr be leng az 
ab lak – / Ezer éve hal lod, hogy a / 
va dak mit ugat nak. // Tar tod is a rogy-
 gyant tör vényt, / s kiöklendi hány szor
/ meg vál tód, hogy jö ven dõ tök / csu pa
ha mis álom.” Ugyan en nek a té má nak 
mo du lá ci ó ja a Per nye szag ban: „Örök-
sé günk csa ta me zõ, / csil lag ta lan 
or szág – / Szé gye ne a szé gye nem mel 
/ el nem fe di ar cát. // Min de nütt a 
ha zug föld! S én / li ge te it já rom? / 
Sza vam sincs, mi átnyilalljon / pok-
los uga tá son?” A ki sza ka dó ké pek 
sza bad ör vény lés sel kap cso lód nak a 
tárgy hoz, va ló já ban a vers-én han gu-
la tát, lét ál la po tát fe je zik ki. Vég sõ 
so ron a hi ányt, a fe nye ge tett sé get, a 
tör té nel mi fá tum ke ser ve it. A kép ele-
mek gaz dag va ri ál ha tó sá gát az te szi
le he tõ vé, hogy nem az ob jek tív va ló sá-
got köz ve tí tik, ha nem a lé lek ben raj zó 
as  szo ci á ci ó kat, me lyek szük ség képp 
egyé ni ek, s ily mó don konst ru ál tak, 
ám még sem an  nyi ra, hogy va la mi fé le 
jel ké pi sé get ne hor doz ná nak. Pél dá-
nak oká ért a va dak uga tá sa mint a 
lét ron cso lás kép ze te je le nik meg. A 
szim bó lu mok fe lé moz ga tott ké pek, 
tör té né sek ér tel me zé sé re a vers ben 
hasz nált fo gal mi ap pa rá tus szol gál. 
Az örök ség, a tör vény, a rend, a meg-
vál tó, a meg vál tás, más kor a po kol, a 
pok los uga tás vég sõ so ron egy két pó-
lu sú vi lág egye te met mo del lez.

A kö tet négy cik lu sa (Fo nák 
ta vasz, Naconxypánban nõ a köd, Mi 
tük re i be lép, A le vet ke zet tek ) a lé lek 
kü lön bö zõ meg vi lá go so dá si áb rá i nak 
fe lel meg, amely a föl di kö te lé kek 
cso mó i nak la zu lá sán ke resz tül ve zet 
a vég sõ meg ta pasz ta lás hoz. Az én 
fok ról fok ra le ve ti ma gá ról lé te zé se 
ter he it, bur ka it. Eköz ben fo ga lom rend-
sze re ön ma gá ról, a vi lág ról, a ha zá ról, 
a meg vál tás ról (s e té ma vo nu la tok e 
lí rá ban ös  sze kap cso lód nak) fo ko za to-
san át ala kul. Ez az át ala ku lás, mint 
„cson tig vet ke zés” (A le vet ke zet tek)

a föl di re mé nyek med dõ vol tá ra, az 
idõ ma lom mû kö dé sé re, a ki üre se dés, 
a lét vesz tés tra gé di á já ra utal, mint ez 
ki tû nik a Há rom cí mû vers té te le i bõl, 
mely nek kö zép sõ sza ka sza pon tos 
ké pet ad a lí rai én küz del me i rõl:

 Hit a hit tel fe szült szem be,
 s üres sé lett min den arc –
 Vi zek med rén pusz ta or szág.
 Kõ a kö vön nem ma radt.
Ta gad ha tat lan, hogy e bib li ai kép-

ze te ket kel tõ apo ka lip szis föl di esz-
kö zök kel szin te meg vált ha tat lan nak 
tet szik. Pék Pál azon ban szá mos ver-
sé ben ér ke zik el a re mény te len ség és 
a csakazértis re mény ke dés cse lek võ 
in du la tá hoz. Ám az is igaz, hogy egy-
re ne he zebb a fel ál lás. A re mény ség 
su gár ké vé je csak fe lül rõl ér kez het, 
mint ez e sa já tos gol go tai út zá rá sá ból 
ki tû nik:

 Hó csak hó. Egy más vi lá gi
 szó lí tás, mi köd be ront –
 For dulj szem be majd a szörn  nyel,
 s ki áltsd, Uram, itt va gyok!
Pék Pál újabb ver se i nek jel ké-

pes tör té né sei ez út tal is a lét ka land 
egy be lá tá sá ra tör nek. A prófétikus 
gesz tus ban a je len és a múlt ké pei,
mint egy mást ma gya rá zó ana ló gi ák 
vég sõ so ron az idõ vég te len kör moz-
gás ára utal nak, mely ben az itt és ott, 
a fent és lent, a fény és a sö tét ség, az 
élet és a ha lál egy más ból kö vet ke zõ, 
egy más ba ala ku ló rejt vé nye mö gött 
a ren dít he tet len ál lan dó ság örök ké-
va ló tör vé nye ural ko dik. Ha ez így 
van, ak kor a sze mé lyes ha lál kép ze te 
nem vég le ges be fe je zés, ha nem új ra-
kez dés. Ezt a gon do la tot ex po nál ja a 
kö tet zá ró, a köl tõ öc  csé nek aján lott 
Vé gül a mag, mely a ha gyat ko zás 
gesz tu sá val zá rul:

 vé gül a mag új ra kez di
 szom jad dal ha meg te lik
 kút ja id ra dõl ve lá tod
 eged sö tét ver me it

(Pan nó nia Köny vek, 2006)
Baán Ti bor

Bölömborz-
sutaszalonkák

(Báthori Csa ba:
Bestiarium literaricum)

Rend kí vül sok je le se volt, van a 
ma gyar iro da lom nak, jog gal szem lé li 
hát ma gas ból ön ma gát, és mél tat ja 
ön nön ma gas la ta it. Szép szám mal 
van nak le gen dás-mi ti kus nagy sá gai, 
s így nem vé let len, ha gya kor ta fel éb-
red mi ti zá lá si-ön mi ti zá lá si haj la ma is. 
Sze ren csé jé re azon ban mind emel lett 
lé te zik egy olyas faj ta ha gyo má nya, 
amely ké pes gör be tü kör ben köz szem-
lé re ten ni a gran di ó zus nagy to tál ból 
ki kö ze lí tett-ki na gyí tott kis de for má-
ci ó kat is. Ha Báthori Csa ba vé le ke-
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dé sé nek hi he tünk, ak kor en nek nem 
el sõ sor ban a min den ko ri hi va tá sos 
kri ti ka a le té te mé nye se (sze rin te a 
kri ti kus-ló da rázs, aki „ira tos fló ránk
és fa u nánk majd min den zu gá ban ólál-
ko dik … ál do za tát sa ját ned vé vel-ked-
vé vel fröcs kö li ös  sze: elõ ször a sze me
kö zé csi nál, fe je te te jé re ak ku mu lál ja 
kri ti kai hal mocs ká ját, majd igyek szik
ki ter jesz te ni a ke né si te vé keny sé get 
az egész fi gu rá ra. A ku li mászt … 
se szám lál ni, se ol vas ni, se íz lel ni, 
se emész te ni nem le het: ki zá ró lag a 
pa pír tû ri meg … A ló da rázs zön gé se 
fön sé ge sen trivi … és ös  sze zi lál ja az 
alap za jo kat. Dur ro gá sát ha ra gos zöld 
te he tet len sé gi árok ban vég zi … Egész 
funk ci o ná lá sa egyet len láb jegy zet … 
amely fölül hi ány zik a szö veg”); 
Báthori sze rint a kri ti ka, a kri ti kus jól 
el van ma gá val a „fi lo zó fi ai má sod osz-
tály mel lék he lyi ség ében”. A Ka zin-
czy -fé le „tö vi ses szur ká ló dá sok” 
óta, de fõ leg a Ka rin thy -pa ró di ák tól 
kez dõ dõ en a szer zõi és a be fo ga dói 
ol dal egy aránt ked ve li és igény li a 
hu mo ros-iro ni kus, ka ri kí ro zó iro dal-
mi ön szem lé le tet, amely egész sé ges 
mí tosz- és ál mí tosz-rom bo lás sal te szi 
iga zán em ber kö zel bõl vizs gál ha tó vá a 
je le se ket és mû ve i ket.

Eh hez a vo nu lat hoz csat la ko zott a 
kö zel múlt ban Re mé nyi Jó zsef Ta más 
és Tar ján Ta más Ba bér kö szö rû cí mû 
pa ró dia gyûj te mé nye (1987), majd 
egy lát szó la gos kam pány év ter mé-
sei (l. Bár dos Jó zsef, Fe ke te Vin ce, 
Ki rály Le ven te és Szé kely Csa ba 
egy-egy köny vét 2004-bõl), il let ve 
a né hol parodisztikusnak is mond ha-
tó Ba bits-pa ra frá zi sai (A lí ri kus 123 
epilógja, 2007) után fel irat ko zott ide 
Báthori Csa ba is kis ma gyar író ha tá-
ro zó já val. Míg azonban a „kö szö rûs 
ta más ko dók” a kor társ írók ra össz-
pon to sí tot tak (köz tük jó meg ér zés sel 
né hány te het sé ges pá lya kez dõ re is, 
ami Báthorinál hi ány zik), ad dig szer-
zõnk kro no lo gi kus nagy pa no rá mát 
vá zol fel köny vé ben. A kí ná lat két har-
ma dát ré gi és mo dern klas  szi ku sok 
te szik ki Páz mány Pé ter tõl Nagy 
Lász ló ig, és mint egy húsz té tel jut a 
nap ja ink kü lön bö zõ ge ne rá ci ó i hoz és 
ká non ja i hoz tar to zó szer zõk nek La tor 
Lász ló tól Darvasi Lász ló ig. Ilyen 
nagy men  nyi sé gû vá lo ga tás egy részt 
bi zo nyos tel jes ség re tö rek vést fel té-
te lez a nagy át te kin tés ben, más részt 
azt is, hogy a ki vá lasz tot tak be mu ta tá-
sa kor egyen ként és ös  szes sé gé ben is 
gran di ó zus tá jé ko zott sá got szem lél tet 
majd. Ne fe led jük azon ban, hogy más 
itt a cél. Nem iro da lom tör té ne ti szak-
könyv jött lét re, ha nem szub jek tív 
port ré váz la tok ké zi köny ve, amely a 
pa ró dia esz kö ze i vel nem pre cíz-ob jek-
tív tel jes sé get cé loz a be mu ta tás ban, 
ha nem a jó ér te lem ben el fo gult, il let-
ve a szem be szö kõ torz vo ná sok tól ins-
pi rált szem lé lõ ál tal sze lek tált ka rak-
ter je gyek re kö ze lít rá. Mi vel azon ban
a ki vá lasz tot tak tel jes név so ra már a 

bo rí tón is ol vas ha tó, ér de mes la tol gat-
nunk, hogy men  nyi re le he tett di rekt a 
vá lo ga tá si kon cep ció, mond juk olyan 
di dak ti kai hát tér rel, hogy az el hall ga-
tott, fe le dés be me rült egyé ni sé gek re, 
vagy a már tan anyag ból is ki ma ra dó 
klas  szi ku sok ra (Sza bó De zsõ, Szép 
Er nõ, Dsida Je nõ, Szentkuthy, Ham-
vas, Jékely, Kor mos, Kon dor Bé la) 
fel hív ja a fi gyel met, eset leg a még 
be ava tat la no kat ép pen a kor tár sak-
kal va ló is mer ke dés re kész tes se (vö. 
az Így ír tok ti pa ró di ái után kezd tek
ér dek lõd ni a kor társ ol va sók a nyu ga-
to sok mû vei iránt).

Ne héz len ne Ka rin thyhoz nem 
vi szo nyít va be mu tat ni e gyûj te ményt, 
nem csak a ha gyo mány te rem tõ alap-
mû fon tos sá ga mi att, ha nem mert 
itt a fül szö veg is ép pen en nek a tra-
dí ci ó nak a foly ta tá sa ként hi vat ko zik 
a Bestiariumra. Van azon ban pár 
lé nye ges nek tû nõ kü lönb ség az em lí-
tett mû vek struk tú rá ja és me to di ká ja 
kö zött, me lyek a re cen zens ben bi zony 
„kri ti kai hal mocs ká kat is ak ku mu lál-
nak”. Báthori két-két té tel ben be szél 
min den vá lasz tott já ról. Az el sõ rész 
mind an  nyi szor egy-egy por trét vá zol
(en  nyi ben meg tart ja a kö zép ko ri 
bestiáriumok alap kon cep ci ó ját, il let-
ve em lé kez tet Nagy La jos Kép te len 
ter mé szet raj zának té te le i re: ál lat fa ji 
sa ját sá gok sze rint so rol ja rend szer be 
ak tu á lis tár gyát, majd an nak szár-
ma zá sa, ha son la tos sá gai, kül le me, 
szo ká sai, te vé keny ség for mái, hang-
adá sa, táp lál ko zá sa ke rül szó ba). Úgy 
tû nik, a já ték ba va ló be le fe led ke zés 
vagy ta lán az elõ ször el ké szült da ra-
bok bel sõ ará nyai ál tal ön el vá rás sá 
ava tó dott ter je del mi pen zum, sab lon 
azon ban erõ sebb szem pont tá vált a 
port ré raj zo lás ban, mint a mon dan dó-
nak a leg ja vá ra re du ká lá sa. A pa ró dia 
alap kel lé ke, a túl zás, il let ve a gyak ran
itt is al kal ma zott hu mor kel lék, a hosz-
 szas vagy so kad szo ri ha lan dzsá zás 
oly kor aka rat la nul is önparodisztikus 
jel le get ad az írá sok nak, hi telt ront, 
ha tást tom pít. Az ese tek több sé gé ben 
kény sze res ak tus sá vá lik a stí lus pa-
ró di ák fel ve ze tõ for mu lá ja is (ami 
te hát a port ré után kö vet ke zik, az pl.: 
hang hul la tás-ré szecs ke, ne sze zés, rög-
zí tett hu ho gás, le jegy zett dúdolmány; 
más kor: sült szentsze let-kós to ló, csá-
kó je lek, egy ha ra pás, fa törzs ro vát kák, 
cso kor íze lí tõ, ki vá lasz tott ki vá lasz tás, 
le szö ge zett szõr fo nat, el hul laj tott 
bõr per nye, für dés, tol lász ko dás vagy 
varsálás). Hogy itt se áll jon más, mint 
amen  nyi épp elég er rõl: ke ve sebb (és 
egy sze rûbb) több lett vol na.

A hal mo zás mint struk tú ra ké pe zõ 
és ka rak ter ele me ket fel mu ta tó-ki eme-
lõ mód szer egy aránt fon tos sze rep hez 
jut Báthorinál. Egy szer re la zít ja is, 
erõ sí ti is a szö veg- és kö tet ko he ren-
ci át. Erõ sí ti az ele mek egyen ran gú-
sá ga, szinonimitása vagy ép pen kont-
rasztivitása ál tal, a mel lé ren delt ség 
vi szont oly kor szét tar tást ered mé nyez 

(pl. a Zrí nyi-port ré ban), gya ko ri sá gá-
val pe dig gyak ran fá raszt, mo no tó ni át 
te remt, amely mi att szö veg ben-kö tet-
ben las sul az elõ re ju tás – az ol va só 
így va ló szí nû leg kis ada gok ban gyû ri 
le ezt a 60 té telt.

A sok fé le ség sze ren csés vál to za ta, 
hogy Báthori Csa ba pa ró dia-kel lék tá-
rá ban gaz dag esz köz kész let van je len.
Szer zõnk ugyan az utób bi két kö te té ig 
nem mu tat ko zott já té kos ked vû al ko tó-
nak, most még is bi zo nyít ja, hogy van 
te het sé ge hu mor hoz és iró ni á hoz, vas-
kos hoz és in tel lek tu á lis hoz egy aránt, 
ha nem is min dig egyen le tes men  nyi-
sé gi-mi nõ sé gi meg osz lás ban. Leg utób-
bi ver ses kö te te (Csend élet ka kas sal,
2007) már fel vil lan tot ta a non szensz-, 
il let ve ha lan dzsa szö veg-al ko tói kész-
sé ge it, s most is gya kor ta él ezek kel,
fõ ként a meg cél zot tak pá lya ké pi és 
al ko tói kulcs mo tí vu ma i nak rend ha-
gyó szö veg kör nye zet be il lesz té sé vel. 
Az ab szur di tás ra is sok szor ala poz
szer zõnk, ahogy azt a bestiárium 
mû fa ji-tar tal mi ha gyo má nyai meg is 
kö ve te lik. Utób bi két vo nat ko zás ban 
ta lán leg job ban si ke rült da rab ja a Part 
Nagy-pa ró dia.

Báthori nyel vi le le mé nyes sé ge 
sok szor nyil vá nul meg neo lo giz mu-
sa i ban, paronimikus, homonimikus, 
polivalens szó já té ka i ban, de e té ren
is egye net len a tel je sít mé nye. Ta lán 
csak íz lés füg gõ mond juk a név já té ka i-
nak meg íté lé se, de a pél dák ta nú sít hat-
ják, hogy a nagy vá lasz ték nem egy for-
mán si ke rült da ra bok ból te võ dik ösz-
 sze: Cso ko nai ha za megy csokonálni; 
Ber zse nyi nek na dírt jó sol nak te nye ré-
bõl kölcsei és er köl csei, ribizliorrát a 
sok boreás okoz za; Ady sû rûn eladélt 
és sû rû vé rû en adygat han go kat; Sza-
bó De zsõ sza bó dik a pu há tól; Tóth 
Ár pád skeatseket fa ra gott és shelleõt 
ker ge tett; a da da-po cok csak úgy 
kassák-lássék be bu kik Pá rizs ba, míg 
má sok azt hi szik, hogy a kassák töb-
ben van nak; Né meth Lász ló fran ci á-
san prusztol és valéryánát szed, olyan 
skal po kat gyûjt, mint a szekfûszeg, a 
móriczvirág, az illyésszekere; Vas Ist-
ván a MÉH-ben ön tött vas, ver sé ben 
pe dig hi á ba va sal va sat vas ko san; 
a Jékely-puli a nö vé nye ket lékely 
jékeli-ékkel és szi ma tol az áprilysi 
ci rok ban; Ha tár Gyõ zõ ke le ti uno-
ka öc  cse viktor granyica; Mándyt a 
víz ben kor mos be kor moz za, Kor mos 
pe dig vil log, villi és villon, a ha ja
vi szont weöres; Petri a molierhúst 
ké pes át ül tet ni pertiselymes pró za láb-
ra; Es ter házy egyenesen ottlik, nem 
cset lik-bot lik és mon dén mon dán min-
den mándyn; Kukorelli pe dig a kukor 
ágon az el lik csa lád já ba tar to zik, és 
hang ja nem más, mint kukoripelés.

Kü lön szín fol tot je len te nek az újon-
nan al ko tott vagy a ré gi bõl tor zí tott-
va ri ált frazémák, mint pl. a hu gyagi
szó lás ha son lat ok vagy a fa vicc 
jel le gû marnológiai köz mon dás ok, 
il let ve az ilyes mik: „aki nek lá to má sa 
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van, az még at tól vak le het”, „sza már
en ged, okos szen ved”, Né meth Lász-
ló „meg csör ren ti zse bé ben a böl csek
ka vi csát”, Balassa Pé ter pe dig „pars 
pro lotto” tesz va la mi re egy uta lást.
A nyel vi já té kok spekt ru mát szé le sí-
ti az ide gen nyelv-tu dás ra ala po zott 
szó újí tá sok és ha lan dzsák so ka sá ga, 
kö zép pont ban a hat nyel vû Sza bó 
Lõ rinc-port ré egyik bri li áns, de ugyan-
ak kor túl írt rész le té vel (91).

Egy ér tel mû en tet ten ér he tõ Báthori 
Csa ba stí lus ér zé ke, rá han go ló dá si 
ké pes sé ge is a pa ró di ák szép iro dal mi 
ré szé ben. Ki emel ke dõ en jól si ke rült-
nek mon da nám a Mik száth-, Ady-, 
Mándy-, Szerb An tal-, Szentkuthy-, 
Dsida-, Kálnoky-, Ber tók-pa ró di á kat, 
az ál-Tandori-koant; a Mó ricz-pa ra-
frá zis azon ban nem esik elég mes  sze 
a Ka rin thy -fá tól (vagy ép pen a Hofi-
féle fil mes pa ró di á tól), és oly kor, „mi 
tû rés-ta ga dás”, a mos tan ság an  nyi ra 
nép sze rû „laárogások” is mint ha át-
áthallatszanának. Le egy sze rû sí tés nek 
tû nik a ka rak ter meg ra ga dás a Mik-
száth-, Petri- és Tandori-portrékban, 
va la mint a Mi kes-, Sza bó De zsõ-, 
Ham vas-, Jékely- és Tandori III. 
pa ró di á ban, il let ve a tel jes Ber zse nyi-
kép ben. Ugyan ak kor vi szont nö ve li a 
tel je sít mény ér té két, hogy szer zõnk jó 
ér zék kel mû ve li al kal mi lag az es  szé, a 
pub li cisz ti kai és a kri ti kai be széd mód 
ka ri kí ro zá sát is. Iga zi – bár megint 
csak za var ba ej tõ – kü lön le ges ség-
nek szá mít az „új pa rasz ti” szlen ges-
vul gá ris Bib lia-pa ra frá zis, a Kon dor 
Bé la-port ré sza bad as  szo ci á ci ós, 
iz gal ma san szür re á lis kép gaz dag sá gú 
szö ve ge, il let ve a Krúdy- és Pi linsz-
ky -át irat, mely in kább tû nik szép be le-
ér zés nek, mint pa ró di á nak. És azért 
a poszt mo dern, több szö rös tü kör ben 
al kal ma zott intertextus trend je is kap 
jó pár tá mo ga tó gesz tust az evokatív 
mo za ik ele mek al kal ma zá sá ból adó-
dó an (pl. Pe tõ fi nem ze ti kis lé tünk 
szo bor ta lap za ta it dí szí tõ to tem ál lat, a 
Krúdy-da rázs ölyv a Zo ko gó Ma jom-
ban bur kol két li ter bog rács gu lyást, 
a Tóth Ár pád-éji bo gár több ször 
na gyo kat kop pan, és be lül bú jik meg 
szí vé nek bar na gyá sza, a weörestollú 
pszi chés ökör szem kolibritarka tol la
vö rös nek és ve res nek rossz s ne mes 
kevercse stb.).

Báthori vá lo ga tá sa az íves 
szer ke zet el le né re nem szem lél tet 
fo lya mat raj zot, sem nem ze ti ka rak ter-
je gye ket nem vil lant fel (na jó: sok-
sok ma gá nyos, csak az utó kor ál tal
el is mert al ko tó, jel lem zõ en gya ko ri 
vá gya ko zás bor ra-nõ re), de gyak ran
mu tat rá lé nye gi ha son ló sá gok ra, kap-
cso la tok ra, ös  sze füg gé sek re a fa jok
rend sze re zõ se reg szem lé je so rán, 
még ha ál lat al le gó ri á it nem is tu do-
má nyos kö vet ke ze tes ség gel ke resz-
te li el, hi szen ná la pél dá ul egy aránt 
rag ado zóma dár ké pé ben je le nik meg 
Páz mány, Krúdy, Ba bits, Füst, Il  lyés, 
Ne mes Nagy és Marno Já nos is. Idõn-

ként meg szó lal ben ne a je len, il let ve a 
mai iro dal mi élet kri ti kus szem lé lõ je 
is (l. kor fes tõ uta lá sa it pl. a bib li ai, 
a pe tõ fis és a Györe Balázs-i té te lek-
ben), pa ró dia szö ve ge i ben pe dig sa ját, 
ak tu á li san ér tel mez he tõ böl cse le ti 
ész re vé te lek re is buk kan ha tunk (pl. 
az Arany-, Weöres -, Ha tár Gyõ zõ-
pa ra frá zis ban).

(Scolar Ki adó, 2007)
Ju hász At ti la

tematizálja a gro teszk né zõ pont vál tá-
so kat a hang ütés ben sõ sé ges sé gé vel 
tár sí tó írás (Nagy ma ma utol só há rom 
mon da ta a kór há zi ágyon), akár ar ról
van szó, ho gyan (nem) köt Leopold 
Mo zart (nem) me fisz tói al kut a gyer-
mek Mo zart ér de ké ben (Egy lin zi 
sajt árus).

A K. u. K. cí met vi se lõ má so dik 
egy ség há rom arány lag kön  nyed 
Szindbád-történet után A per re gény-
vi lá gát te rem ti új ra (Pe ren kí vül); a 
könyv utol só har ma dát ki te võ, kis re-
gén  nyé ki ter jesz tett szö veg so ro zat 
pe dig a vég le te kig fo koz za az iro da-
lom mal, az iro dal mi ha gyo má nyok kal 
foly ta tott já té kot: A ma gá zás mû vé sze-
te ere den dõ en Josef Švejk és Gregor 
Samsa tör té ne tét ír ja egy más ba; de az 
em lí tés szint jén (il le tõ leg job bá ra je lö-
let len ci tá tu mok for má já ban) a tá gan
ér tel me zett szá zad for du lós va ló ság 
olyan alak jai idé zõd nek még meg, 
mint Berg son és Fre ud, Nietz sche és 
Wittgenstein vagy Mann és Ril ke.
Sõt, a Gregorral vi szonyt kez dõ, An na 
ne vû cse léd lány fi gu rá ján ke resz tül 
mint ha az Édes An na re gény vi lá ga 
is át eme lõd nék eb be a több szö rö sen 
fik ci ós térbe…

A szö veg szer ve zõ elv mind vé gig 
az át vál to zás. Leg alább két szin ten,
leg alább ket tõs ér te lem ben. Egy részt 
egyes sze rep lõk alak vál tá sá nak le he-
tünk ta núi. A me ta mor fó zis mint 
mitologéma azon ban Vö rös nél ép pen 
mí to szi ere de té rõl mond le, a mi to lo-
gi kus ér vényt a hét köz na pi ság pro fán 
vo ná sá vá lényegítve át: „Nem ar ról
van szó, hogy Vö rös el be szé lé se i ben 
a sze rep lõk va ló di ki lét ét masz kok 
ta kar nák el, ame lyek a szö veg vi lág lát-
szó lag egy sze rû, la pos élet je len sé ge i-
nek ha tá sá ra egy szer csak le hull nak: 
a Švejk gyón ta tó já ban a sze mé lyi ség 
me ta mor fó zi sa olyan meg szo kott 
tü ne mény, hogy szin te már szó ra sem 
ér de mes.” (Lász ló Eme se) Más részt, 
az ol va sás metareflexív sza ka szá ban, 
azt ta pasz tal hat juk meg új ra és új ra,
mi fé le esz köz te len ter mé sze tes ség-
gel ala kul nak át  (ré szint va la mi vé, 
ré szint va la ho vá) klas  szi kus szö ve gek 
és sze rep lõk, hogy át tör té né sük si ke ré-
rõl az így lét re jö võ al ko tás (a Vö rös 
Ist vá né) ad jon hírt.

A re cen zens hos  szú ide je kí sé ri 
mély ro kon szenv vel Vö rös pá lyá-
já nak ala ku lá sát. E ro kon szenvnek 
kell elõ so rol nia most a je len kö tet tel 
kap cso la tos kér dé se it és ké te lye it is. 
Mert, min den ös  sze tett sé ge da cá ra 
(avagy ta lán ép pen azért), a nyel-
vi-po é ti kai meg al ko tott ság né mely 
vo nat ko zás ban adós ma rad a tét tisz-
tá zá sá val. Mint a ver sek ben, úgy e 
pró zai írá sok ban is meg ha tá ro zó sze-
rep jut a ki szá mít ha tat lan ság, a vá rat-
lan ság, a meg le pe tés moz za na tá nak. 
De bár men  nyi re meg le põ ek is egyes 
ese mé nyek, sze rep lõi és el be szé lõi 
szó lam- és né zõ pont vál tá sok: egy idõ 
után az ol va só ezt sok nak érez he ti. 

Áttörténések
(Vörös Ist ván: Švejk gyón tatója)

Vö rös Ist ván ne ve el sõ sor ban 
ver sek és es  szék szer zõ je ként le het 
is me rõs az ol va só szá má ra. Pe dig 
pró za mû vé sze te is egy re ki ter jed tebb: 
a Švejk gyón ta tó ja az író im már ne gye-
dik el be szé lés kö te te. Ahogy a ver sek, 
az es  szék s a ko ráb bi pró zák, úgy a 
je len mun ka is a szö ve gek, szö veg vi lá-
gok köz ti át já rás le he tõ sé ge it ku tat ja, 
az iro dal mi ala kok és mo tí vu mok új ra-
írá sát kí sér li meg, a ha gyo má nyo kat 
– az hommage je gyé ben szín re vitt 
poszt mo dern gesz tus sal – át ren dez ni 
igyek võ po é ti ka al kal ma it ke re si.

A Mo nar chia kul tu rá lis gaz dag sá-
gá ra kor társ író ink kö zül el sõ sor ban 
ta lán – az iro dal már ként is rend re ez 
irány ban tá jé ko zó dó – Vö rös Ist ván 
mû vei nyit nak ho ri zon tot. Az „át bon-
tás” pró za po é ti kai mû ve le tét ez eset-
ben a fül szö veg idéz te al ko tói ön ref-
le xió így ér tel me zi: „Kaf ka mû ve i nek 
to vább írá sa, át írá sa, ha tetszik[,] 
dekonstruálása […] is to vább foly ta-
tó dik, és fo ko zó dik egé szen az el vi sel-
he tet len ség ha tá rá ig. Per sze re mé lem, 
ol va sói szem szög bõl ez az el vi sel he-
tet len ség egy ál ta lán nem ta pasz tal ha-
tó, vagy in kább a ne ve tés, a fáj dal-
mas szó ra ko zás esz kö zé vé vá lik. Én 
ma gam olyan mér ték ben bon tot tam át 
eb ben a könyv ben a ma gyar, a cseh, 
a kafkai (a né met?) iro dal mat, olyan 
mér ték ben en ged tem be a vi lá gom ba, 
hogy sa ját, jól fel fújt írói énem szét-
rob ban ni volt kény te len, hogy ti zen öt 
da rab ban új ra kezd je.”

A kö tet két na gyobb rész re ta go ló-
dik. A Bu ta sá gi mes ter kép zõ tíz no vel-
lá ja egy más sal nem tart szo ro sabb kap-
cso la tot; pon to sab ban e mû vek ön ma-
guk ban is jól ol vas ha tók. Az álom sze-
rû je le ne te zés, a szür re á lis kép al ko tás, 
a ha son la tok kal és me ta fo rák kal lí rai 
ha tás fo kon élõ nyelv s a pél dá za tos 
su gal la tú (jól le het a pa ra bo li kus jel le-
get a ma ga enigmatikusságával mind-
egy re fe lül író) tör té net ve ze tés – bár 
kü lön bö zõ mó don és mér ték ben, de 
– mind egyik itt ol vas ha tó mû sa ját ja. 
Akár Ma gyar or szág tör té nel mi sor sá-
nak ví zi ó ja áll ös  sze a disztópia mo za-
i kos ké pe i bõl (No vem be ri köd áz tat ja 
Bu da pes tet), akár a nagy ma ma ha lá lát 



76

A frap páns for du la tok mo no tó ni á ja
mind un ta lan ott kí sért a kö tet lap ja in. 
Ugyan csak koc ká za tos nak érez het jük 
a több he lyütt a köz he lyes ség nyelv-
já té ká ban tes tet öl tõ szö veg igényt. 
Nem csak az an gyal-to posz túl írá sá ra, 
túl ját szá sá ra gon do lunk (az Es ter-
házy-fé le Hrabal köny ve óta kü lö nös 
óva tos sá got kí ván az an gya lok és 
az Úr börleszket cél zó antropomor-
fizációja), ha nem pél dá ul az olyan 
pa ra frá zi sok ra, me lyek az ere de ti szö-
ve gek hez va ló vi szonyt nem ren de zik 
át olyan ra di ká li san, hogy ko mo lyabb 
ér tel me és ered mé nye vol na en nek az 
át ren de zés nek: „Ami rõl nem le het 
iga zat mon da ni, ar ról ha zud ni kell.” 
(204.), „Sok van, mi cso dá la tos, de az 
ál lat nál nincs sem mi cso dá la to sabb” 
(208.) stb.

A tes ti ség nem min dig in do kolt 
tematizálása (pél dá ul Švejk és 
Samsáné vi szo nyá nak ér zé sünk sze-
rint fö lös le ges rész le te zé se) s az obsz-
ce ni tás, mely nek funk ci ó ja is le het ne, 
eb ben a (szöveg)világban in kább 
za va ró an hat. S for má lis kér dés nek tet-
szik, de nem lé nyeg te len az sem, hogy 
a pár be szé des ré szek köz pon to zá sa (a 
gon do lat je lek fe le más, csak az idé zett
szö veg után va ló hasz ná la tá val) pe dig 
a ki mó dolt ság ha tá sát kel ti.

A leg sú lyo sabb kér dés a szer ve zõ-
el vet ma gát érin ti. Krúdy, Hašek és 
Kaf ka szö veg vi lá ga az esz té ti zált lét-
ta pasz ta lat há rom alig-alig ta lál ko zó 
vál to za tát kép vi se li. Mû ve ik transz-
poétikus egy más ba nyi tá sa, alak ja ik 
egy más hoz kö ze lí té se – a re cen zens 
íz lé se sze rint – igen csak ag gá lyos 
fo gás. E há rom klas  szi kus élet mû 
(s az uta lá sok kal még meg idé zett 
többi…) oly an  nyi ra el té rõ lá tás mód-
dal és nyelv hasz ná lat tal jel le mez he-
tõ, hogy fé lõ: a transz po é ti ka, amely 
egyet len esz té ti kai ke ret ben ír ná szét
eze ket, vagy já ték ként nem lesz kel-
lõ kép pen ko moly, vagy ko moly sá ga 
fog ja nél kü löz ni a szük sé ges já té-
kos sá got. Vö rös nél sem egy ér tel mû, 
mi kö vet ke zett be (il let ve mi nek a 
be kö vet ke zé se van fo lya mat ban az 
ol va sás so rán); e so rok író ja egy elõ re 
tar tóz kod nék a ha tá ro zott ál lás fog la-
lás bo tor vál la lá sá tól.

A Švejk gyón ta tó ja, min dent ös  sze-
vet ve, rend kí vül iz gal mas ol vas mány. 
Oly an  nyi ra az, hogy a kér dé sek, ame-
lye ket föl vet s a ké te lyek, ame lye ket 
tá maszt, vol ta képp csak fo koz zák 
ér de kes sé gé nek él mé nyét s ere de ti sé-
gé nek ta pasz ta la tát. Ön tör vé nyû sé ge 
ezt is meg en ge di. Hi szen a po é ti kai 
au to nó mia, amely ép pen az esz té ti kai 
ide gen ség gel (más ko rok, al ko tók, 
mû vek vi lá gá val) va ló ta lál ko zás 
mû vé szi ak tu sá ból áll elõ, alig ha 
kép zel he tõ el kér dé sek tõl men tes s 
ké te lyek kel nem il let he tõ for má ban. 
A „fáj dal mas szó ra ko zás” (mint a 
fül szö veg hi vat koz ta írói cél) el éré se 
alap ve tõ en si ke rült. Az iga zi kér dés
in kább az: mi kö vet ke zik a fáj da lom 

és a szó ra ko zás után; mi lyen irá nyok
nyíl hat nak e mos ta ni mû bõl? Lesz-e 
tét je an nak, ami már meg van.

(Je len kor Kiadó, 2007)
Hal mai Ta más

mint ha ma azt mon da nánk, a ká no nok-
kal va ló nemtö rõ dés, a me nõ trend, a 
fõ áram lat fi gyel men kí vül ha gyá sa, 
nem pe dig va la mi fé le for mát lan, 
au to ma ti kus írást, ka o ti kus imp resz-
 szi o niz must kell ér te ni raj ta, hi szen 
Szentkuthy szá má ra a mû al ko tás lét-
re ho zá sá ban el sõd le ges sze re pe volt a 
kom po zí ci ó nak: „Igen is kell – nyi lat-
koz ta –, a leg na gyobb mér ték ben kell 
ke ret, szer ke zet, vé dõ gát, kü lö nö sen 
az én pró zám nak, hogy meg ment sen 
a part ta lan ság tól: a ka ted rá lis-ide ál 
bi zo nyí té ka és ga ran ci á ja le zá ró kom-
po zí ci ó ra va ló tö rek vé sem nek.”

Ki vé te les ér zé keny sé gû al ko tó ként 
az zal re a gál ta le a vi lág ese mé nye it, 
hogy fo lya ma to san ír ta a le he tõ leg-
rész le te sebb nap ló ját, meg szál lott ként 
je gyez te be nyo má sa it és gon do la ta it, 
ame lyek az tán a nap ló ból át szi vá rog-
tat va iro dal mi al ko tás sá szer ve sül tek. 
Az írás ál ta li meg szál lott ság lé nye gé-
ben az alá zat és az en ge del mes ség 
egyik for má ja, amel  lyel Szentkuthy 
alá ve tet te ma gát a vi lág ál ta li fag ga-
tott ság kény sze ré nek. Amíg õ ko no kul 
lo holt a vi lág, a ter mé szet, a lét, a hit, 
a tör té ne lem, a mo rál, a sze re lem vég-
sõ nagy kér dé se i nek nyo mán, ad dig a 
vi lág is fel tet te ne ki a ma ga kér dé se it, 
és ezek le jegy zé sé re kényszerítette. 
Az él mény, a be nyo más, a ta pasz ta lat 
csu pán ak kor vált szá má ra bi zo nyí tot-
tan meg élt nek, ha le ír ta a nap ló já ban. 
Ez a ma gya rá za ta an nak a so kak ál tal
idé zett meg ál la pí tá sá nak, mi sze rint 
él ni nem kell, ír ni kell. Szentkuthy 
ugyan is leg fõ kép pen az éle tet sze-
ret te, az élet bi o ló gi ai, mo rá lis és 
in tel lek tu á lis szent há rom sá gát, így 
maximájának a má so dik ré sze az iga-
zán hang sú lyos: a ta pasz ta lat csu pán 
a meg örö kí tõ meg je le ní tés nyo mán 
vá lik éle tes sé, ha már a te rem tés nek 
ele ve ké tes az ér tel me, az al ko tás ál tal 
ad junk leg alább ér tel met az em ber
egyé ni lé té nek.

Az se min den na pi do log, hogy egy 
író, aki ti zen nyolc éves ko rá tól fog va 
több mint hat év ti ze den át le nem tet te
ke zé bõl a tol lat, mû vé ben fo lya ma to-
san a nyelv ál tal ki fe je zett dol gok irán-
ti bi zal mat lan sá gát hang sú lyoz za, s a 
nyelv el vont sá gát és bi zony ta lan sá gát 
ne ga tí vum ként ál lít ja szem be a kép 
konk rét sá gá val és biz tos ér zé ki át él he-
tõ sé gé nek po zi tí vu má val. Szentkuthy 
stí lu sá ban emi att jut ki emelt sze rep a 
képiségnek, a leg ap róbb pik tog rá fi ai 
le írás nak és a leg pa za rabb me ta fo-
ri kus ta u to ló gi á nak. Eh hez vi szont 
egyet len do log áll anyag ként és esz-
köz ként ren del ke zé sé re, a nyelv, ami 
min den ér tel me zé si köz meg ál la po dás 
el le né re tö ké let len esz kö ze a tel jes-
ség ki fe je zé sé nek, ezért ma ga is a 
szün te len ke re sés és elem zés tár gya. 
Er rõl 1988-ban a kö vet ke zõ ket nyi-
lat koz ta Szentkuthy a Nép sza vá nak
kér de zõ Se bes tyén Ilo ná nak: „Írói 
szán dé ka im meg va ló sí tá sá hoz szük-
sé ges ma gyar nyel vet nem ké szen 

„Elõkelõ ide gen
a ma gyar iro dalomban”

(Az élet fag gatottja.1
Beszélgetések Szentkuthy Mik lóssal.

Szerkesztette Mol nár Már ton)

Ami lyen zse ni á lis író, olyan cso dá-
la tos elõ adó volt Szentkuthy Mik lós.
Aki lát ta Je les And rás port ré film jét, 
Réz Pál videobeszélgetését, eset leg
ol vas ta ez utób bi (Har mo ni kus té pett 
lé lek, 1994) vagy Kabdebó Ló ránt 
be szél ge tés so ro za tá nak (Fri vo li tá sok 
és hit val lás ok, 1988) könyv vé szer-
kesz tett óri ás mo no lóg ját, meg gyõ-
zõd he tett ró la, hogy Szentkuthy sze-
re tett és tu dott be szél ni. Dra ma ti kus 
re to ri ká ját ugyan úgy szer kesz tet te és 
épí tet te, mi ként írá sos mû ve it, ugyan-
úgy ci ká zott mon da ta i ban tör té ne lem, 
mû vé szet, tu do mány, in tim val lo más 
és ki nyi lat koz ta tás, mik ro szko pi kus 
na gyí tás és koz mi kus túl zás, mint 
re gé nyei fe je ze te i ben, ugyan olyan 
arány ér zék kel for dí tot ta szó vicc be, 
ör dö gi ön iró ni á ba a döb be ne tes tar tal-
ma kat, mi ként szi por ká zó pró zá já ban 
tet te. Hu szon hat éven át is ko lá ban 
ta ní tott, s ter mé szet sze rû en min dig 
õ volt az is ko la szó no ka, ami kor 
ud va rolt, orá ci ós ké pes sé ge it csil log-
tat ta, mi dõn nyi lat ko zott, élõ szó ban 
elõ adott – te át rá lis gesz tu sok kal alá tá-
masz tott – mû al ko tá so kat nyúj tott át 
kér de zõ jé nek. Meg gyõ zõ dés sel ál lít ha-
tó, hogy a pró za és a nap ló írás mel lett 
a be széd, ami ná la min dig szín pad ra 
kí ván ko zó szí né szi ala kí tás is egy ben
– le gyen az ima, szép te vés, nyi lat ko-
zat, be szél ge tés, elõ adás – há rom alap-
mû fa já nak egyi ke volt.

A leg el ké pesz tõbb, amit egy író 
ál lít hat, az, hogy so ha nem vol tak
mû vé szi szán dé kai. Szentkuthy ezt 
mû ve i ben, nap ló i ban, nyi lat ko za ta i-
ban mind un ta lan is mét li, alá is húz za,
ha va la ki nek eset leg át sik la na fe let te a 
szö ve get pász tá zó te kin te te. So ha nem 
akart hi va tá sos író len ni, en nek el le né-
re foly ton írt, nap lót, re gényt, no vel lát, 
de – a Prae ki vé te lé vel – nem iga zán
a mû al ko tás „meg csi ná lá sá nak” tech-
ni kai-esz té ti kai kér dé sei fog lal koz tat-
ták, ha nem azo kon túl lép ve és túl mu-
tat va a vi lág és az élet vég sõ kér dé se it 
bo goz ta, meg a vá la szok két ség beej tõ 
hi á nyát lel tá roz ta. „Az egész vi lá got 
meg mu tat ni – a goe thei »die Ganze 
Welt« ide ál ja –, ez volt a szán dé kom” 
– nyi lat koz ta 1968 ele jén. A mû vé szet-
tel va ló nemtö rõ dés ná la an  nyit je lent, 
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kap tam, ama bi zo nyos (rossz daj kák 
ál tal gyak ran meg sa va nyí tott) hí res 
anya tej jel. Va gyis? Ak kor? So kat, 
so kat kell ta nul nom. Ta nu lok elõ ször 
a nép nyelv bõl. Most ol vas tam karcsai 
nép me sé ket (A ki rály vi rá gos kert je). 
Bi zony kö vér re hí zott jegy zet fü ze tem 
a be lé je szor go san gyûj tött leg íze-
sebb, plasz ti ku san le- és ki ta pint ha tó 
ki fe je zé sek tõl. Ta nu lok má sod szor a 
ré gi ma gyar nyelv bõl. Akár né pi, akár 
ré gi ma gyar nyelv rõl van szó, a kö zös 
és az örök for rás min dig ma ra dan dó-
an Arany Já nos. És, és? Tá vol va gyok
azok tól, akik (fél re is mer he tet le nül, 
igaz ma gyar ság tól és igaz köl tõ i ség-
tõl tá vol) szen vel gõ szno biz mus ból 
ájul doz nak pél dá ul a Károli-biblia 
»veretes« ré gi es sé gé tõl. Ta nu lok 
har mad szor min den fé le ut ca nyelv-
bõl, jassz ból, ar gó ból, szleng bõl, tol-
vaj nyelv bõl. Böl cses ség, szel lem, 
jo gos ci niz mus, já ték, Sá tán, kri ti ka, 
hu mor, fan tá zia, me ta fo ra, ma ni e ris ta 
ál arc, buk fenc, köl té szet, nagy ze ne, 
link ze ne – csak úgy árad be lõ le! A 
por nog rá fi ák ban sze rep lõ ak ci ók és 
ob jek tu mok: hol a Szentivánéji álom 
köl té sze té be, a ba rokk lí ra (igen!) 
lá to má sos ha son la ta i nak vi lá gá ba ruc-
can nak, hol meg egész sé ges blasz fé-
mi ák kal rö hö gik ki ezek az »álnevek« 
az ál sze mér mes prü dé ri át vagy ten ger
szo ci á lis kép mu ta tást.

Ta nu lok ne gyed szer ren ge te get 
ter mé szet tu do má nyi köny vek bõl. 
Most, hogy Szent Orpheus Bre vi á ri-
u má nak ötö dik és utol só kö te tén dol-
go zom, ös  sze gyûj töt tem elõ ké szí tõ 
jegy ze te im pa go dá it és kár tya pak li ja it 
– bi zony jól hí zott há nya da ezek nek 
a jegy ze tek nek: bõ sé ges, pon tos, hû sé-
ges szó sze det, pél dá ul a »88 szí nes
oldal« so ro zat ban meg je lent Ví zi és 
mo csá ri nö vé nyek fü zet bõl (Botta 
Pál)... Tün dér fá tyol, iszap tár su lás, 
le vél hón alj, le be gõ hí nár, mi rigy szõ-
rös ru ca cse me ge, le cse pült és tör pe... 
kell-e több? Ta nu lok ötöd ször (ki 
nem apa dó for rás!) ilyen köny vek bõl: 
Épí té szet tör té ne ti és épí té szet el mé le-
ti ér tel me zõ szó tár (Ma jor Máté)... 
Füg göny fal, fu tó ku tya, csil lag fo nat, 
brutalizmus stb. – az ilyen sza vak,
fo gal mak, áb rák szin te sü völ tõ se bes-
ség gel to lak sza nak ha son la ta im ar ze-
nál já ba.”

Aki nek nem volt mód ja el ol vas ni 
a be ve ze tõ ben em lí tett két in ter jú kö-
te tet, ilyen, és eh hez ha son ló cse me-
gék re lel Az élet fag ga tott ja lap ja in. 
A Szentkuthy-jelenséghez ki tû nõ 
ka la uz ként szol gá ló, az író val ké szí-
tett ri por to kat egy be gyûj tõ, nagy 
for má tu mú kö tet több mint négy száz
ol da la egy ben ar ra utal hat, hogy 
Szentkuthy az új ság írók (és a kö zön-
ség) fo lya ma tos ér dek lõ dé sé nek cél ke-
reszt jé ben állt. Pe dig de hogy. A kö tet-
hez utó szót író Tom pa Má ria pre cíz
sta tisz ti ká já ból ki tû nik, hogy a Prae
cí mû re gé nye fo gad ta tá sá nak bot rá-
nya avat ta ri port alan  nyá Szentkuthyt 

1934-ben, majd min den ak ti vi tá sa és 
írói for má tu má nak to váb bi ki bon ta-
ko zá sa har minc egy éven át egyet len
ri por ter ér dek lõ dé sét se kel tet te fel. 
Má sod szor se ma gá ról, ha nem egy 
má sik „bot rá nyos” író ról, Joyce -ról 
fag gat ták, a hos  szú szü net után csak 
1968-ban ké szült ve le in ter jú, amely-
ben vég re sze mé lyé rõl kér dez ték.

Fel te he tõ en pe da gó gu si vé ná ja 
és gya kor la ta, kény sze res szí né szi 
ösz tö ne, vi zu á lis gon dol ko dás mód ja 
és szín pa di kép ze le te ját szott köz re 
ab ban, hogy a leg ös  sze tet tebb kér-
dé se ket, a leg ne he zebb té má kat is 
görcs men te sen, kön  nyed tár sa sá gi stí-
lus ban, já té ko san, bõ ség tõl csor du ló 
hu mor ral ad ta elõ. Egyik in ter jú já ban 
az ön gúny ná la szo ká sos ma lí ci á já-
val meg is je gyez te: „So kak nak ez 
na gyon meg le põ is volt, hogy ni ni, a 
Prae hiperkomplikált szer zõ je mi lyen 
vi lá go san és egy sze rû en is tud be szél-
ni.” Mû ve meg ér té sé hez szám ta lan 
fo gó dzót ad az in ter júk so rá ban. Het-
ven ötö dik szü le tés nap ján pél dá ul 
ar ról kér dez te Kepes And rás a Stú dió 
’83 te le ví zi ós adás ban, hogy mi ért
nem ol vas kor társ szép iro dal mat. 
Szentkuthy vá la szá ban ar ra is utalt, 
hogy mi lyen iro dal mat ked vel, mi lyen 
iro dal mat ír: „... amen  nyi re mó dom-
ban áll, a vi lág egye te mes át öle lõ 
meg is me ré sé re tö rek szem, és ha ol va-
sok egy leg ma ga sabb ní vó jú re gényt, 
ab ban is több nyi re ar ról van szó, hogy 
Man ci ka nyit va hagy ta az ab la kot, és 
Jós ka er re nát hás lett. En gem pe dig
ami ér de kel: a vi lág ke let ke zé se, a 
vi lág vé ge, Jé zus Krisz tus, Ze usz, az 
as  szír mi to ló gia, a sej tek mû kö dé se, 
hogy ha már itt va gyok ezen a vi lá-
gon egy pár per cig, ugye, a va ló sá got 
is mer jem meg. Még a leg ma ga sabb 
ní vó jú re gé nyek sem elé gí te nek ki, 
mert nem ter mé szet tu do mány, nem 
fi lo zó fia – a szó leg ne me sebb ér tel-
mé ben, mert fi lo zó fia cí men an  nyi 
rom lott és se lejt áru for gott és fo rog,
nem mond ha tom, hogy köz ké zen, hál’ 
is ten nek nem köz ké zen, csak bi zo-
nyos ke ze ken, hogy a fi lo zó fia szót 
alig me rem ki ej te ni.”

Az élet fag ga tott ja kö te tet leg jobb
ce ru zá val a kéz ben ol vas ni, mert 
mind un ta lan szen ten ci a ként hang zó 
mon da tok kí ván ják alá hú zás sal va ló 
meg je lö lé sü ket. Az in ter júk pe dig 
nem csak a vá lasz adó ról, ha nem a 
kér de zõk so ka sá gá ról is több min dent
el árul nak, görcs rõl, me rev ség rõl, ér tet-
len ség rõl ta nús kod nak a kez det ben, 
majd a fel sza ba dult ság, a kön  nyed ség, 
a fel ké szült ség, a ta lá lé kony ság is fel-
so ra ko zik mel let tük. Az ilyen ár nyalt-
ság mel lett iga zán meg le põ, hogy a 
leg el sõ, 1934. má jus 18-án meg je lent, 
az írót is meg szó lal ta tó cikk név te len-
ség be bur ko ló zó szer zõ je már a cím-
adás sal su gall ta, hogy ná la „át jött”
Szentkuthy. Írá sá nak cí me: Pi ros 
kö röm és 25 bí bo ros a re ne szánsz ból,
amit per sze Szentkuthy vá la szá ból 

emelt ki. Ugyan ak kor az új ság író haj-
szál pon to san meg lát ta az el sõ re gény-
ben Szentkuthy ké sõb bi mû vé sze té-
nek lé nye gét, ami kor a kö vet ke zõ ket 
ír ta tu dó sí tá sá ban: „Az élet min den
vo nat ko zá sa szin te nyü zsög, forr és 
ka va rog itt: a mon dat ele jén nõi ka lap-
ról, kö ze pén a leg újabb né met me ta fi-
zi ká ról, a vé gén a ta vasz ról van szó.” 
Ez va ló ban Szentkuthy, Szentkuthy 
va ló ban ez.

Az élet fag ga tott ja ki vá ló ka la uz 
a maj da ni Szentkuthy-olvasók szá-
má ra. Szentkuthy Mik lós élet mû vét 
a sza ka dat lan ön vizs gá lat ok ered-
mé nye ként lét re jö võ val lo más ként 
kell ér tel mez nünk, a Fri vo li tá sok és 
hit val lás ok in ter jú kö tet ben, il let ve a 
Szentkuthyval foly ta tott be szél ge té-
se ket egy be gyûj tõ mos ta ni könyv ben 
köz re a dott ösz  sze fog la ló it a val lo-
má sok es  szen ci á já nak, lé nye gi ki vo-
na tá nak kell te kin te nünk, az ál ar cot 
le ve tõ, és a le ve tett ál arc mö gött száz 
újab bat lo bog ta tó író ön le lep le zés é-
nek. A szél sõ sé ge ket olyan szí ve sen 
har mo ni zá ló szer zõ a ki tá rul ko zá sa-
i ban is író ként szó lal meg, va gyis
szí ve sen mos sa egy be a ma gán em ber 
Pfisterer Mik lós és az író Szentkuthy 
Mik lós ka rak ter je gye it, köz ben fel na-
gyít és minorizál, tú loz és sze rény-
ke dik, retorizál és sti li zál, fel tár és 
el ta kar, hí ze leg és teoretizál, lirizál 
és vas ko san go rom bás ko dik – ad ja, 
ami a lé nye ge. Pfisterer Mik lós 
em be ri mi vol tá ban se volt a min den-
na pi ság gal vá dol ha tó, de Szentkuthy 
Mik lós írói en ti tás ként ma ga volt a 
stí lus, egy elõ ke lõ ide gen a ma gyar
iro da lom ban. Ta lán ne ki si ke rült 
egye dül meg va ló sí ta ni a moderni-
tás nagy ál mát és élet té sti li zál ni a 
mû vét, ugyan ak kor mû al ko tás sá él ni 
(sti li zál ni) éle tét.

Ezt az éle tet sok ti tok, il let ve an nak 
tû nõ tény fe di, ugyan is Szentkuthy, 
mi ként a kö tet bõl is ki de rül, szí ve-
sen épít get te ma gán mi to ló gi á ját, s 
mi vel igye ke zett tá vol tar ta ni ma gát 
a tár sa sá gi élet tõl, mert al ko tói-tech-
ni kai szem pont ból fon tos nak tar tot ta 
a ma gányt, le gen dák ke ring tek élet vi-
te lé rõl, több eset ben nem alap ta la nul. 
Az vi szont nem igaz, hogy zord, 
mo gor va, a ma gány ba be le ke se re dett 
kü lönc lett vol na, aki ele fánt csont tor-
nyá ban med dõ köl dök né zés bõl me rí-
tet te ih le tét. So ha nem volt ma gá nyos, 
csak a nõk oda adó tár sa sá gát job ban 
ked vel te a tu dá lé kos és fél mû velt 
en tel lek tü e lek ba ba zsúr já nál, vi szont 
az õszin te ér dek lõ dés elõtt meg nyí-
lott, köz vet le nül, len dü le te sen és 
élet tel te li be szél ge té se ket foly ta tott. 
Aki csak egyet len Szentkuthy-regényt 
el ol va sott, tud ja, hogy an  nyi ra sze re-
tett él ni, és an  nyi ra sze ret te az éle tet,
hogy ele ve nem le he tett társ ta lan, 
mord és el uta sí tó. Mû vét a ma gyar
iro da lom mind ed dig nem dol goz ta fel 
iga zán, mi ként Ham vas Bé lá ét sem. 
Azt bi zo nyá ra töb ben tud ják, hogy 
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el sõ meg je lent mun ká ját rop pant ér tet-
len ség fo gad ta, köny ve, a Prae me te-
or kõ ként rob bant be a ma gyar iro da-
lom ba, de az bot rány kõ ként uta sí tot ta 
el, ta lán azt is, hogy a Szent Orpheus 
Bre vi á ri u ma so ro zat el sõ kö te te is 
bot rányt kel tett, er kölcs te len sé get és  
val lás gya lá zást szi ma tolt a cen zor 
meg az ügyész ség egy aránt. Hi szem,
hogy Szentkuthy ezen vi se lt dol gai 
fe lõl töb ben hal lot tak, mint ahá nyan
el ol vas ták az em lí tett re gé nye ket, 
így ér de mes nek tar tom ide má sol ni 
az Új Írás Pá lyám em lé ke ze te so ro za-
tá ban 1976 má ju sá ban meg je lent ter-
je del mes val lo más ból azt a rész le tet, 
amely bõl ki de rül, hogy pon to san mi 
is volt az alap ja és a tár gya a vád nak:
„…alighogy Orpheusom el sõ szá ma 
(Ca sa no va) meg je lent, meg je lent va la-
mi más is – egy alig ol vas ha tó gé pelt 
rongy pa pír a Ma dách Gim ná zi um ban, 
ahol an nak ide jén leg kez dõbb ta nár-
ként mû köd tem. A hi va ta los pa pír 
ama szív de rí tõ tényt kö zöl te ve lem 
(1939), hogy az ügyész ség »vád alá 
helyezte« Ca sa no vá mat, még hoz zá 
a köz er köl csi ség meg sér té se és val-
lás gya lá zás mi att. (Nem min den na pi 
fel adat volt, kéz be sí tés után, két 
an gol órát »leadnom« Shel ley és Keats 
köl té sze té rõl.) – Mi vel sér tet tem meg 
a köz er köl csöt? Ez zel: »...Velencében 
szû kek az ut cák, óri á si ak az ab la kok 
és így egész misz ti kus-ké nyel me sen... 
be le het lát ni a nõ höz: ott ho ná ba, 
ágyá ba, le ve sé be, lavórjába.« – Mi vel
ta pos tam be le a val lás ba? Elöl já ró ban, 
kö zöl nöm kell, hogy a könyv 11. pont-
já ban ar ról be szé lek a gyer mek Ca sa-
no vá val kap cso lat ban, hogy Ve len-
cé ben (új év kor?) szo kás volt, hogy 
a pré di ká ci ót nem fel szen telt pap 
mond ta, ha nem Jé zus gyer mek sé gé-
nek em lé ké re egy ve len cei gyer mek, 
és ez ne kem vég te le nül ro kon szen ves 
volt. Ezt a bün te ten dõ he lyen így fe jez-
tem ki, töb bek kö zött: „Foly ton csak 
azt érez zük, hogy Ca sa no vá nak jo ga 
van pré di kál ni, itt va la mi egé szen 
lo gi kus, egé szen kép mu ta tás-men tes 
do log tör té nik. Is ten akar ja, hogy a 
pré di ká ci ót ne Szent Já nos mond ja, 
sza kál lal a pusz tá ban, ha nem egy 
sze rel mes csibész...« Ezt az új sü te tû 
cen zor és az ügyész ség úgy for dí tot ta 
el le nem, hogy  – ? »Sz. M. ar ra ta nít ja 
a ke resz tény Ma gyar or szá got, hogy a 
temp lo mok ban ne hi va tá sos pa pok, 
ha nem csir ke fo gók prédikáljanak«. 
Leg na i vab ban vé dõ ügy vé dek hez 
ro han gál tam, ter mé sze te sen nem 
vál lalt sen ki se sem mit mel let tem, 
vé gül is az ak ko ri ko ro na ügyész állt 
mel lém: mel lé ál lá sa ab ban állt, hogy 
a vá dat el ej tet ték, vi szont köny vem 
ter jesz té sét be til tot ták. 1940–42-ben, 
a há bo rú alatt, már csak a gé pelt
kéz ira tot kel lett cen zú ra cél já ból be ad-
nom: kis vagy nagy meg le pe té sem re 
a kéz irat ba be le se néz tek – ész nél kül
csap kod ták a meg je le nést en ge dé lye-
zõ kék stemp lit kb. 20–20 ol da lan ként 

mû ve im be – pél dá ul a leg éke sebb 
»imprimatur«-t ar ra a kép zelt kí nai
tör té net re, mely a hit le riz mus alig lep-
le zett vé res ki gú nyo lá sa volt!”

A Bre vi á ri um-so ro zat Eszkoriál
(1940) cí mû ré szé ben Szentkuthy a 
hit le riz mus för tel mes pa ró di á ját ír ta 
meg kí nai ál arc ban, ben ne az ál lam-
ren det vé dõ Kon fu ci us és az anar-
chi kus misz ti ka kép vi se lõ je, Lao-ce 
nagy vi tá já val. Ez vi szont már egy 
má sik tör té net, ami hez ta lán el jut az 
is, aki az in ter jú kö tet ál tal is mer ke dik 
Szentkuthyval.

1 A Szentkuthy Mik lós Ala pít vány 
ar chí vu má ban õr zött saj tó gyûj te mény bõl 
a szö ve ge ket és a fo tó kat vá lo gat ta, a kö tet
anya gát az ere de ti szö ve gek kel egy be ve tet-
te és az utó szót ír ta: Tom pa Má ria.

(Ham vas In té zet, Bp., 2006)
Fe ke te J. Jó zsef

Ta más szûk sza vú in for má ci ói tá jé koz-
tat nak ar ról: „egy ko ri mun ka tár sak, 
tan szé ki kol lé gák, a pé csi jo gi kar, 
köz gaz da ság -tu do má nyi kar és böl-
csész kar ok ta tói, más ha zai és ha tá-
ro kon tú li egye te mek ok ta tói, ku ta tói, 
il le tõ leg ta nít vá nyok: va la men  nyi en a 
szû kebb, sze mé lye sebb szak mai, ba rá-
ti vagy is me rõ si kör tag jai” let tek szer-
zõk ké, akik nek ke zét sem tar tal mi, 
sem mû fa ji te kin tet ben nem kö töt ték 
meg a fel ké rõk, sõt kész tet ték a le en-
dõ Festschrift-írókat sze mé lyes hang-
vé tel re, fi lo zo fi ku sabb fej te ge té sek re, 
ba rá ti em lé ke zés re is, mind ar ra, „amit 
az em lé kek fel tö ré se ki hoz be lõ lünk”. 
Eb bõl ere dõ en azu tán a kö tet „a 
ma gyar ság és Eu ró pa, a tár sa dal mi 
élet, a gaz da ság, jog, er kölcs, kö zé le ti-
ség leg kü lön fé lébb té ma kö re it je le ní ti 
meg”. Et tõl pe dig a könyv „mû fa ji lag 
sem egy sé ges, a spekt rum a gaz da gon 
do ku men tált ta nul má nyok tól a po le-
mi kus köz éle ti pub li cisz ti ká ig ter jed. 
Mint ahogy meg fér ben ne a né ze tek 
és vér mér sék le tek sok szí nû sé ge is”. 
(8. o.)

A szer kesz tõk szá raz val lo má sa fel-
szí nes ol va sat ban szin te csak an  nyit 
„üzen”: hát ilyen, ilyen ve gyes, ilyen 
kor társ sors kér dé se ket fel mu ta tó ez 
a könyv, mert hát jó sze ri vel csak is 
„olyan nak szán tuk, ami lyen re mé-
nye ink sze rint lett, mert ar ra tö re ked-
tünk, hogy meg fe lel jen Fü löp Mik lós 
en cik lo pé di kus mû velt sé gé nek, a 
ma gyar ság irán ti el kö te le zett sé gé nek, 
po li ti kai, vi lág né ze ti és em be ri nyi tott-
sá gá nak”. (Uo.)

Sa já tos meg ol dás, de mind azok-
nak rop pant mód se gí tõ is, akik nem 
kel lett, hogy tud ják ed dig, ki (vagy 
ki volt) Fü löp Mik lós, hogy sze re pel 
a kö tet ben élet raj zá nak is mer te té sén 
túl egy sa ját írá sa is, to váb bá egy 
Andrássy Györg  gyel kö zö sen írott 
dol go za ta, mely 1992-ben a Jo ur nal 
of Interdisciplinary Studies ha sáb ja-
in je lent meg né mi leg kur tí tott for-
má ban, s most az ere de ti ame ri kai 
an gol szö ve get for dí tot ták ma gyar ra, 
ki egé szít ve a hi ány zó ré szek kel. A 
szer zõ társ mint egy ol dal nyi láb jegy-
ze te ap ró lé ko san tá jé koz tat a cikk 
ké szü lé sé rõl, pub li ká ció elõt ti vi tá i-
ról, is me ret ter jesz tõ szán dé kú tó nu-
sá nak oka i ról és sa já tos nyil vá nos 
éle té rõl – de ezt nem mél tó rög tön 
mes ter kélt ma gya ráz ko dás nak te kin te-
ni: olyan mélyértelmû mó don ke re te-
zi a kö te tet, pár ban Fü löp Mik lós zá ró 
ta nul má nyá val, a Sza bó De zsõ írá sa-
i ban meg nyi lat ko zó ma gyar ság- és 
Eu ró pa-kép prob le ma ti ká i val, hogy 
szin te át öle li a két írás a töb bi szer zõ
opuszait. Mint ha va la mi ör dö gi szer ve-
zõ ha tás ül ne a két írá son, po ko li erõ 
és su gár zás, mely nek egé sze va la hol 
tény le ge sen is kör vo na laz za, ki fe je zi, 
ih le tett kö zeg be eme li Fü löp Mik lós 
pá lya ívét, élet út ját, gondolatiságát…

Egy em lé ke zés meg ké sett sé ge, egy 
em lék kö tet jelenkorisága, s a szer zõi

Fülöp Mik lós em lékére
(Emlékkönyv. Fü löp Mik lós

születésének öt venedik
évfordulójára)

Egy em lé ke zés min dig meg ké sett. 
Fõ kép pen azért, mert kény te len-kel-
let len a va ló ság kí nos hul lám zá sát 
kö ve ti, mert az idõ mú lik el fö löt te 
és elõt te, vagy mert ter mé sze té bõl 
adó dó an csak lassúdadan kö vet he ti a 
tör té nõ tör té nel met, az el mú ló lé tet. 
Egy em lék kö tet azon ban so ha sem 
le het meg ké sett. Már csak azért sem, 
mert a túl élõk tisz tel gé sét hor doz za, a 
be tû mél tó sá gá val ál lít em lék mû vet 
va la ki nek, aki er re mél tó volt, s mert 
mind ez zel in kább elõ se gí ti a to vább-
élést, mint sem meg erõ sí te né az el mú-
lás kény sze rét.

Az az Emlékkönyv, mely al cím é-
ben is a fe szé lye zett ség nél kü li tá vol-
ság tar tó meg ha tá ro zást hor doz za: 
Fü löp Mik lós szü le té sé nek öt ve ne dik 
év for du ló já ra, az 1956-ban szü le tett 
és 2000 már ci u sá ban el hunyt egye te-
mi ad junk tus ra gon do lók ki ad vá nya. 
Szer kesz tet te Andrássy György, 
Nemessányi Zol tán és Var ga Ta más.
Nem lesz nek/le het nek so kan, akik 
majd föl kap ják fe jü ket: „nicsak, mi ez 
a kö tet, ezt még nem olvastam…!”. S 
még ke ve seb ben lesz nek majd, akik 
ezt bán ni fog ják, mert tu da tá ban van-
nak, mit veszítettek…

A re cen zens fel ada ta per sze nem 
le het a ke gye let gya kor lá sa, sem az 
ol va sói bán kó dá sok elõ idé zé se. S 
mert hogy nem is is mer te (saj ná la tá ra) 
ezt az em bert, így ké pes le het/lesz
kép ze tet for mál ni ar ról, ki re és mi ért
em lé kez nek a Töb bi ek, a szer kesz tõk 
szer zõ tár sai, hu szon egy pá lya társ, 
ok ta tó társ, kor társ. A rö vid re for mált 
elõ szó ból Andrássy György és Var ga 
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lét intencionáltsága olyan fel té te lek, 
me lyek hul lám zó ha tá sa nem a kö tet
egy-egy írá sá nak ol vas tán él he tõ 
át, ha nem az egész opuszon át len gõ 
üze net ként. Mint hogy nem is mer tem 
sze mé lye sen, véd te le nül is át en ged-
tem ma ga mon e len ge de zést, s biz tos,
ki egyen sú lyo zott jó ér zés fo gott el. 
Is me rõ sek tud ni il lik azok a kö te tek, 
me lye ket a „nagy pro fok nak” szok tak 
meg je len tet ni 60–70–75–80–90 éves 
ko ruk ban, s alig ta lál ben nük az ol va-
só ma gá nak va ló írást… Ez a kö tet
vi szont nem ilyen, s egyik fõokaként 
azért nem, mert az üd vö zölt ma ga 
nem volt olyas faj ta, akit csak is ma gas
ka lap pal le het köszönteni… Port ré-
fo tó ja sze rint meg ér tés re vá gyó, böl-
cse lem re haj la mos, szú ró san pon tos 
gon dol ko dó le he tett Fü löp Mik lós, 
de ab ból a tí pus ból, aki ne vet ni még-
is csak job ban sze ret, fõ képp ha mun-
ká ját el vé gez te, ha át adott va la mit 
ab ból, amit Polányi Im ré tõl, Sza bó 
De zsõ tõl, vagy a mo dern po li ti ka tu do-
mány va la mely ran gos sá gá tól ka pott 
köl csön be. Ta ní tott ál ta lá nos és kö zép-
is ko lá ban, egye te men, ki rán du lá son 
és tu do má nyos is me ret ter jesz tés ben, 
tá bor ban és katedrán… – eb ben hitt 
és ezért pub li kált, vi tá zott és ta nult.
Ha le het ne szû kí te ni, mi vel is fog lal-
ko zott, azt vé lem, alap ve tõ en po li ti ka-
tör té net tel, po li ti ka el mé let tel, po li ti-
kai gon dol ko dás sal töl töt te ked vét, s 
ha épp nem a pe reszt roj ka, a szov jet 
mo der ni zá ci ós kí sér let, a nem ze ti ség-
tör té net vagy nép lé lek-his tó ria volt a 
té ma, ak kor meg oly sok más sal, ami 
ezek kel ös  sze függ, hogy csu pán a leg-
vé gét, az eu ró pai tör té ne ti-po li ti kai 
ré gi ók for má ló dá sát le het ne biz to san 
meg ra gad ni.

Azt hi szem, saj nál hat ja, aki nem 
is mer te. A kö tet írá sai (így „ál ta lá nos-
ság ban” jel le mez ve) ta lán nem tük rö-
zik köz vet le nül Fü löp Mik lós szel le-
mi sé gét, de a te ma ti kus ho ri zon tot 
akként raj zol ják meg, hogy ab ból szin-
te ol vas ha tó, hol áll na, hol rep li káz na 
ezek hal la tán, ha pe da gó gus-tá bor ban 
vol na ép pen, vagy a mun ká ról (mint 
Weiss Já nos), a ci vil tár sa da lom és 
az eu ró pa i ság his to ri kus kér dé se i rõl 
(mint Fleisz Já nos, Schepp Zol tán, 
Szakál Gyu la vagy Var ga Ta más),
ne tán a jog és a tör té ne lem ös  sze füg-
gé se i rõl (mint Andrássy Györg  gyel 
együtt Fü löp Mik lós ma ga is, vagy 
Bé li Gá bor, Kajtár Ist ván, Me leg Csil-
la, Pál Ju dit, Sza bó Gá bor és Várady 
Zol tán) ér te kez ne ér tõ hall ga tó ság 
kö ré ben. Ta lán a leg szûk sza vúb ban 
úgy jel le mez het ném, mint olyas va la-
kit, aki hisz a sza bad és de mok ra ti-
kus meg ol dá sok ban, bí zik a még el 
nem ron tott esé lyek ben, sok ra tart ja 
a ki lá tá so kat, s ha mind ez még sem
ala kul na biz ta tó mó don, ak kor el ked-
vet le ne dik, de ha mar be lát ja en nek 
ér tel met len sé gét, s gyor san ke res 
va la mi újabb bi zal mi tõ két, amelynek 
bir to ká ban to vább hihet…

Sû rû söd nek a so rok, fogy a hely, 
be le ké ne fog ni tán az írá sok is mer-
te té sé be, s mint egy a kö tet ja vát 
ki ma zso láz va át ad ni a ta nul ni még 
készeknek… De nem hi szem, hogy 
ez le het ne a cél ez út tal. A húsz írás 
mind egyi ke megvan jól konst ru ál va, 
mint olyan mû, amelyet az em ber egy 
em lék könyv be fog le ad ni, s nem te he-
ti pon gyo lán, té pet ten vagy fél ké szen. 
Mind a húsz va la hol ott kó bo rol, ahol 
Fü löp Mik lós is jár oly kor sza va i-
val, as  szo ci á ci ó i val, min ta ke re sés 
vagy ér ve lés köz ben, elõ ké pek vagy 
kor társ mu tat vá nyok kö zött, ci kiz-
ve vagy él ce sen bí rál va, já té ko san 
vagy té to va tal ló zás köz ben. Mind az 
ös  szes dol go zat tart ja a ren det, té zis-
épí tés, le ve ze tés, ér ve lés, konk lú zió 
– mint ha tu dós köz be széd gya ra pí tói 
vol ná nak tény le ge sen is. Ér ze tem 
sze rint az Andrássy Györg  gyel kö zös 
írás (Egy sza bad és de mok ra ti kus tár-
sa da lom ki lá tá sai Ma gyar or szá gon)
oly mó don har mo ni zál Andrássy önál-
ló írá sá val (A po li ti kai hi va tás er köl-
csi tar tal má ról), hogy szin te ta lány, 
mi ként ír hat tak, ami kor kö zö sen 
dol goz tak a ki lá tá sok át te kin té sén, s 
an  nyi ban sze ren csés a kö tet vé gé re 
emelt Fü löp Mik lós-írás, hogy ez 
már rá vi lá gít, mi lyen sti lá ris lo gi ka, 
szcientikus ra ci o na li tás, pre cíz épít ke-
zés és ér ve lés a sa ját ja, ami kor önál ló 
(és ked venc) té má ját gon doz za. Van 
eb ben va la mi tá vol ság tar tás, poli-
tologikus el fo gu lat lan ság, ke rek be 
sza bott eljárásbiztonság… – a még-
oly so kat vi ta tott Sza bó De zsõt ven ni 
új ra gon do lás tár gyá nak ta lán nem is 
le het más ként, ha nem pub li cisz ti kai 
haj ci hõt akar ír ni, s õ nem azt akart. 
Ér ték tar tal mak és szö veg ös  sze füg-
gé sek, áb rá zo lá si és in terp re tá ci ós 
játsz mák, nyílt ver ba liz mus kont ra 
stíl bra vúr elem zé se ak kor is kö rül-
mé nyes Sza bó De zsõ ese té ben, ha a 
po li ti kai gon dol ko dót el vá laszt juk a 
re gény író tól, a fi a tal vi dé ki pe da gó-
gus me rész sé gét le hánt juk a ma gyar-
ság sors vá lasz tá sát sür ge tõ ma gá nyos 
gon dol ko dó vá te szi jóslatairól… 
– Fü löp Mik lós még is fi nom ér ve lé si 
cse lek so rát já rat ja meg ve lünk, míg 
vé gig visz az élet út ne héz ter he in, 
mo rá lis nyûg je in és kor sza kos vi lág-
kép-ke re sé si ka nya ru la ta in. S fu ra 
mód, a konk lú zió épp oly mar kán san 
„a min den kép pen meg õr zen dõ nem-
ze ti azo nos ság” a szel le mi együtt-
mû kö dés te rén, mi ként a sza bad és 
de mok ra ti kus je len kö tetkez dõ ví zi ó-
ja ese té ben is. Ez az ér zé keny üze net 
mint egy ke re te zi a kö te tet, s ha sor ra 
ves  szük az írá sok ból ki csen gõ köz lés-
tar tal ma kat, va la hol mind egyik er re 
rí mel: Bé li Gá bor nál a sza bad em ber
jog vé del mé nek Szent Ist ván tól a 19. 
szá za dig nyo mon kí sért his to ri ku ma; 
Deim Éva és Sza bó Zol tán ta nul má-
nyá ban a fre u di élet mû vet ele mez ve 
Erósz és Utó pia mint élet ösz tön és 
ha lál ösz tön küz del mé ben ki ala ku ló 

in terp re tá ci ó , mely a tár sa da lom 
tör vé nye it meg ha la dó ví zi ók kö zül 
az írás ra sza vaz, hogy a bûn tu dat és 
a be lá tás har mo ni kus moz gá sá ban 
lel je meg az em ber kö zi köl csön ha-
tás ok lé nye gét; Fleisz Já nos vagy 
Szakál Gyu la dol go za ta i ban a ci vil
kez de mé nye zé sek nyo mán ki ala ku ló 
egy le ti, pol gá ri és fo gyasz tá si kon ven-
ci ók ha tá sa a du a liz mus-ko ri és a két 
vi lág há bo rú köz ti vá ro si tár sa dal mak 
men tá lis össz ké pé re, ál mok, ter vek
és élet mód ok ös  sze han go lá sá ra, utal 
ugyan er re az iden ti tás-ál la pot ra; Var-
ga Ta más nál a de mok rá cia-tan (mint 
in téz mé nye sí tett po li ti kai ne ve lés, 
szocalizáció és po li ti kai kul tú ra ele-
me) szin tén a részt ve või sze re pet, a 
kon szen zust ke re sõ és a po li ti kai tu da-
tot a ki egye zé sek esé lyé vel meg ol da-
ni ké pes min tá za tot kí nál ja a „zsák-
ut cás ma gyar tör té ne lem bõl” va ló 
ki ke rü lés meg ol dá sa ként; Várady 
Zol tán rö vid írá sá ban szin túgy a 
nem zet tu dat tör té ne ti elõ ké pe i nek 
fon tos sá gát alá hú zó, a hó dolt ság ko-
ri po li ti kai har mó ni ák fon tos sá gát 
ki eme lõ gesz tu sa vá lik alap hang gá; 
Weiss Já nos pe dig a mun ka for mák és 
a mun ka nél kü li ség el té rõ szub kul tu rá-
lis szfé rák ban megnyilatkozó ha tá sa-
i ról ér te ke zik két for rás mû és azok 
ol va sa tai kap csán, in ter ak ci ós min tá-
za tok és in teg rá ci ós fo lya ma tok nar-
ratíváival küzd ve, de alap hang súlyt 
vagy egyen súlyt a hely zet fel mé rés, 
a ne ve lés és a tár sa dal mi tu da tos ság
kér dé sé re he lyez ve, amely a rö vid
tá vú ér ték szem lé let tér nye ré sé vel 
szem ben a hos  szú idõ sza kon át 
élet ké pes ként meg ma ra dó kö zös sé-
gi-mo rá lis hatásegyüttes fon tos sá gát 
eme li ki. To váb bi pél dák is idéz he-
tõ ek itt, de el kell hagy nom a töb-
bit…: an  nyi már ezek bõl is ki tet szik, 
mi kép pen kon tú roz zák Fü löp Mik lós 
gon dol ko dás- és ér ték rend jé ben a 
leg hang sú lyo sabb prob lé ma kö rö ket 
szin te egybehangzó, rí me lõ mó don. 
Aho gyan Vonyó Jó zsef mint kon zek-
vens és fel ké szült más képp-gon dol-
ko dó ról szá mol be „Mi ki” ese té ben, 
aki nek tá bor for má ló programossága 
nem csak a nem ze ti sors kér dé sek köz-
nap ja i ban, a Ba la ton-par ti sze mi ná ri-
u mok ban nyi lat ko zott meg, ha nem
(Orosdy Bé la jel lem zé sé ben) „Bibó-
féle de mok ra ta ként él te az éle tét, a 
szél sõ sé ge ket nem to le rál va tar tott ki 
el vei mellett”…, vagy Me leg Csil la
konk lú zi ó já ban: „az em ber nek ve le-
szü le tett ké pes sé ge van a tár sa dal mi 
rend új já épí té sé re. Az em ber ter mé-
sze tes ál la po tá hoz tar to zik olyan 
ci vil tár sa da lom ban él ni, ame lyet 
te mér dek er köl csi sza bály meg lé te 
tesz rendezetté…”, s a nagy szét bom-
lást, a csa lád, a szer zõ dé si fel té te lek, 
a cik li ku san szét esõ és új já szer ve zõ-
dõ tár sa dal mi egész jö võ jét épp ezért 
a tár sa dal mi tõ ké ben, a kap cso la tok-
ban meg lé võ ener gia több le te lesz 
ké pes garantálni…
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Mind-mind oly tar tal mak ezek, 
olyan fé le gon do la tok, s af fé le kí vá-
nal mak, me lyek ked vé re len né nek 
a vi tat ko zó, iro ni ku san vagy szkep-
ti ku san el lent-el lent mon dó Fü löp 
Mik lós nak. Mint hogy most már 
le han go ló an nem le het nek ked vé re, 
ezért is mél tány lan dó a kö tet egé-
szé nek vál la lá sa, hogy ugyan is nem 

re be gõ tó nu sú ódák ban zen ge de zi el 
Mik lós mi ben lét ét, ha nem épp a gon-
do la ti, aka ra ti és mo rá lis har mó ni ák 
ré vén iga zol ja: „Mi, akik is mer tük, 
sze ret tük, akik nek meg ada tott a tár sa-
sá ga, ez zel a kö tet tel em lé ke zünk Rá. 
Ab ban a re mény ben, hogy az, ami ért
élt, ma ra dan dó” (vall ják az Elõ szó-
ban a szer kesz tõk).

„Em lék kö tet té” len ni öt ven éve sen 
– rop pant szo mo rú ma ra dan dó ság. De 
Fü löp Mik lós hoz mél tó. Leg alább is 
el vi tat koz gat na rajta…

(Pé csi Tu do mány egye tem
Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, 2006)
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Szá munk szer zõi

A. Ger gely And rás 1952-ben szü le tett Bu da pes ten. 
Szo ci o ló gus, po li to ló gus. Az MTA Po li ti kai Tu do má-
nyok In té ze té nek mun ka tár sa. Leg utóbb meg je lent 
köny ve: A szakralitás ar cai. Val lá si ki sebb sé gek, 
ki sebb sé gi val lá sok (társszerk., 2007).
Baán Ti bor 1946-ban szü le tett Rákosligeten. Köl tõ,
iro da lom tör té nész. A gyõ ri ben cés gim ná zi um ban 
érett sé gi zett. Leg utóbb meg je lent kö te te: Papírmozi. 
Vá lo ga tott és új ver sek, 1965–2006 (2007).
Böröndi La jos 1954-ben szü le tett Ka pu vá ron. Köl-
tõ. Mo son ma gya ró vá ron él. Leg utóbb meg je lent 
kö te te: Össze gyûrt idõ. Vá lo ga tott és új ver sek, 
jegy ze tek (2004).
De ák Lász ló 1946-ban szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ, 
író, szer kesz tõ, az Orp he usz Ki adó igaz ga tó ja. Leg-
utóbb meg je lent köny ve: Em lék könny (ver sek, 2006).
Fe ke te J. Jó zsef 1957-ben szü le tett a ju go szlá vi ai 
Omoravicán. Kri ti kus. Zomborban él, a Zombori 
Rá dió ma gyar mû so rá nak fe le lõs szer kesz tõ je. Fõ 
ku ta tá si te rü le te a dél vi dé ki ma gyar iro da lom és 
Szentkuthy Mik lós mun kás sá ga, kö te tei is a két té ma-
kör bõl je len tek meg. Leg utóbb meg je lent köny ve: Mit 
ér az iro da lom, ha ma gyar? (2007).
Forrai Esz ter 1938-ban szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ. 
1962 óta Pá rizs ban él. Leg utóbb meg je lent kö te te: 
Lép csõk. Vá lo ga tott ver sek 1969–1994 (1995).
Géczi Já nos 1954-ben szü le tett Monostorpályiban. 
Köl tõ, író, az Is ko la kul tú ra cí mû fo lyó irat fõ szer kesz-
tõ je. Veszp rém ben él. Leg utóbb meg je lent kö te te: A 
ró zsa és jel ké pei. A ke resz tény kö zép kor (2007).
Ger gely Ág nes 1933-ban szü le tett Endrõdön. Köl tõ, 
író, mû for dí tó. Leg utóbb meg je lent kö te te: Út érin tõ 
(össze gyûj tött ver sek, 2006).
Hal mai Ta más 1975-ben szü le tett Pé csett. Ver set, 
pró zát, kri ti kát, es  szét pub li kál. Önál ló kö te te: Ams-
ter dam blue (ver sek, pró zák, 2005).
Hollan, Alexandre 1933-ban szü le tett Bu da pes ten. 
Fes tõ és gra fi kusmû vész. 1956 óta Fran cia or szág ban 
él. Mun ká it jegy ze tek kel kí sé ri, azok ban elem zi a 
lá tás, szem lé lõ dés kü lön bö zõ for ma le he tõ sé ge it. Ezek 
az írá sai 1997-ben könyvalakban is meg je len tek (Je 
suis ce que je vois, Le temps qu’il fa it).
Hurst Charles Cham ber lain (1870–1947) a nö vé nyi 
ge ne ti ka új tu do má nyá ban, a 20. szá zad el sõ fe lé ben 
te vé keny ke dõ je les ku ta tó, bo ta ni ka tör té nész, szak író, 
a Camb rid ge-i egye tem botanikuskertjének ve ze tõ 
ku ta tó ja.

Ju hász At ti la 1961-ben szü le tett Té ten. Köl tõ, kri ti-
kus. A gyõ ri Ré vai Mik lós Gim ná zi um ta ná ra. Önál ló 
kö te tei: Hi deg láz (ver sek, 2001); Za lán-ver zi ók. Z. T. 
há rom év ti ze de (2004).
Kapecz Zsu zsa 1956-ban szü le tett Bu da pes ten. Köl-
tõ, író. Leg utóbb meg je lent köny ve: Mutus Liber 
– Né ma Könyv (re gény, 2006).
Ke le men La jos 1954-ben szü le tett Büssün. Író, kri ti-
kus. Ka pos vá ron él. Leg utóbb meg je lent kö te te: Te le-
pe sek (ver sek, 2002).
Kemsei Ist ván 1944-ben szü le tett Ka pos vá ron. Köl-
tõ. Bu da pes ten él. Leg utóbb meg je lent köny ve: Ró ka 
a fûz fán (es  szék, 2007).
Ke rék Im re 1942-ben szü le tett Háromfán. Köl tõ, 
mû for dí tó. Sop ron ban él. Leg utóbb meg je lent kö te te: 
Vi rág völgy (ös  sze gyûj tött ver sek, 2002).
Komálovics Zol tán 1964-ben szü le tett Szom bat he-
lyen. Köl tõ, kri ti kus. Gyõ rött él. A Pan non hal mi Ben-
cés Gim ná zi um ta ná ra.
Lauer Gá bor 1985-ben szü le tett Mo son ma gya ró vá ron. 
2003-ban érett sé gi zett a Kos suth La jos Gim ná zi um ban.
Len gyel And rás 1950-ben szü le tett Bé kés csa bán. Iro-
da lom tör té nész. A sze ge di Mó ra Fe renc Mú ze um osz-
tály ve ze tõ je. Fõ ku ta tá si te rü le te a 20. szá zad ma gyar
iro da lom- és mû ve lõ dés tör té ne te. Leg utóbb meg je lent 
köny ve: A tör vény és az üdv met szés pont já ban. Ta nul-
má nyok Né meth An dor ról (2007).
Mo gyo ró si Lász ló 1976-ban szü le tett Nyír egy há zán. 
Nagykállóban él. Önál ló kö te tei: Ugyan az a szép ség
(ver sek, 2005); In ga já rat a va ló ság ba (2006).
Pék Pál 1939-ben szü le tett Nagy ka ni zsán. Köl tõ. 
Leg utóbb meg je lent köny ve: Szél csönd és új ra szél 
(ver sek, 2006).
Pin tér Sán dor 1960-ban szü le tett Gyõ rött. Köl tõ. 
1988-ban or vo si dip lo mát szer zett. Az óta a SO TE 
Köz pon ti Könyv tá rá ban dol go zik. Leg utóbb meg je-
lent kö te te: Zá tony kõ (ver sek, 2004).
Szlukovényi Ka ta lin 1977-ben szü le tett Gyõ rött. 
Köl tõ. Bu da pes ten él. Az EL TE és az Eöt vös 
Collegium ma gyar–an gol sza kos hall ga tó ja ként dip-
lo má zott, je len leg doktorandusz (EL TE Iro da lom tu-
do má nyi Dok to ri Is ko la Mo dern An gol–Ame ri kai 
Iro da lom Prog ram). Önál ló kö te te: Kí sér le ti nyúl orr 
(ver sek, 2005).
Vö rös Ist ván 1964-ben szü le tett Bu da pes ten. Író, 
köl tõ, mû for dí tó. Leg utóbb meg je lent kö te te: Švejk 
gyón ta tó ja (el be szé lé sek, 2007).
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