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SALAH STÉTIÉ

Firdausz vagy a kertek1

Az is me ret len fa ár nyé ka – Egy szer egy fér fi meg állt egy fa alatt. Néz te a le ve le it és az ága it, a raj tuk
füg gõ kü lö nös gyü möl csö ket. Min den ki tõl kér dez get te, mi lyen fa és mi lyen gyü mölcs az, amit lát. 
Ám egyet len ker tész sem tu dott vá la szol ni: a fá nak sem ne vét, sem ere de tét nem is mer te sen ki. Ak kor 
a fér fi ezt gon dol ta: „Nem is me rem és nem ér tem ezt a fát, még is tu dom, hogy ami ó ta meg lát tam, 
szí vem és lel kem üde és friss. Leg jobb lesz le te le ped nem az ár nyé ká ban.”

(Dzsalál-Eddin ar-Rúmi: Maktubat)

Min den kert a vi lág le ké pe zõ dé se, meg je le ní tõ dé se; min den kert – ha a lát szat mö gé
ha to lunk – koz mi kus fi lo zó fia át jár ta tér. Az az a vi rá gok, fák és bok rok egy ve le gé ben, 
a me den cék, hal mok, szik lák kö zött, je lek és szim bó lu mok, szí nek és il la tok, il let ve 
utak és il ló olaj ok la bi rin tu sá ban a ker tek az em ber ter mé sze ti és/vagy ter mé szet fe let ti 
kör nye ze té vel kap cso la tos vi szo nya it fo gal maz zák meg, egy faj ta hu ma niz must, il let ve 
azt, aho gyan az em ber ön ma gát akar ja túl ha lad ni. A lát szat tal el len tét ben nem lé te zik 
ár tat lan kert. El len ke zõ leg: szá mos me ta fi zi kai el kép ze lés ben a kert mint sür ge tõ kész te-
tés je le nik meg, mely még ha ár tat lan nak is mond ha tó, ép pen az ár tat lan ság el tör lé sé re 
irá nyul, mint ha az leg alább is ös  sze egyez tet he tet len vol na az em ber rel, és mint ha az 
em ber hát só gon do la tok nél kül nem is len ne ké pes a nö vé nyek – ter mé sze tük bõl adó-
dó an – bol dog vi rág zá sá ban meg nyug vás ra lel ni. Az Éden kert em be re rossz ra haj lik, 
szö ve vé nyes ál mai mé lyen gyö ke rez nek, az az min den „va ló di he lyen” egy vis  sza tar tott, 
majd sza ba don fel tö rõ prob lé ma él: egy a bol dog ság nál ígé re te sebb von za lom a bol dog ta-
lan ság ra, egy az igaz ság meg bont ha tat lan sá gá nál von zóbb ígé ret a lát szó la gos ban, egy a 
biz ton ság nál ér de ke sebb bi zony ta lan ság, egy a meg ál la po dá so kat fel rú gó vis  sza uta sí tás, 
egy a vi rá gok tün dök lé se és az év szak ok ra gyo gá sa kö ze pet te nesz te le nül be kú szó, alat-
to mo san te ker gõ zõ kí gyó. Ta lán min den kert alap ve tõ en a pil la nat hoz kö tött, és ma gá-
ban hor doz za az em ber örökkévalótlanságának ké pét, il let ve az em ber azon ké pes sé gét, 
hogy min dent hely re hoz ha tat la nul le ala cso nyít és tönk re tesz. A kert az ön ma gá val és a 
min den ség gel két sze re sen koz mi kus vi szony ban ál ló em ber tö ké le tes lé te, és azt fe je zi 
ki – a ha zug ság és a meg csú fo lás dis kur zu sá vá vált gyö nyör és bol dog ság nyel vén –, 
ami ben nünk át me ne ti és vé let len sze rû, és ami sor sunk ban csu pán pil la nat nyi meg ál-
la po dott ság. „Ha ott ho nunk a vil lám, ak kor szá munk ra az az örök ké va ló ság kö ze pe.” 
– ál lít ja René Char. A kert azt iga zol ja, hogy csak ugyan a tün dök lõ vil lám fé nyes sé ge 
kö ze pet te lé te zünk; ugyan ak kor azt is, hogy a vil lám szám ûz ben nün ket az örök ké va ló-
ság ból, me lyet iga zá ból va ló sze rût len nek és csak pil la nat ra fel vil la nó nak élünk meg. 
Aho gyan ezt Hölderlin is meg sej ti és meg fo gal maz za: va ló já ban nem „élünk va la hol”, 
ha nem a „se hol nem lét” fi ai va gyunk. Ezért on to ló gi ai meg kö ze lí tés ben min den kert a 
leg sú lyo sabb gyö kér te len sé günk szín he lye és meg nyil vá nu lá sa, me lyet vég te len bá na tot 
fa kasz tó éles el len tét ként és ben nün ket át já ró nosz tal gi a ként hor do zunk ma gunk ban. 
Az em ber úgy lett meg al kot va, hogy a ben ne mo tosz ká ló és a dol gok ide gen sé gé bõl 
fa ka dó fé lel me mi att min den kert ben szám ûze tés vár jon rá; mert a fé le lem kí gyó, mely 
az ára dó lát sza tok ár tó höm pöly gé sé ben és go no szul csen gõ ka ca ja kö ze pet te – bár tet-
sze tõs és meg nye rõ kön tös ben – a lát szat va ló ság ele nyé szé se és el mú lá sa fe lé te re li az 
em bert. Õ pe dig ap ró pont a nagy vi lág ban, fel fes lett és rö vid idõ alatt ki bom ló szem a 
vi lág egye tem ros  szul szõtt szö ve tén. Ar ra szü le tett, hogy a láng pal lo sú an gyal, a meg vál-
toz tat ha tat lan szubsz tan ci á jú, égi iker test vé re ál tal ki ûzes sen a kert bõl. Ez az égi iker test-
vér – a lé te zõ fé nyek for rá sá hoz mért fé nyes ség – ta lán csak fél té keny volt az em ber re. 
Mert ki nek is jut na eszé be, hogy az örök ké va ló ság mo no ton és egy han gú is le het ne? Az 
el sõ Kert te hát nem más, mint a leg el sõ tü kör, me lyet az em ber ön ma ga elé tar tott, és 
amely rõl azt tart ják, hogy ben ne ma ga az em ber „tük rö zõ dik vis  sza”. Sú lyos szó, mely 
köz vet le nül fe je zi ki egy fél re nem ért he tõ ok–oko za ti vi szony ere den dõ egy sze rû sé gét, 
ugyan ak kor pe dig – az em be ri ön tu dat ki bon ta ko zá sa foly tán – le lep le zõ dik ben ne a hir-
te len na gyon bo nyo lult tá vá ló kap cso lat ös  szes két sé ge és ne héz sé ge. Van, ami tük rö zi
az em ber mu lan dó tö ré keny sé gét, il let ve az em ber ben és kö rü löt te emi att meg szü le tõ 
gyöt rel me ket és el uta sí tást; és van, ami a köz vet len ér zé ki örö mök meg ta pasz ta lá sa 

1 Je len es  szé leg utóbb a szerzõ Le vin mystique et autres lieux spirituels de l’Islam (A misz ti kus bor és egyéb 
spi ri tu á lis dol gok az isz lám kul tú rá ban) címû, a pá ri zsi Al bin Michel ki adó nál 2002-ben meg je lent kö te té ben 
lá tott nap vi lá got. (A ford.)
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ál tal tu da to sít ja az em ber ben ön nön mu lan dó tö ré keny sé gét. Az em ber gyö ke ret ver, 
és ez ál tal meg is me ri sa ját lel két, a gyö kér te len sé gé nek he lyét, ahol ott lap pang a vég le-
ges gyö kér ve rés ál ma. Em ber és kert je kö zöt ti vi szony a je len lét és a hi ány bo nyo lult 
egyen le té ben fe je zõ dik ki. Az egy sze rû ség vé gett mond hat juk úgy is, hogy az em ber
a kert jé vel „ös  sze tett” vi szony ban áll. A „tisz ta fény arany vil la ná sa” mi lyen gyor san 
ki huny! Az em ber foly ton az élet kí nál ta va la mely el ága zás hoz ér (a té má hoz il lõ e 
ki fe je zés); egy adott kul tú ra gyer me ke õ, mi köz ben ered mé nye és szín he lye is e kul tú ra 
vál to zá sa i nak. Sze man ti kai ér te lem ben kap cso lat ban áll ön ma gá val és a tör té nel mé vel 
is; az zal a tör té ne lem mel, amely kö zel sem akar ja el tö röl ni azt, ami az em ber ere de ti 
kör nye ze té ben, a kert ta la já nak és nö vé nye i nek ki ve tü lé sé ben volt. Sok kal in kább meg 
akar ja erõ sí te ni az em ber kap cso la tát az zal az anya föld del, mely gyü möl csöt és vi rá got, 
ké pet és for mát, örö mö ket és ál mo kat adott ne ki – füg get le nül ez utób bi ak gon do la ti sá gá-
tól avagy mag vas sá gá tól, hi szen az egész még is csak ér te lem mel bír. Ám ezen ér tel mes 
tar ta lom – azon túl, hogy ere de ti és kez det tõl va ló, aho gyan azt az imént meg fo gal maz ni 
igye kez tem – új ra és új ra is mét lõ dik az em be ri sors min den egyes ál lo má sá ban: õsi je lek
és szim bó lu mok el lent mon dá sos és – utó la gos vagy pro vo ka tív jel le gük mi att – gyak ran 
két ér tel mû meg fe lel te té se i ben.

Tu laj don kép pen a nõ is a fér fi kert jé nek te kint he tõ; min den ég táj és min den idõ köl-
té sze te ezer szer meg éne kel te már ezt. Így van ez – füg get le nül Ádám tól és Évá tól – a 
mi égö vünk le gen dá i nak hõ sei ese té ben is, akik szin tén kert ben lát ják vi szont egy mást: 
el mond ha tó ez a Hölgy rõl, aki orosz lán és egy szar vú tár sa sá gá ban tû nik föl Jean Le 
Viste szõ nye ge in, il let ve e Hölgy tü kör ben lát ha tó imá dó i ról (er re ké sõbb még vis  sza té-
rek); ugyan így Koszróról és Kirinrõl, Pet rar cá ról és La u rá ról a vi rá gos kút mel lett, vagy 
A vö rös szo ba ál ma ér zé ki hõ se i rõl; per zsa mi ni a tú rák szép sé ges sze re tõ i rõl, akik nek 
fe je fö lött fa lomb ja vi rul, ke zük pe dig borosflaskát tart; az arab-andalúz „muwassah” 
el bû vö lõ en kön  nyed stró fá i ról, szö kõ ku tak és me den cék kö zött sé tá ló sze re tõk rõl és 
po hár no ka ik ról; Ver laine Gá láns ün ne pe i nek lé gi es Colombine-járól és Pierrot-járól, és 
a meg al ko tá su kat ins pi rá ló, In du lás Kütéré szi ge té re cí mû Watteau-kép(ek)rõl. Meny-
 nyi más ker tet idéz het nénk még em lé ke ze tünk be, akár még az elõb bi ek nél is na gyobb
je len tõ ség gel bí ró ker te ket! Gon do lok itt az Odilon Redon ál tal cso dá la to san hely re ál lí-
tott, vi rág zó fa alatt ülõ Budd ha ol tá rá ra; Jé zus vis  sza vo nu lá sá ra a si va tag ba, egy faj ta 
el len-kert be. Gon do lok az Em ber Fia és Mag dol na kö zött le zaj lott ta lál ko zás ra a kút nál
– an nál a kút nál, amely az óko ri Ke le ten a gyü möl csös kert szí ve, a kert köz pon ti he lye, 
azé a ker té, amely rõl már so ha nem fog juk meg tud ni, hogy a lé lek, avagy a kül vi lág kert-
je volt-e, és azé a ker té, ame lyet min den sé mi em ber a lel ké be zár va hor doz, és amely nek
ár nyé ka örök kön a ki aszott vi lág ra ve tül. Vé gül ar ra a kö vet kez te tés re ju tok, hogy a leg-
utol só ta lál ko zá sunk e vi lág gal, a test meg ígért fel tá ma dá sa elõt ti utol só ál lo más is kert: 
a te me tõ ma ga is el len-kert, aho vá egy nap el ás sák majd a be lõ lünk meg ma ra dó ma got, 
egy faj ta örökítõanyagot, hogy egy szer majd új ra élet fa kad jon be lõ le.

A kert te hát kü lön le ges je len tõ ség gel bír az em be ri lé lek ben. Még kü lön le ge sebb 
azon ban az, aho gyan en nek a je len tõ ség nek meg szü le té sét és meg szi lár du lá sát szem mel 
kö vet het jük a si va tag fi ai ese té ben: szá muk ra – azon túl, hogy gyak ran csu pán csa ló ka 
káp rá zat – a kert az ígé ret föld je. A ho mok fi ai, a zöld vi lá got mint örök sé get el ve szí tõk 
ál ma i ban a kert a lé te zés tõl meg fosz tot tak nak je le nik meg an nak ígé re te ként, hogy egy-
szer majd új ra bir to kol ják azt. Egé szen pon to san a ker tet fog ják majd bir to kol ni, azt a 
ker tet, ahon nan csak a leg le le mé nye sebb Go nosz tud ta/tud ná ki ûz ni õket, s aki nek csel-
ve té se a tûz ret te ne tes bi ro dal má ból va ló tûz fi áé. A Bib li á ban a tûz fi a ként meg je le nõ 
Sá tánt a Ko rán ban an gya li fény öve zi: ter mé sze té nek kü lön le ges vol tá ra hi vat ko zik és 
meg ta gad ja az Is ten ál tal el ren delt térd haj tást a sár ból va ló Ádám elõtt. Mind két Könyv 
ugyan ar ról a kö vet kez mény rõl szá mol be: Iblisz ki ûze tik az örök ké va ló ság ból, ám 
csa lárd tet te kö vet kez té ben az em ber sor sa is szám ûze tés és el bu kás a tör té ne lem ben. 
Amen  nyi ben az örök ké va ló ság te kin te té ben a tér fo gal ma je len tés sel bír, az min de nek-
elõtt a kert re vo nat ko zik. Eb bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy az idõ: el len-tér; más ként
ki fe jez ve el len-kert, a kert ne ga tív le ké pe zõ dé se. Az idõ nek vé ge ze té vel új ra bir tok ba 
vett kert meg fe lel te hát az ere de ti kert nek: az idõ örök tõl tar tó és zé rópont ban tör té nõ kon-
ver gen ci á já nak, be szél jünk akár et ni kai, akár szel le mi ér te lem ben vett sé mi ták ról. Egy az 
Anya alak já hoz és ar che tí pu sá hoz ha son ló, mé lyen gyö ke re zõ kép rõl van itt szó, mely ben
a fa és a vi rág sor sa kö zös az em be ri sé gé vel. Ahogy Rim baud mond ja: „Az elõ re fe lé ha la-
dás a vi lág vé ge ze té be tor kol lik majd.” Már pe dig so kan ép pen az el len ke zõ vé le mé nyen 
van nak, ami kor azt ál lít ják, hogy a bi zo nyos irány ba tör té nõ ha la dá suk ban, még a vi lág
vé ge ze tén is túl, majd egy faj ta rács ba és kü szöb be üt köz nek. Je gyez zük meg ugyan ak kor 
azt is – amo lyan utó la gos, ön ma gunk nak adott ga ran ci a ként –, hogy a leg el sõ Kert föl di
ere de tû volt, és hogy va la hány szor el kép zel ték ezt a ker tet – a ró la szó ló szö ve ge ken 
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túl fes tõk is –, e jel le gét so ha nem ve szí tet te el, még ha pél dá ul Hieronymus Boschnál 
erõ sen el túl zott jel le gé ben tá rul is a sze münk elé. A kert alap ve tõ ele mei a fa és a víz 
– elõb bi ver ti ká lis, utób bi ho ri zon tá lis elem –, me lye ket tün dök lõ vi rá gok vesz nek kö rül. 
Ha a kert ben épü le tek és ku tak is van nak, ezek min dig mel lé ke sek és má sod la go sak, 
va rá zsuk pe dig a dí szí tett sé gük ben rej lik. A ma da rak és egyéb ál la tok is min dig el bû vö-
lik a szem lé lõt. Az egy szar vú a ró zsa kert hez ha son ló an az ár tat lan pom pa ki fe je zõ je. Ha 
mint min den ker tek la kói, a fér fi és a nõ je len van nak, õk a bol dog meg elé ge dett ség meg-
tes te sí tõi. In di ai és per zsa mi ni a tú rá kon a tel jes meg nyug vás ál la po tá ban néz nek egy más 
sze mé be, ke zük ügyé ben kar csú vi zes kan csó. Mert ha alap ve tõ en sé mi ere det re nyú lik 
is vis  sza – vagy ezt már em lí tet tem vol na? –, és a me ta fi zi kus gon dol ko dás leg éte ribb 
vo nu la tá ig is el ér, a kert ál ma-gon do la ta cso dá la tos mó don In dia és Per zsia mû vé sze i nek 
ter mé keny kép ze le té re is erõ sen ha tott. Idéz zük csak új ra a tün dök lõ en vi rág ba bo rult 
fát, ami alá Budd ha vis  sza vo nul, hogy hos  szú me di tá ci ót vé gez zen. Rá adá sul – né mi vál-
toz ta tás után – a mi „pa ra di csom” sza vunk is az õsi per zsa „firdausz” szó ból ered. Ab ból
a szó ból, amely bõl Firdauszi, a Chamameh szer zõ jé nek ne ve is szár ma zik. A kert kö rü li 
ál mok so ra olyan je len tõs Ázsi á nak ezen a ré szén, hogy a vi lág leg meg fog ha tat la nabb 
és leg át tet szõbb vers so ra is itt szü le tett meg Dzsalál-Eddin ar-Rúmi szá já ból, axi ó má ja-
ként an nak, ami ben a szív ugyan azon do log ban tör té nõ bol dog meg sok szo ro zó dá sá ra 
is mer: „A ró zsa tit kos kert, amely ma gá ba rej ti / a fákat.”2 E ki ra ga dott vers sor alap ján 
és an nak tük ré ben, hogy az em be ri in tu í ció ér zé kek kel fel fog ha tó egy ség ként szem lé li 
ezt az egy szerû dol got, ki mon da ná meg, me lyik az az Egyik (a ró zsa, a kert vagy a fa), 
ame lyik a má sik kettõ tün dök lé sé ben azok nak ré szét ké pe zi? Hi szen az egész nek egy sé-
ge a nap nál fé nye sebb evi den cia.

A kert el kép ze lé se va ló já ban sok kal ré geb bi az ál ta lam meg idé zett te rü le te ken: ott, 
ahol még a Föld óko ri tör té nel mét is Ázsia len gi be. Már hang sú lyoz tam, hogy a Pa ra-
di csom föl di mi vol tá ban je lent meg sé mi ta meg al ko tó i nak el kép ze lé sé ben. Egy szer a 
Tig ris és az Euf rá tesz kö zött al kal mam nyílt be te kin te ni egy szá nal mas ke rí tés mö gé: itt, 
egy fû vel és csa lán nal be nõtt, né hány négy zet mé ter nyi te rü le ten egyet len fa állt, mely-
rõl azt tar tot ták, hogy faj tá já ból a leg utol só. Tu laj don kép pen két ség gel te kin tet tem az 
ál lí tás igaz ság tar tal má ra, a fá ban még is egy di nasz tia leg utol só tag ját lát tam ma gam is 
– ter mé sze te sen egy fé nyes di nasz ti á ét, mely (a töb bi hez ha son ló an) a kez de tek óta az zal
a bûn nel van ös  sze füg gés ben, amel  lyel el sõ sé ge egy szer és min den kor ra ös  sze kö ti. Igen, 
a ne kem a föl di Pa ra di csom fá ja ként be mu ta tott ár tat lan hárs fán még az õsöreg kí gyó is 
mo soly gott vol na. A fa tör zsét gyé kény fo nat bo rí tot ta, ben ne a törzs ha szon ta lan holt test-
ként nyu go dott. Min de nek nek õse te hát e ki szá radt fa törzs, amely rõl a le gen da azt tart-
ja, hogy min dig zöld be bo rul azon a na pon, ami kor a Sá tán nak esz kö ze – vagy in kább
cin kos tár sa? – lett. A Tig ris és az Euf rá tesz nagy fo lya mok, for rá suk az em lé ke zet elõtti 
idõk ben ered. Fon tos köz ve tí tõk is: oly las san höm pö lyög nek, hogy azt gon dol hat nánk, 
az idõ mú lá sá nak moz du lat lan sá ga rá juk is rá ne he ze dik, kar juk ba pe dig szó ra ko zot tan 
zár ják ezt az imént em lí tett ke vés ke föl det, ben ne a fá val; így jut tat nak né mi idõt len sé get 
en nek a va ló szí nût len szín da rab nak, mely ben az igaz ság pró bál for mát ölt ve meg nyil vá-
nul ni. Mi pe dig azon kap juk ma gun kat, hogy táp lál nánk-se gí te nénk e testetöltést, mely 
ugyan ak kor év ez re dek óta csak nyo maszt ben nün ket. Az em ber nek az a be nyo má sa 
tá mad, hogy a Pa ra di csom vég te len és éte ri per cei nem pe reg nek le so ha töb bé. A fát 
új ra élet jár ja át, a lé lek pe dig fel hagy se ho vá nem ve ze tõ meg gyõ zõ dé se i vel, sze lí den a 
bel sõ kert hez csat la ko zik, és an nak egy szer csak ré szé vé vá lik. A föl di Pa ra di csom min-
dig csu pán kép ma rad, egy hoz zá ve tõ le ges el kép ze lé se en nek a ti tok za tos kö zel ség nek, 
mely tõl mind egyi künk oly tá vol ke rült, hogy csak a pil la nat tel jes meg vi lá go so dá sa és 
a kö rül mé nyek vá rat lan egy be esé se ré vén leb ben het föl új ra a fá tyol; az egyet len lé te zõ 
meg vi lá go so dás ról be szé lek: a köl té szet rõl.

A kert el sõ sa já tos sá ga – ere den dõ en mély sé ges tit ka, lé té nek vi lá gos rej té lye –, hogy 
a kert le vá lasz tás és el kü lö nü lés. A mi firdauszunk az Avestában ta lál ha tó Pairi-daen-
zából szü le tik, mely nem más, mint amit az ere de ti szó je lent: az örök és vál to zat lan 
fényt, a xvarnahot kö rül öle lõ gyû rû, mely fény bõl a ha lá lu kat kö ve tõ har ma dik éj je len 
Zaratustra fi ai és né pe új já szü le tnek a tûz bõl. Min den szent mág lya ere den dõ en éle sen 
el kü lö nül a kül vi lág tól – ezt min dig és min den ki alá húz za a szent te rek geo grá fu sai, a 
me ta fi zi kus te rü le tek föld mé rõi és az on to ló gia mér nö kei kö zött. Mert az el kü lö nü lés és 
a le vá lasz tás le he tõ vé te szik az em ber szá má ra – ha csu pán vi szony la gos mély sé ge kig 
is – az ál mo dott bi ro da lom vég te len sé gé nek ki ter jesz té sét, il let ve a szel lem egy lé nye-
gû sé gé nek meg ta pasz ta lá sát az zal, ami ha tár ta lan. A mér ték így vá lik a mér ték nél kü li-
ség csap dá já vá. A fel fog ha tat lan vi lág min den ség ben két ségkí vül szük ség van dol gok

2 Va la men  nyi vers rész let Hárs Er nõ for dí tá sa.
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mé rics ké lé sé re, meg raj zo lá sá ra és kö rül ke rí té sé re ah hoz, hogy egy ál ta lán lé te zés rõl 
be szél hes sünk, és hogy mind az, ami lé te zik, ne ves  szen el a koz mi kus tér ben. Az égi-
tes tek ös  sze-vis  sza ten ge re alatt lé tez nie kell egy hely nek és egy fá nak. És nem sza bad,
hogy ez a mind an  nyi unk nak – a leg be lül fa ka dó rá esz mé lés pil la na tá ban – egyen ként
is meg ígért föld el vét sen min ket, mi pe dig õt, és mind ezt ak kor, ami kor min den fe lõl 
si va tag vesz kö rül min ket. Budd ha fá ja ter mé sze te sen vi rág zó fa, de a be kö vet ke zett 
meg vi lá go so dás bo rí tot ta vi rág ba. „Tes tem és sí rom kö zé a Pa ra di csom kert je éke lõ dik” 
– mond ja az isz lám Pró fé tá ja a ha gyo mány sze rint. Ugyan így az Evan gé li u mok is elõ sze-
re tet tel je le ní tik meg Jé zust zöl del lõ ágak kö zött: pál ma ágak alatt je ru zsá le mi gyõ zel mes 
be vo nu lá sa kor, olaj fa ágai alatt a fáj dal mak éj sza ká ján, és ha gyo má nyo san vi rá gok tól 
öve zet ten, ami kor a je le nés tõl kõ vé der medt Mag dol ná nak mint Ker tész je le nik meg. Az 
égi tes tek ös  sze-vis  sza ege alatt a kert min de nek elõtt „itt és most”, ami ben az idõ és a zûr-
za var em be re nyu ga lom ra lel. Ily mó don ugyan ak kor el lent mon dás ba is ke rül a na pok
mú lá sá nak té nyé vel, épp azon ala kok és for mák ál tal, me lyek meg ha lad ják ér tel mét. 
Amit a vi lág min den ség vál to zan dó sá gá nak egy vál to zat lan da rab ká já ból sza kí tot tunk 
ki: az örök ké va ló ság ké pe, bár mi lyen re la tív is. Ahogy Fontenelle cso dá la to san mond-
ja: „A ró zsa em lé ké be még egyet len ker tész sem halt be le.” Akbar, mo gul ural ko dó a 
XVII. szá zad ban ker te ket épít te tett Shalomarban: vi rá gos te ra szok és víz esé sek al kot ta 
cso dát. Ezek egyi ké nek, a Zenana ne vet vi se lõ kert nek be já ra tán a kö vet ke zõ, tün dök lõ 
me lan kó li á val át ita tott fel írást ol vas suk: „Ha a föl dön lé te zik Pa ra di csom, ak kor itt van, 
ak kor itt van.”

A kert má so dik sa já tos sá ga köz ve tí tõ sze re pe. Köz ve tí tõ em ber és koz mosz kö zött, 
egy faj ta em be ri böl cses ség és koz mi kus õrü let kö zött, de ugyan ak kor két ha ta lom 
kö zött is – ha tá rán hí re sen nagy vá ro sok nak, ó Suza, ó Baktra, ahol ta lán az el sõ ker tet 
megalkották, és ha tá rán a kör nye zõ ha tal mas si va ta gok nak, mi köz ben a kert a vá ro sok 
szí vé be vá gyott, sõt a vi lág kö ze pé be, urbi et orbi: a vá ros és a si va tag ha tá rán, egy szer-
re fur csa és meg nye rõ di a lek ti kán ke resz tül hir det ve egyik nek el sõbb sé gét a má sik kal 
szem ben, és for dít va. Mind ezt rá adá sul úgy, hogy a leg át ha tóbb öröm el ke rül he tet le nül 
a leg sé rü lé ke nyeb bé vál jon, és hogy még a leg na gyobb koc ká zat kö ze pet te is a leg át ha-
tóbb hév ölt sön tes tet. Mind ezen felül a kert köz ve tít em ber és em ber kö zött is. Haj la mos 
vol nék azt is mon da ni: a ci vi li zá ció, min den ci vi li zá ció ker tek szü löt te. Hi szen mó do za-
ta ik ról és jel le gük rõl be szél ve nem mond juk-e ösz tö nö sen is ró luk, hogy vi rá goz nak és 
tün dö köl nek? Bár mi lyen is le gyen e kert, úgy te kin tek rá, mint a leg tö ké le te sebb köz ben-
já ró ra em ber és akö zött, ami ben ne ma gá tól va ló: az em ber és te rem tõ Is te ne kö zött.

Har ma dik sa já tos sá ga ként azt mond hat juk a kert rõl, hogy mi köz ben ki je lö li az uni-
ver zum kö ze pét, va la ho gyan le is tom pít ja an nak sö té ten fe nye ge tõ mi vol tát, ily mó don
pe dig a tér vo nat ko zá sá ban ra ci o na li tás sal és geo met ri á val töl ti ki azt. A kert pri vi le-
gi zált hely, ami ben ki bon ta ko zik a ter mé szet, ben ne pe dig az uni ver zum me ta fo rá ja 
nyil vá nul meg; lát ni fog juk, hogy mind az uni ver zum, mind pe dig a kert ön ma gá ban 
a leg egy sze rûbb, ugyan ak kor a leg tö ké le te sebb alak zat ként szü li meg a má si kat. Egyik 
is, má sik is – a meg sze lí dí tett föld és a meg sze lí dít he tet len koz mosz – ré szek re osz tott 
tég la lap: a négy szent fo lyó (egyes szö ve gek meg is ne ve zik õket: Tig ris, Euf rá tesz, 
Ní lus, Gan gesz) ál tal négy rész re osz tott uni ver zum, és a négy quanat avagy csa tor na 
(a fo lyó kat meg je le ní tõ egy sze rû al le gó ria) ál tal négy rész re osz tott kert. Bi zo nyos szö-
ve gek sze rint az uni ver zum kö zép pont já ban hegy áll; ta lán ugyan az a hegy, amely a 
brah ma nis ta ha gyo mány sze rint a Hi ma lá já nál is ma ga sabb, és ame lyet száz éven te egy 
öreg em ber meg tö röl get a se lyem ken dõ jé vel, ami nek kö vet kez té ben a hegy el ko pik és 
el fogy. Ek kor és csak is ek kor szü le tik majd egy új uni ver zum. Meg le põ el kép ze lés, mely-
ben – ha a kép ze let haj lan dó e já ték ra – a két fel for dí tott és egy más ra ál lí tott kúp mo dern 
és me rész koz mo ló gi ai te ó ri á ját fe dez zük fel: az uni ver zu mét, amely ben élünk, és amely 
sa ját anya gát egyet len vég sõ és fé lel me tes mag gá sû rí ti ös  sze, mely mag ból rob ban ki 
az új „big bang”, ben ne kon cent rá lód va egy új uni ver zum, amely nek új te ré ben és ide jé-
ben új ra kez dõ dik a fel fog ha tat lan ka land. Két ségkí vül min den ilyen jel le gû ál mo do zás 
hely te len, és ugyan ilyen hely te len na i vul ös  sze mos ni Me zo po tá mi át, brah ma niz must és 
kvan tum fi zi kát.

Tény vi szont, hogy az isz lám a rend kí vü li ki ter je dé sû, õsi te rü le te ken – Ará bi á ban, 
Me zo po tá mi á ban, As  szí ri á ban és Ká na án föld jén – lé te zett ter mé keny gaz dag ság örö-
kö se ként át ve szi, szel le mi leg szám ûzi és ki sa já tít ja, fi no mít ja és sa ját szá ja íze sze rint
ala kít ja az õsi koz mo ló gi ai szim bo li ka lé nye gét – aho gyan azt az imént be mu tat ni 
igye kez tem. Nem, a Pa ra di csom, a „ha tárt jel zõ jujubafa” kö ze lé ben, a He te dik Ég ben 
ta lál ha tó firdausz nem itt lé te zik; még ak kor sem, ha a kert, és min den kert együtt vé ve, 
an nak szük ség sze rû ki ve tü lé se. A Kert az em lé ke zet pó lu sa; a ti tok za tos ma gány nak és 
a szív gond já nak pe dig a „se hol” el kép zelt vi dé ke. Az is te ni mû gond ál tal lét re ho zott 
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Éden ker tet – ahol a Pró fé ta éj je li út ján meg állt a Trón nál – a négy fo lyó víz zel, bor ral,
méz zel és tej jel ön tö zi, és mind a négy – a ma ga tel jes ség gel spi ri tu á lis mód ján – az 
is te ni bõ ség rõl tesz ta nú sá got: ar ról, amit meg íz lel ni áhít nak a szúfik, akik bi zo nyá ra 
Al-Kawthar for rá sá nak vi zé bõl is kor tyol ná nak, mely vi zet az Úr meg ígért az Õ Kül dött-
jé nek. Az isz lám ha gyo mány sze rint az Éden ben nem egy, ha nem négy hegy emel ke dik, 
me lyek nek ne vét is is mer jük: Uhud, Sinai, Hassib és Li ba non; az Ég he gye i rõl van szó, 
a Föld he gye i nek el len té té rõl. Köz be ve tõ leg jegy zem meg, hogy a Ko rán ál tal is meg em-
lí tett és a Pa ra di csom kö ze pén emel ke dõ Uhud he gyén nõ a Tubá-fa, mely sem mi kép pen 
sem te kin ten dõ a Jó és a Rossz fá já nak, lé vén, hogy az isz lám nem is me ri az ere den dõ 
bûn fo gal mát; ám a sma ragd dal bo rí tott és arany tör zsû fá val sem azo nos, mely a szent 
for rást bo rít ja ár nyék ba, és me lyet Gil ga mes ámu lat tal fe de zett föl, ami kor – hu szon hét 
év szá zad dal Krisz tus elõtt – el tûnt ba rát ja, En-Kidu nyo mát kö vet ve a su mé rok pa ra di-
cso má ra buk kant. Igaz, szim bo li ku san en nek a fá nak is sma ragd és gyöngy bo rít ja az 
ágát, tö vé bõl pe dig négy fo lyó ered. Szel le mi ké pes sé ge ink le gye nek bár mi lyen kez det-
le ge sek és gyen gék ar ra néz vést, aho gyan a lát ha tat lant ér zé kel ni va gyunk ké pe sek, e 
ké pek ere jét pusz tán azért a do lo gért kell el fo gad nunk, amit lán go lá suk kö ze pet te a tu do-
má sunk ra akar nak hoz ni. En nek fé nyé ben kell el kép zel nünk pél dá ul a hu ri kat, akik az 
isz lám Pa ra di csom ban szü zes sé gük ben örök kön új já szü let nek, mi köz ben mind egyi kük a 
sa ját, ha tal mas gyöngy be vájt haj lé ká ban la ko zik, õket ma gu kat pe dig mint egy vég te len 
vá gya ko zás fe szült sé gé nek köz ve tí tõ it kell lát nunk a ki ára dó Tel jes ség je len tést ma gá-
ban hor do zó szi vár vány szí nei kö ze pet te; „fény a fé nyen ke resz tül” – mond ja a Ko rán,
ami Má ri át „fér fi ál tal érin tet len ként” di csõ í ti, as  szo nya in kat pe dig, a mi hû és ha lan dó 
tár sa in kat a leg cso dá la to sabb mó don és a leg tisz tább dics fén  nyel övez ve a „Misz té ri um 
õre i nek” ne ve zi. Ami a hu ri kat il le ti: ki ér ne föl ve lük, és ki me ré szel ne er re tö re ked-
ni, ha csak nem a jel ké pes vágy és át vitt ér tel mû kí ván csi ság for má já ban? A pa ra bo la 
szár nya ló ma gas sá ga: „A vers a vágy ál tal meg va ló sí tott sze re lem, mely vágy ma radt”
– mond ja René Char, egé szen más vo nat ko zás ban. Ami pe dig Mo ha med éj sza kai Uta-
zá sát il le ti, azt nem fog hat juk föl ta lán épp  így a pró fé tai lé lek és a kí nok tól gyö tört test 
vágy tól ve zé relt ván dor lá sá nak, lé vén, hogy az éj sza ka sö tét jé ben mind ket tõt a vég te len-
ség olt ha tat lan szom ja hajt ja?

Lép jük most át az isz lám kert jé nek kü szö bét! A kü lön le ges hely zet bõl adó dó an a 
„kü szöb” szó nem kép le te sen ér ten dõ, ha nem ma ga a va ló ság. Az ál ta lá ban öreg és vas-
kos fa lak kal kö rül vett, zárt kert be ala csony és sze ré nyen egy sze rû aj tó ve zet. A kert alap-
ve tõ jel lem zõ je, hogy mû vé sze té bõl és lel ké bõl sem mi nem szi vá rog hat a kül vi lág ba, 
lu xu sá ból (fé nyé bõl – a szó ere de ti ér tel mét ala pul vé ve) min dent ön ma gá nak és az oda-
bent kör be fu tó te kin tet nek tar to gat. E célt szol gál ják a ma gas kõ-, tég la- vagy vá lyog fa-
lak, me lye ket gyak ran a leg egy sze rûbb mó don emel nek, ne hogy a be nem ava tot tak nak 
el csá bu lás ra ad ja nak okot; a fa lak te te jé re el len sé ge sen fény lõ üveg szi lán ko kat szór nak, 
hogy meg aka dá lyoz zák a raj tuk va ló át má szást. Ha pe dig a kert va la mi lyen ki emel ke dé-
sen te rül el, ak kor azt ádáz tüs kék kel fe nye ge tõ kak tusz fü ge-sö vén  nyel vé dik. Az el len sé-
ges meg nyil vá nu lás mö gött meg hú zó dó szán dék egy ér tel mû: az in diszk ré ció va la men  nyi 
lé te zõ for má ját tá vol tar ta ni a kert tõl. Akár egy le fá tyo lo zott nõ, aki szép sé gét ki zá ró lag 
fér je elõtt fe di föl: a fá tyol nak te kin télyt és va rázs erõt su gár zó ha tá sa van, ami rõl a ra ci-
o ná lis Nyu gat már ré gen meg fe led ke zett. Egy nap Gabriel Bounour be szélt ne kem ar ról
a már-már szent igé zet rõl, me lyet õrá a nõ nek ez a faj ta el zár kó zá sa gya ko rolt, és mely 
el zár kó zás más szá má ra hoz zá fér he tet len né tet te azt, ami nek ti tok nak kel lett ma rad nia, 
és ami – ti tok vol tá ból ere dõ en – a vi lág nak egyik leg fon to sabb di men zi ó já ban tes tet 
öl tõ lé nye gé re vo nat ko zik. A lé nyeg egy sze le te, a di men zi ók kö zül egy pe dig nem 
más, mint a nõ, aki ma ga is kert. Alap ve tõ en lé nye ges ez az oz mó zis, ez a szim bo li kus 
ke ve re dés, a már em lí tett el sza ka dás fo gal ma – csak úgy, mint ma ga a fá tyol és a ké sõb bi-
ek ben elõ for du ló „tü kör, mely lát tat”. El zár kó zást, el sza ka dást em lí tet tem. Nem sza bad
meg fe led kez nünk ar ról a tény rõl, hogy az isz lám kert – még azo kat az idõ ket meg elõ-
zõ en, hogy fel tûn tek vol na a szél bõl és a dû nék kö zül elõ vi har zó, Észak és Nyu gat, a 
Maghreb és An da lú zia zöl del lõ, vég te len és ter mé keny föld je it meg hó dí tó lo va sok –, 
te hát hogy ez a kert mint a ter mé ket len si va tag gal és ho mok já val szem be ni ki hí vás szü-
le tett meg. Egy a ta ga dás ból ki ha sí tott da rab ka sze re tet, mely az em be ri tö ré keny ség gel 
el len té tes, egye dü li sé gé ben lán go ló is te ni vég te len ség nyi lal ló fel is me ré sé bõl lát ta meg 
a nap vi lá got: nem de a kert az ígé ret be tel je sü lé sé nek elõ re ve tí té se, a leg el sõ bi zo nyos-
ság, és fel de ren gõ íze mind an nak, ami majd el kö vet ke zik? Ami majd el kö vet ke zik, az 
az Éden nek kert jei – a Ko rán ap ró lé ko san le ír ja eze ket –, me lyek ben „fo lyók ered nek”, 
és „az em ber örök kön örök ké él ni fog” a foly ton meg úju ló szü zes sé gû hu rik tár sa sá gá-
ban, akik a lé lek föl di ta pasz ta la tok kal szer zett, be gyó gyít ha tat lan se be i nek el len té tes 
al le gó ri ái, „igaz gyöngy szép sé gû” szol gá lók. Ben nük lá tom tes tet öl te ni az örök, misz-
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ti kus (az igaz gyöngy Ke le ten ti tok za tos sá got hor doz) és fõ leg köl tõi if jú sá got, mely 
majd nem több már, mint örök: hal ha tat lan a vágy ál tal. Már pe dig a vágy min dig ak kor
a leg át ha tóbb, ami kor az if jon ti hév töl ti ki a lé tet, és ami kor ez a lel kes buz ga lom fi a tal 
fér fi ak ban éb red, akik a ben nük mû kö dõ mély és ösz tö nös óhaj nak ke gyel mé bõl és az 
in ten zi tás fo ko zá sa cél já ból vá gya ik ban élõ ere jü ket min dent fe lül mú ló ki tel je se dés ben 
egye sí tik. Úgy kép ze lem, hogy ezt az erõt a leg mé lyebb rõl jö võ és a vég te len sze mé rem 
tü zé nek fo ko zot tan át tet szõ vá gya hat ja át. E sze mé rem pon to san ar ra irá nyul, hogy az 
erõ õben ne és õve le szem ben még át ha tób bá vál jék. A Ko rán ál tal is em lí tett „pár ná kon 
va ló meg pi he nést” pe dig úgy ér tel me zem, mint gyö nyö rû sé get lel ni mind an nak el ha gyá-
sá ban, ami a teg na pi és evi lá gi em bert gyöt re lem mel és kín nal súj tot ta; hi szen a kín ló-
dás nak nin csen töb bé ér tel me, a be tel je se dést meg ta pasz talt lé lek így vég re meg pi hen het 
és át ad hat ja ma gát an nak a meg nyug vás nak, ami ma gá nak az isz lám nak is ne vét ad ta:
„Is ten ben va ló meg bé ké lés”. Avagy a meg bé ké lés tel je sebb és iga zabb, az egyé ni sors 
szen  nyé tõl men tes vol na, de más ként, mint az Al la hé val nem azo nos haj lék ban, eb ben 
az oly ne he zen ér tel mez he tõ Pa ra di csom ban, és mint aho gyan az er re vo nat ko zó, egy né-
mely rész le tes, ám a szö veg ma gya rá zók ál tal el ítélt le írás ban lát hat juk?

A leg fon to sabb, Al lah Pa ra di cso mát az anyag tól meg tisz tí tó lá tás mód a szúfiké, 
a Pa ra di csom le nyû gö zõ és misz ti kus ér tel me zõ ié, a da róc szö vet és dur va gyap jú
kám zsa (suf) gyer me ke ié, az át tet szõ ség (safa’) fi a ié, a gö rög sofia test vé re ié. E sofia
jó val mé lyeb ben ta lál ha tó a ben nük lán go ló tûz höz vi szo nyít va, mely tûz köl té sze tük 
– va la men  nyi lé te zõ köl té szet kö zül az egyik leg fon to sabb – eré nyét és nagy sá gát táp-
lál va el emész ti õket. Az Is ten sze re te té nek tü ze ve lük együtt el emész ti ben nük azt is, 
ami ra ci o ná lis, s e tûz vész ben leg vé gül Is ten Ar ca ma rad meg egye dül. Nem, a Mo ha-
med nek meg ígért Pa ra di csom nem a tes ti örö mök ki töl töt te hely, mely gyö nyö rök ben 
egye sek az isz lám vég te len irán ti vá gyó dá sá nak ki tel je se dé sét vé lik fel fe dez ni. Tal mi és 
ön ma gu kon túl mu ta tó je len tés tõl tel jes ség gel men tes örö mök ho gyan is elé gít het né nek 
ki olyan ci vi li zá ci ót, mely ma gát az Is tent is köz ve tí tõ ké pi áb rá zo lá sok nél kül ál lít ja a 
hí võk elé? Egy olyan ter mé keny ci vi li zá ci ót, mely pél dá ul az ara besz ken ke resz tül te szi 
lát ha tó vá az alak ta lant, az al geb rá ban pe dig a gon do lat el vont ere jét za bo láz za a leg va-
rázs la to sabb mû kö dé si el ve i nek anyag ta lan va ló sá gá ban? Ha pe dig ez után az ál ta lam 
szük sé ges nek vélt rö vid ki té rõ után vis  sza té rünk a ker tek szim bo li ká já hoz, lo gi kus és 
he lyes meg ál la pí ta nunk: a min den ki ál tal is mert, geo met ri kus fran cia kert tel szem ben az 
isz lám kert al geb rai ter mé sze tû. Más kép pen azt le het mon da ni, hogy bi zo nyos je le ken 
ke resz tül lajst rom ba ve szi és „szá mok ban fe je zi ki” a vi lág min den sé get, meg ál la pít va 
an nak Is ten ál ta li és Is ten ben lé te zõ kö zép pont ját. A to váb bi ak ban az is ki tû nik, hogy 
fi nom jel zé se ken ke resz tül – mely jel zé sek fé lig anya gi, fé lig szel le mi ter mé sze tû ek – a 
bel sõ szim bo li ká já ból táp lál ko zó kert a Min den sé get sze lí dí ti meg és fog lal ja ma gá ba: 
ma gas sá got és mély sé get, ben nün ket át já ró és irá nyí tó erõ ket. Ez azt is je len ti, hogy a 
zárt kert, me lyet a ben ne lé te zõ és a ben ne ha tó ener gi ák együtt-tar tá sá nak alá ren delt 
je lek al kot nak, te hát hogy ez a kert egy szer re pla tó ni és arisz to te lé szi, egy a mak ro koz-
mosz ra nyí ló mik ro koz mosz. Ha gyo má nyo san szû kös jel le gé bõl az a tény adó dik, hogy 
al ko tó ele mei egy más hoz, il let ve a tel jes egy ség hez va ló vi szo nyuk ban lé tez nek, ön ma-
guk ban ér tel mez ni õket nem bír va ló di je len tõ ség gel. A pla to nis ta ih le té sû koz mi kus 
szim bo li kán túl (a kert min dig csu pán ár nyé ka va la mi nek) iga zán nagy sze rû nek Arisz-
to te lész ha tá sát vé lem fel fe dez ni a kert ben. A cso dá la tos arisz to te lé szi re a liz must, mely 
a vi lág szer ke ze tét és tör vé nye it ke re si mind ab ban, ami ben ezek ki fe je zés re jut hat nak. 
Ez alap ján azt mond hat nánk az isz lám kert rõl, hogy az az alá ve tés kert je: az Is ten ál tal
el kép zelt vi lág egye tem rend jé nek tör té nõ alá ve té sé. El len tét ben az el rej tés és ta ga dás 
klas  szi cis ta kert jé vel, a ki tö rés és lá za dás ro man ti kus kert jé vel, a lát szat és uta lás ja pán
kert jé vel. Azt is mon da nám az isz lám kert rõl – és ez ta lán még ta lá lóbb –, hogy az 
el fo ga dás he lye: el fo gad ni an  nyit tesz, mint meg elé ge dés ben len ni. Egy ilyen, a lát ha tó 
vi lá got le ké pe zõ kert ben min den do log nak he lye, rend je és hi e rar chi á ja van. Ta lán is mét
Arisz to te lész re kell hi vat koz nunk az isz lám gon do la tá nak egy alap ve tõ as pek tu sa kap-
csán, hi szen ép pen Arisz to te lész bi zo nyít ja a gon do lat he lyes vol tát. E gon do lat pe dig 
nem a ste ril ra ci o na li tás ra vo nat ko zik, sok kal in kább egy faj ta ko he ren ci á ra, mely ah hoz
ha son la tos, ame lyet Is ten a föl dön meg al kot ni kí vánt: azért, hogy e vi lá gon min den 
ter mé sze té nek, szép sé gé nek és ér tel mé nek leg ja vá ban lé tez zen. Így vá lik lát ha tó vá az 
isz lám kert ben az egy sé get al ko tó jó és he lyes, egyik élet ben tart va a má si kat, mi köz ben 
egyik csu pán for má ja és ki ve tü lé se a má sik nak. Azok után, hogy a kert ben va la men  nyi 
nö vény meg ta lál ta a pon tos he lyét, min den a ren del te té sé nek meg fe le lõ en éled, nõ, 
vi rág zik és hoz gyü möl csöt: a vé del met nyúj tó, tö vi ses nö vé nyek a kert pe re mé re szo-
rul nak, hogy meg gá tol ják a be lé pést; ar ra fe lé nõ nek még a gyógy- és ha szon nö vé nyek, 
a gyü mölcs fák, a sö vé nyek és az át tet szõ füg gönyt al ko tó fák, me lyek a lát vány von zó 
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mi vol tát hi va tot tak fo koz ni. Kö zöt tük – aho gyan azt kell – terv sze rû en ki ala kí tott, ám a 
né ze lõ dõ nek meg le pe té sül szol gá ló nö vé nyek nõ nek; ez után vi rá gok leg il la to sabb bõ sé-
ge kö vet ke zik, és – leg ér té ke sebb és leg be cse sebb fény ûzés ként – a lá gyan-fi no man 
csör ge de zõ víz, mely an  nyi ra kü lö nö sen mo no ton han got ad, mi köz ben át tet szõ fá tyol 
vagy ke cses víz esés for má já ban fo lyik a szá raz ság hoz szo kott, le he let fi nom nö vé nyek 
kö zött. A ker ti nö vé nye ket bi zo nyos dol go kat szem elõtt tart va, ám még sem szisz te ma ti-
kus mó don te le pí tik. A fõbb nö vé nyek min den hol ugyan azok, de ül te té sük mód ja kert rõl 
kert re vál toz hat: a ská la a leg egy sze rûb bek tõl és leg ha szon ta la nab bak tól – a hü ve lyes 
ter mé sû ek tõl – a leg ne me sebb, in kább spi ri tu á lis, mint fi zi kai di men zi ók ban pom pá zó, 
a szív és a lé lek mély sé ge it meg érin tõ nö vé nye kig ter jed het. Pél dá ul vi rá gok so ka sá ga 
tá rul hat a sze münk elé: li li o mok, szeg fûk, ró zsák és jáz mi nok; eze ket szá raz és fû sze-
re sen il la tos sö vény ve szi kö rül, mely sö vény bõl ha le tö rünk pár ágat, és te nye rünk kel 
ös  sze mor zsol juk azo kat, fi no man erõ tel jes il lat ként csap ja meg or run kat a más kü lön ben 
át ha tó an ne héz il lat, mely mint egy ön ma gá ba zár ja a si va tag, lán go ló tü ze elõl a dû nék
lá ba i nál me ne dé ket ke re sõk ér zé se it. A kert egyik pont já ról a má sik ra át sé tál va nem 
sza bad meg fe led kez nünk a min den kert ben szük ség sze rû en fel buk ka nó „transz cen dens” 
he lyek rõl. Az egyik ilyen a négy szög ala kú, a leg egy sze rûbb nö vé nyek kel be ül te tett te rü-
let, mely nö vé nyek fel üdí tik a lel ket, mi köz ben él ve ze tet nyúj ta nak a test nek is; a má sik
pe dig a gyü möl csös, amely nek fái azon túl, hogy eny hü lést ad nak a leg ra fi nál tabb ízek re 
ki éhe zet tek nek, mind an  nyi unk ban csak fo koz zák a sa ját lé tünk kel ös  sze füg gõ, rej té lyes 
éh sé get és nosz tal gi át, az is me ret len és tit kos nö vé nyek gyü möl csök kel tet te vá gyat: 
só vár éh sé get cse resz nye és õszi ba rack ízé re, da to lya, kaj szi és szõ lõ, no meg a cso dá la-
tos sár ga- és gö rög din  nye za ma tá ra; ugyan ak kor konk ré tan meg nem ra gad ha tó ízek re 
is, me lyek re csak a kü lö nös kü szö böt át lép ve buk ka nunk, ami kor ben nünk él ve zet tel te li 
gyö nyö rû ség is mer szik meg, avagy ala kul épp át má sik ká, eset leg éled új já. Aho gyan 
a he ge dû nek, a gyü mölcs nek is lel ke van. A gyü möl csök kel tet te gyö nyö rû sé get pe dig 
– aho gyan a sze rel met is – rej té lyes mó don, de fel tud juk idéz ni ön ma gunk ban azu tán 
is, hogy an nak konk rét íze már a múlt ba ve szett. Az ara beszk be kom po nált és a lé te zés 
vál to za ta in töp ren gõ, er re-ar ra csa pon gó el mél ke dé sek ben ki mást is hív nék se gít sé gül, 
mint örök szel le mi tár sa mat, Dzsalál-Eddin ar-Rúmit:

Mi kor a lé te zés vi lá gá ba ér tél,
egy lét rát rak tak eléd, hogy azon
ki sza ba dul hass; elõ ször ás vány
vol tál, majd nö vény lett be lõ led.
Azu tán ál lat let tél: ho gyan is
nem tud nál er rõl? Majd em ber ré vál tál, aki
tu dat tal, és  szel, hit tel van meg áld va.
Nézd ezt a tes tet, amely por ból vé te tett!
Mily tö ké le tes ség, amit el ért!
Ami kor túl ha lad tál az em be ri
  ál la po ton,
an gyal le szel, nincs két ség efe lõl.
Ak kor már nem lesz dol god töb bé a föld del.

Újabb és újabb töp ren gé se im ben ezer és egy kert ne ve öt lik eszem be. Min de nek elõtt 
azok nak a ne vei, ame lyek a Pa ra di cso mot je lö lik a Ko rán szúráiban: a „Meg nyug vás 
Kert je”, az „Örök lét Kert je”, a „Gyö nyö rök Kert je”, az „Üd vös ség Ott ho na”, avagy egy-
sze rû en ám ér zék le te sen „a Kert”. Ugyan így fel idéz het jük azt a sok-sok evi lá gi ker tet, 
ahol csak né hány órát szok tunk el töl te ni. Vé tek vol na nem meg ne vez nem õket, ami kor
sze me met be csuk va em lé ke ze tem tá vo li ho má lyá ból hal lom halk da la i kat, mi köz ben 
tün dök lõ szép sé gû vi rá ga ik – ó, ezek a vi rá gok és más nö vé nyek, me lyek nek ne vét 
vé get nem érõ, ma gasz tos li tá ni á ban kel le ne fel so rol ni –, igen, e vi rá gok a köl té szet 
és a mû vé szet vi rá ga i val ro ko nok, és vá ro sok me sé it, meg an  nyi hely di csõ le gen dá ját 
idé zik. Hadd ne vez ze lek hát meg ben ne te ket, ó Sarnestan, Taq-el-Bustan, Biszálpur és 
Firuzábád cso dá la tos kert jei (utób bi Kirin és Koszro sze rel mi me ne dé ke), és Qusyr 
Amrah, Qasr al-Hayr! Áhítattal ej tem ki fé nyes ne ve i te ket, Szasszanidák va rázs la tos 
bir to kai Szamarkandban: a „Vi lág Tü kör kép ének Kert je”, a „Szív Nyu gal má nak Kert je” 
(ahol Tamerlan két ki lo vag lás kö zött meg pi hent), a „Vi lág Di csõ sé gé nek Kert je”; és a ti 
ne ve i te ket is, mo gul ker tek Ka bul és Agra kö ze lé be: a „Sze re lem Kert je” Shalamarban, 
az „Öröm Kert je” Bagh Nishatban, a „Fen sé ges For rás” Chasma Shakiban, a „Tün dé-
rek Pa lo tá ja” Pa ri Mahalban, a „Hû ség Kert je” Bagh-e-Vafában, a „Hold fény Kert je”
Mahtab Baghban, az „Élet Kert je” Hayat Bakhsk Baghban…
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E ker tek fái és bok rai kö zül né me lyek gyü möl cse ik vagy fû szer ként hasz nált ré sze-
ik mi att nõ nek, má so kat ne mes szép sé gük mi att ápol ják: így a „tchenar” (a pla tán)
és a „sary” (a cip rus), va la mint fû zek, nyár fák, man gó-, ba nán-, na rancs-, cit rom- és 
grá nát al ma fák (a grá nát al ma ru bint já nak min den egyes mag ját egyen ként és úgy kell 
fo gyasz ta ni, hogy egy se men jen ve szen dõ be, mert kö zü lük egy, csak is egy köz vet le nül 
a Pa ra di csom ból szár ma zik), ba nán- és pál ma fák, bors cser jék és kó kusz pál mák, szil va- 
és tamariszkuszfák, da to lya pál mák és szantálfák… Megint má sok ki zá ró lag a vi rág ja ik 
mi att kap tak he lyet a kert ben: kaj szi- és õszi ba rack fák, me lyek rõl csak el vi rág zá suk 
után va gyunk haj lan dó ak tu do mást ven ni azt, hogy gyü möl csöt is te rem nek. Ne vez zünk 
meg né há nyat a vi rá gok kö zül is: min de nütt nõ a tu li pán, mely nek tö rök ere de tû ne ve 
a tur bán vi rá gát je lö li, a kö kör csin, a nõ szi rom és a nár cisz, a ba zsa ró zsa és a vi o la, a 
sár ga li li om és a mák, az egyip to mi és az in di ai szent ló tusz, a jáz min és az éj jel nyí ló
li li om és a min den fe lé vi rág zó le an der. Min de nek elõtt pe dig em lít sük meg a vi rá gok 
ki rály nõ jét, min den kert ben va la men  nyi nö vény kö zött az el sõt, a min den cso kor ból 
ki ma rad ha tat lan ró zsát. A ró zsát, mely nek je len té se az isz lám szá má ra ugyan úgy misz-
ti kus, mint amen  nyi re ös  sze tett – bár más ok nál fog va – pél dá ul Ril ke sze mé ben. Ril ke 
ma ga is a ró zsa leg mé lyebb je len tés tar tal má ból in dul ki, így én is ar ról a má sik, cso dá-
la tos Ró zsá ról sze ret nék most be szél ni, mely ma gá nak a ke resz tény ség nek is köz pon ti 
gon do la ta. A Dzsalál-Eddin ar-Rúmi ál tal örök kön elõ tér be ál lí tott isz lám ró zsa – pro fán 
és szent gyö nyör köd te tõ jel le gén, il let ve azon is túl, ami az „arc nak ró zsá ja”, va la mint 
a lé lek nek ki su gár zá sa és cso dá la tos jel le ge – a leg éke seb bet je le ní ti meg: õ a tö ké le tes 
és be tel je se dett Va ló ság Ró zsá ja:

Egy szer re va gyok a Sze re tõ s a Sze re tett,
a cso kor is meg a fü le mü le,
 s ön ma gam ró zsa bok ra.

És még:
A ró zsa tit kos kert, amely ma gá ba rej ti
 a fá kat.
Száz ró zsa ha son ló, õ egyet len egy.

Vagy:
A szel lõ az ivó kat ró zsa szi rom mal
 szór ta te le.
S a Ked ves a ba rá tok ivó ku pá it
 bor ral töl töt te meg.
Ha já nak já cint ja i tól az ös  szes il lat
 meg sem mi sült,
s te kin te té bõl me leg jó zan ság su gár zott.

Dzsalál is mond ja, vis  sza tér ve oly kor az egye dü li pro fán ér te lem re:

A láb, mely tán tor gott a cip ru sok kö zött,
a kéz, mely ma rok szám szed te a ró zsát,
a ha lál csap dá já ba fog es ni,
le vág ják a ke zet, ös  sze tö rik a lá bat.

Azt mond ja:

Mint a li li om s a ró zsa, tár juk ki ma gun kat
 az el ra gad ta tás nak,
fus sunk kert bõl kert be, mint
 aho gyan fut a víz.

Azt mond ja:

A ró zsák mo so lyog va mond ják a fü le mü lék nek:
„Hall gas sa tok, s néz ze tek csen de sen!”

Azt mond ja vé gül: (Ó, az utol só misz ti kus tör té net örö me!)

A kert be men tem, s le tép tem egy ró zsa szá lat.
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Fél tem, hogy meg fog lát ni a ker tész.
S hal lot tam, hogy a ker tész azt mond ta né kem:
„Mi az az egy ró zsa? Az egész ker tet
 ne ked adom.”

A nö vé nyek bu ja so ka sá gát – mely a tel jes isz lám mû vé szet bõl fe lénk árad – a kert 
ár tat lan mi vol ta, a ter mé szet bûn tõl va ló tö ké le tes men tes sé ge ma gya ráz za. Az élõ ter mé-
szet va la men  nyi meg nyil vá nu lá sa a szem ben és a lé lek ben is rend kí vü li gyö nyö rû sé get 
éb resz tõ dol go kat dom bo rít ja ki a nö vé nyek és a vi rá gok áb rá zo lá sa kor. A te rem tõ kép ze-
let a gon do la tok meg tisz tu lá sá ra irá nyu ló vá gyá ban ket tõs ha tá sú jel rend szer rel dol go zik: 
je lei hat nak egy részt a sze men ke resz tül, élénk szí nek és fi nom for mai ele gan cia ál tal; 
más részt pe dig egy faj ta kód rend sze ren ke resz tül, mely a kép ze let ál tal táp lált és „ne ve sí-
tett” in tel lek tus spon tán já té ká nak ré sze. Kert a szõ nyeg is, be le ért ve káp rá za tos köz pon ti 
me ze jét, il let ve a nagy mû gond dal meg ter ve zett és a szõ nyeg fe lü le tén szét szór tan áb rá-
zolt vi rág- és fa cso por to kat, me lyek ben ál la tok és jel ké pes ala kok tûn nek föl. Az egész 
kom po zí ci ót az az elv ve zér li, ame lyet Louis Massignon – mint azt már em lí tet tem – oly 
egy sze rû en a „me ta fo ra alá szál lá sá nak” ne vez, és mely nek köz pon ti ele me – ezt fe je zi 
ki az elõb bi ek ben le írt el ren de zé se – min den ne mû szel le mi lény áb rá zo lá sá nak ti lal ma. 
Eb bõl kö vet ke zik, hogy sem mi lyen prob lé mát nem je lent az olyan té mák meg je le ní té se, 
me lyek ben egyet len szel lem ült lény nem mu tat ko zik: így van ez a lé lek kel nem bí ró fák és 
vi rá gok ese té ben, me lye ket kö vet ke zés kép pen a muszlim mû vész a kö vek hez ha son ló an 
meg je le nít het, hi szen szá má ra „egy tu li pán egy ru bint tal azo nos”. Az isz lám ci vi li zá ció 
– leg alább is egy né mely for mai el kép ze lé sé ben – ezen a té ren a per zsa és a bi zán ci kul tú-
rák kü lö nös, drá ga kö vek ben tes tet öl tõ el kép ze lé sét ve szi át. Az „isz lám fris ses sé gé nek” 
is ne ve zett, egy sé ges on to ló gi ai egé szet fel tá ró vi rág-ara besz kek, nö vé nyi fo na tok és 
fü zé rek rö vid idõ alatt a leg kü lön bö zõbb hom lok za to kon és a leg vál to za to sabb – úgy a 
leg ne me sebb, mint a leg hét köz na pibb és leg egy sze rûbb – anya gok ban meg min táz va je len-
nek meg. A nö vé nyi fris ses ség és üde ség fé nyes mi ni a tú rák, damaszkozott réz fe lü le tek, 
azulejo-k, kashi-k, fa ra gott vagy fes tett frí zek és sze met káp ráz ta tó an fé nyes fém edé nyek 
bu ja dí szí té se i ben, il let ve a meg je le ní tett té má ban nyer ki fe je zést. Aho gyan a Föld is szép-
sé gé nek ki su gár zá sa ál tal az is te ni szép ség és aka rat ta nú bi zony sá ga le het, úgy a te rem tõ 
ih let át jár ta egy sze rû agyag is fé nye sen csil log, ha fel éke sí tik. Ek kor az anyag – mely nem 
más, mint por, ayat – ma ga is ta nú ság gá lesz.

A leg egy sze rûbb és leg ál ta lá no sabb anyag ban ra gyog hat leg tün dök lõb ben a ke gye-
lem: ezen ok nál fog va – és el len tét ben más mû vé sze tek kel, ame lyek a leg ne me sebb 
anya gok kal (aran  nyal, ele fánt csont tal, jádekõvel és más egyéb bel) tö re ked nek ki fe je zés-
re – a muszlim mû vé szet csak is hét köz na pi anya gok hoz nyúl: réz hez az arany, agyag hoz
a ka o lin he lyett, fá hoz az ele fánt csont, stuk kó hoz a már vány he lyett. Ha pe dig még is
elõ for dul, hogy a réz ben ezüst szál fut, a fát pe dig gyöngy ház fe di, mind ez ar ra hív ja fel 
a fi gyel met, hogy a szép ség aján dék, mely ál tal Is ten a leg egy sze rûbb és leg mél tat la nabb 
anyag ban is meg nyil vá nul hat. Ugyan így igaz az is, hogy a szép ség min den eset ben az 
is te ni ke gye lem mû ve, a mû vész pe dig – a kéz mû ves is – el ké szült mû vé ben szán dé kos 
hi bát vét, je lez ve ez ál tal je len ték te len ki csiny sé gét a ke gye lem mû vé hez ké pest, mely-
nek õ pusz tán mél tat lan köz ve tí tõ je. Így pél dá ul az el ké szült szõ nyeg egy a ké szí tõ je 
ál tal elõ re el ter ve zett he lyén a kel le té nél egy szem mel ke ve sebb so ra ko zik, a szõ nye-
get dí szí tõ ele mek va la me lyi ke pe dig egy töb bé-ke vés bé szem be öt lõ hi bát rejt, lé vén
a tö ké le tes ség csak és ki zá ró lag Al lah sa ját ja. Az egész Föld ayat-ként fény lik: tel jes
egé szé ben bi zony ság és tü kör. Be szél jünk új ra a tü kör szim bo li ká já ról, mely nek kap csán 
már em lí tet tem, hogy az isz lám ban a tü kör jó val több, mint tü kör kép, ve tü let. A vi lág 
az Ab szo lút tük re; nem több és nem ke ve sebb en nél. A szúfi misz ti ku sok tud ják ezt, az 
Ab szo lút elé pe dig – „tü kör ként” – sza va ik vis  sza tük rö zõ nagy sá gát ál lít ják:

A Ked ves, aki csu pa örök ké va ló ság, le dob ta
  a lát ha tat lan ma gány ban Szép sé ge fáty lát;
a tü kör ben szem lél te Ön nön ar cát,
ki nyil vá ní tot ta ke gyét Ön nön ma gá nak.
Egy szer re volt a szem lé lõ és a szem lélt; sen ki más
 sze me nem lát ta a min den sé get, csak az Övé.
Min den Egy volt, sem ket tõs ség nem lé te zett,
 sem az „enyém” vagy a „ti éd” fo gal ma.
Az ezer moz gást vég zõ égi pá lyát
 egyet len pont rej tet te ma gá ba.
A te rem tõ a nem lét ál má ban pi hent,
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 mint gyer mek az el sõ lé leg zet vé tel elõtt.
A Ked ves sze me lát ta mind azt, ami nem volt,
 mint lé te zõt szem lél te a nem-lé te zõt.

No ha a sa ját lé nye ge sze rint szem lél te tu laj don sá ga it
a ma guk tö ké le tes sé gé ben, még is ar ra vá gyott,
hogy egy má sik tü kör ben tá rul ja nak a sze me elé,
 és hogy min den örök tu laj don sá ga
 kü lön bö zõ for má ban jus son
 ki fe je zés re.
Ezért te rem tet te az idõ és a tér zöl del lõ me zõ it,
 és en nek az élet adó vi lág nak a kert jét,
 hogy va la men  nyi ág, va la men  nyi le vél,
 va la men  nyi gyü mölcs az õ kü lön fé le tö ké le tes sé ge i nek
 le gyen ta nú bi zony sá ga.
A cip rus ne mes meg je le né sé rõl adott fo gal mat,
 a ró zsa ke gye lem mel tel jes ter mé sze té rõl
 adott hírt.
Va la hány szor meg je lent a szép ség, je lent ke zett
 ol da lán a sze re lem; va la hány szor a szép ség
 fel ra gyo gott egy ró zsás ar con, a sze re lem
 ki gyúj tot ta fák lyá ját eh hez a láng hoz.
Va la hány szor sö tét haj fo nat ok ban la ko zott a szép ség,
 jött a sze re lem és egy láncravert
 fo goly szí vet ta lált.
A szép ség és a sze re lem olyan, mint a test
 és a lé lek; a szép ség a bá nya és a sze re lem
 a drá ga kõ.
Kez det tõl fog va min dig ös  sze tar toz tak;
so ha nem utaz tak más képp, mint egy más
 tár sa sá gá ban.

Djami Tuhfat al-Ibran cí mû mun ká já ból va ló ez az idé zet, mely mû a ker tet va ló di 
pers pek tí vá já ban áb rá zol ja: e dol gok tu dó já nak sze mé ben a kert rõl más kép pen mond-
ha tó el, hogy a rej tel mek he lye, mint pél dá ul a ked ve sen sej te tõ szim bo li ká jú ja pán 
ker tek rõl. Utób bi ak, ha va la mi rõl fel leb ben tik a fáty lat, a pil la nat mú lé kony va ló sá gát, 
a min den ben és min den ki ben kö zös il lú zió szik rá ját tár ják elénk. Ami rõl Djaminál szó 
esik, az a Lé te zõ nek az ön ma gá ra és ön ma gá ba tör té nõ rá te kin té se kor be kö vet ke zõ fel-
fe de zés: a lát ha tó va ló ság ban Lé te zõ nek a le lep le zé se, va la mint a fá tyol fel leb ben té se 
ar ról a Va ló ról, mely nek egyet len je len té se a szív tük ré ben más ké pe ket nem tün tet el, 
és nem vál toz tat hir te len fe les le ges sé vagy ér vény te len né. A va ló ság nak kert ál tal tör té-
nõ ki fe je zé se a lát ha tó ban ölt tes tet, mi köz ben va ló szí nût len ség jár ja át és a lát ha tat lan-
nak el lent mon dás okon ala pu ló meg je le ní té se. Az em ber re ugyan így ér vé nyes az, hogy 
rész vé te le e já ték ban ele ve el ren del te tett, és hogy ben ne még a fe let tébb va ló szí nû meg-
sem mi sü lé sé nek koc ká za tát is vál lal nia kell. Mind ez zel együtt övé a sze rep: a Lé te zés 
kü lön bö zõ fo ko za ta it egy ség re ho zó em ber sze re pe. Er re a „köz ve tí tés re” – mert hi szen
min den on to ló gi ai ér te lem ben vett egye sí tés „köz ve tí tés” ered mé nye – Dzsalál-Eddin 
ar-Rúmi ámu lat ba ej tõ en ta pint rá a kö vet ke zõ so ra i ban:

Az em ber elõ ször a szer vet len anya gok
vi lá gá ba ér ke zett, majd in nen át ment a
nö vé nyi vi lág ba, nem em lé kez ve elõ zõ
ál la po tá ra. És ami kor ál la ti mi vol tá ba
lé pett át, nem em lé ke zett töb bé nö vé nyi
ál la po tá ra: nem ma radt meg ben ne egyéb,
mint a kis gyer me kek von zó dá sa any juk hoz,
vagy ahogy a ta nít vány von zó dik szel le mi
mes te ré hez; majd az em ber át lé pett em be ri
lét for má já ba; elõ zõ lel ke i rõl sem mi em lé ke nincs,
és meg fog vál toz ni újra…

Szá mos idé ze tet hoz hat nánk még a té má ban. A leg kü lön bö zõbb szúfi misz ti ku sok 
tol lá ból szü let tek káp rá za tos és fi nom mí vû meg idé zé sei ugyan an nak a Vég te len nek, 
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Örök ké va ló nak és Lé te zõ nek, még azon pla to nis ta és plótinista né ze te ken is túl mu tat va, 
me lyek nek a szufizmus rész le ges örö kö sé nek te kint he tõ, ám me lyek nem min dig ké pe-
sek a lé te zés va rázs la to san egy sze rû örö mé ben osz toz ni. Így az tán a szúfi misz ti kus 
szá má ra a Lé te zés tes tet-lel ket át já ró szét ára dá sá nak meg sem mi sí tõ ér zé sét meg elõ zi a 
busz tan és a firdausz hûs pi he nõ je, ahol Is ten nek a te remt mé nye i ben tük rö zõ dõ ké pét 
szem lél ve öröm jár ja át a meg pi he nõ lel ket, mi e lõtt – fé le lem mel ve gyes gyö nyö rû bor-
zon gás kö ze pet te – be kö vet kez ne a lé lek és Te rem tõ jé nek fel té tel nél kü li kö zös sé ge. Az 
is el mond ha tó ez zel kap cso lat ban, hogy a meg idé zett ker tek nem min dig pusz tán szim bó-
lumér té kû ek: a szufizmustól két sé get ki zá ró an az a tény tart ja tá vol a pla tó ni idea-tant, 
hogy lé te zik az itt és a most fo gal ma, a misz ti kus pe dig igen is lát ja ezek ra gyo gá sát, 
hall ja sut to gó da lo lá sát, mind ezt egy szer re át ha tó és vissza fo gott meg nyi lat ko zá sa ik 
so ka sá ga kö ze pet te. A kert épí té sze ti ki ala kí tá sá nak vál to za tai az adott hely tõl és az 
adott ker tet meg ál mo dó gon do lat tól füg ge nek: a gra na dai Generalifében vagy a li ba no ni 
Beit-Eddinben te ra szos ki kép zé sû a kert, míg Alger, Fez vagy Marrakech pa lo tá i ban egy-
más ból nyí ló zárt ker tek al kot nak egy sé get; van, ahol le an de rek és élénk vö rös vi rá gú fák 
dísz le nek, vagy ép pen ti sza fák és cip ru sok al kot nak ár nyé kos fa lat, és van, ahol rez gõ-
nyár fák ezüs tös fa la húzódik… és min den hol, az ispahani Shah Abbastól a da masz ku szi 
Azzem-palotáig, az isz tam bu li Topkapitól a fe zi Djamaiig, igen, va la men  nyi kert ben ott 
van a cso dá la tos iwan, a zöl del lõ nö vé nyek és a víz irá nyá ba csak az egyik ol da lán nyi-
tott tér, mely ma gá ba zár ja a vi lág ban lé te zõ va la men  nyi üde sé get. Más ker tek ben für dõ-
nek is he lye van, hogy a meg nyug vás bé ké je ki e gé szül hes sen az amúgy is örök ké meg lé-
võ gon do lat, a még tö ké le te sebb meg nyug vás idill jé vel. Megint más he lye ken – egé szen
biz to san kí nai ha tás ra – lé gi es pa vi lo nok ban ala kí ta nak ki nyu godt sar kot, ahol a lé lek
csi cser gõ ma da rak éne ké ben és ga lam bok tur bé ko ló bú gá sá ban gyö nyör köd het, il let ve a 
min de nütt lát ha tat la nul csör ge de zõ víz hang já hoz ve gyü lõ lant üdí tõ har mat hoz ha son la-
tos pen gé sé ben. Utób bi hoz az uj jak nyo mán meg szü le tõ nay, az el nyújt va és va rázs la tot 
idé zõ en to va szál ló síp dal la ma ve gyül. „Mes ter, mi fé le hang ez?” – kér dez te egy szer a 
ta nít vány. Hallay a hang szer vég te le nül szo mo rú és tisz ta éne ké tõl mé lyen meg in dul va 
így vá la szolt: „A vi lág szép sé gén bán kó dó Sá tán pa na sza.”

Szö gez zük le gyor san, hogy az isz lám kert nem a Sá tán bi ro dal ma, ha nem ép pen an nak 
el uta sí tá sa. A gon do san el ter ve zett és for má ba ön tött meg le pe tés la ko zik a kert fa lai kö zött,
le gye nek bár mi lyen el ren de zé sû ek a rész le tek: ma ga san avagy ala cso nyan fek võ te rü le tek, 
er re-ar ra te ker gõ, szin te fel fog ha tat la nul zeg zu gos út vesz tõk, me lyek egy szer csak a szem 
elõtt ki tá ru ló vég te len tér be nyíl nak. Vá rat lan irány vál toz ta tás ok és ka nya rok, ész re vét le-
nül is hí vó-te re lõ rész le tek a kert köz pon ti te re fe lé irá nyít ják a sé tá lót, aki nek fi gyel me 
tel je sen ön ma ga és az õt kö rül ve võ köz vet len cso da ha tá sa alá ke rült; de most vég re le ül a 
kert kö ze pén, és hagy ja, hadd tel je sed jék ki ben ne az a va la mi, amit már egy ide je nö ve ked-
ni érez ma gá ban. Úgy ál mo dik, hogy köz ben éb ren van, mi a latt te kin te te meg ál la po dik a 
kék ég egy fé nyes sáv ján. Az íze sen fi nom vagy épp egy sze rû il la tok már elõ ké szí tet ték lel-
ké nek meg nyí lá sát és a lát ha tat lan ban va ló ki tel je se dé sét. A vi rá gok aro má ja kel tet te gyö-
nyö rû sé get ezer szer is ki fe je zik a tö rök és per zsa mi ni a tú rá kon lát ha tó her ce gek, akik úgy 
szív ják ma guk ba a szeg fû il la tát, mint ha ez ál tal a vi lág leg na gyobb kin csé re buk kan ná nak. 
A vi rá gok kel tet te gyö nyör – mint min den te rem tett do log – egy szer re jel és jel adás. Az 
em ber füg get le ne dik ön ma gá tól – az „ön ma ga” itt már más, mint ami az em ber ben lel ké tõl 
füg get le nül lé te zik, és ami az egy re gyor sab ban kör be for gó szúfi tán cá ban meg nyi lat ko zik 
–, me ren gé sé ben pe dig ara beszk és fi lig rán for má já ban tûn nek elõ az arab-isz lám szel lem
és kép ze let mo tí vu mai. Mind er rõl az arab köl té szet, egé szen pon to san a qacida, a leg õsibb
köl té sze ti ha gyo má nyon ala pu ló vers for ma kap csán ír tam egy szer: „Túl ára dó jel le gé vel 
sza kít va imp li cit mó don ta nús ko dik a min den két sé get ki zá ró an szí nek és szél al kot ta idõ 
meg szûn té rõl, mely idõ nek szét rob ba ná sa em lék fosz lá nyo kat meg õr zõ dí szí tés-tö re dé kek-
ben ma radt fenn. Ka va ro dás és em lék vi szony lag rö vid idõ alatt a té ma for mai ki ik ta tá sa 
ál tal sem le ge sí tik egy mást, a té mát pe dig mint egy fel vált ja és he lyet te sí ti a szö veg ben egy 
más faj ta, mond hat nánk já té kos be széd mód. Az ara beszk hez ha son ló an a qacidát min dig
a leg ben sõ in dí té kok foly ton for má ló dó be rög zü lé sei ala kít ják.” Az arab ze nét pe dig a 
kö vet ke zõ mó don tar tot tam he lyes nek de fi ni ál ni: „Ön ma gá ba tör té nõ vis  sza ka nya ro dás, 
és ön ma gu kon nem túl mu ta tó alak za tok, me lyek mo no tó ni á juk és el ter ve zet ten vé let len-
sze rû va ri á ci ó ik ál tal ahe lyett, hogy sa já tos ér zel mi ál la po to kat tol má csol ná nak, a lel ket
a tü re lem ben va ló áhí ta tos idõ zés re ösz tön zik, ami nek ered mé nye ként ta lán fel buk kan az 
anyag ta lan szem lé lõ dés vár va várt tár gya. De ha így is len ne, azt sem mi il lé kony nem 
köt he ti a va ló ság hoz. Ha pe dig az ér zés, az ér zé keny ség hir te len még is a ma gá é vá akar ná 
tud ni: el ve szí te né azt, a vi lág pe dig azon nyom ban meg szûn ne létezni.”3

3 Stétié, Salah, La Unième nuit, Stock, 1980.
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Az „anyag ta lan szem lé lõ dés” kö ze pet te mi re irá nyul a vá ra ko zás? „A ze ne rit mu sa 
tit kot rejt ma gá ban; ha fel fed ném, fel bo rí ta nám a vi lág rend jét.” – mond ja Dzsalál-Eddin 
ar-Rúmi, majd a rebab4 kap csán hoz zá te szi: „Szá raz a húr, a fa és a bõr, belõlük még is a 
Vágy va Vá gyott hang ja árad.” A ze ne – a fény és a fák örök tár sa – alapvetõ fon tos sá gú 
a pla tó ni re mi nisz cen ci ák és fel is me rés te rén. Még min dig Dzsalál, egy szent má mor ban 
(nashwa) fo gant ver sé ben a lé te zés – ze ne és kert – szé dü lés-él mé nyét mint pro fe ti kus 
és rim baud -i ér te lem ben vett ví zi ót, a re ve lá ció pil la na tát ra gad ja meg:

Lá tom a vi ze ket, me lyek for rá sa ik ból kibuggyannak…
A fák ága it, me lyek úgy tán col nak, mint a
 ve zek lõk,
a le ve le ket, me lyek úgy tap sol nak, mint a
 kob zo sok.

(Több írá som ban is meg je gyez tem már: an nak el le né re, hogy Dzsalál és Rim baud
egy más tól tá vo li ko rok és egy más tól tel je sen kü lön bö zõ kul tu rá lis kö ze gek gyer me kei, 
õket rej té lyes, ugyan ak kor nap nál vi lá go sabb mó don szo ros kö te lék, sõt cin kos ság kö ti 
ös  sze.)

A fé lig be hunyt sze mû, ki csit a kül vi lág ra, ki csit be fe lé fi gye lõ szem lé lõ dõ elõtt a 
me den ce vi zé nek tük re a vég re tel jes egé szé ben meg nyi lat ko zó Va ló ság má mo ros tu do-
má sul vé te le. A nyu ga ti vi lág ban Rous seau be szél er rõl Ál mo do zá sa i nak egyik leg hí re-
sebb sza ka szá ban, mel  lyel kap cso lat ban ké sõbb Edgar Poe a rá jel lem zõ pon tos ság gal 
fo gal maz za meg fur csán-me lan ko li kus el ra gad ta tá sát: „A rend kí vü li ér zé keny ség gel 
át ita tott fan tá zi á nak lé te zik egy cso port ja, me lyek a gon do la tok tól el té rõ ek – ír ja Poe –, 
és ame lye ket ez idá ig a nyelv esz kö ze i vel nem tud tam ki fe jez ni. A »fan tá zia« szót csu-
pán jobb hí ján al kal ma zom e cso port ra, mert a fo ga lom ál ta lá no san el fo ga dott je len té se 
tá vol ról sem fe lel meg an nak, ami rõl be szé lek. Azok az ár nya la tok, ame lyek re én gon-
do lok, in kább a psyché, mint az in tel lek tus szü löt tei. A lé lek ben ki zá ró lag a leg tel je sebb 
(és saj nos oly rit ka) nyu ga lom ide jén je lent kez nek, test és lé lek tö ké le tes egyen sú lyá ban. 
Csak is ezek ben a pil la na tok ban mo só dik el a va ló ság és az ál mok vi lá gá nak határa… 
Olyan ez, mint ha az öt ér zé kün ket sok-sok ezer más, ha lan dó ter mé sze tünk tõl me rõ ben 
el té rõ ér zék vál ta ná fel.” Év szá zad ok kal ko ráb ban Ibn Ara bi a kö vet ke zõ kép pen pró bál-
ta meg ma gya ráz ni és iga zol ni lé lek és koz mosz meg ma gya ráz ha tat lan és iga zol ha tat lan 
egye sü lé sét: „A vi lág egye tem olyan test, mely nek fe je az ég ben, lá ba a föl dön van. Aho-
gyan az em be ri tes tet a lé lek él te ti, a vi lág egye tem tes té nek fe je az ég, ér zé kei a csil la-
gok.” A ke le ti és a nyu ga ti lé lek ta pasz ta la ta i nak azo nos sá gát fir ta tó váz la tos an to ló gi án-
kat zár juk most Mahmud Shabestari ver sé vel. A köl tõ itt is ar ról be szél, hogy em ber és 
uni ver zum egy más nak ti tok za tos tü kör ké pei, a kert pe dig a vi lág egye tem nek úgy mond 
ki in du ló- és vég pont ja is egy ben. Ami itt áll, ar ról ta nús ko dik, hogy a tü kör meg sza ba dít 
at tól, ami anyag sze rû; ma ga az anyag is anyag ta lan ná vá lik, vé gül pe dig min den ki zá ró-
lag szim bo li kus ér tel met nyer, és a kép ze let sza vak ál tal tör té nõ ki ve tü lé se lesz:

Tudd meg, hogy az egész vi lág tü kör,
min den atom ban száz lán go ló
 nap ta lál ha tó.
Ha szét ha sí tod egyet len csöpp víz szívét,
 száz tisz ta óce án tá mad be lõ le.
Ha meg vizs gálsz egy por sze met,
 ezer Ádá mot fe dez hetsz ben ne fel…
A min den ség rej tõ zik egy szem kö les ben;
a je len pont já ban min den együtt található…
E kör nek min den pont já ból a for mák ez re
 szár maz tat ha tó.
Min den kör for gást vég zõ pont hol kör,
 hol for gó kör ke rü let.

Az isz lám kert kö zép pont ja tü kör, vis  sza ve rõ dé sek so ro za ta. Nem csu pán a lá gyan
csör ge de zõ víz rõl van itt szó, mely ön ma gát ár tal mat la nul ker get ve já té ko san hol in nen,
hol on nan fe lel get ön ma ga hang já ra. Ez a vissza ve rõ dés konk ré tabb, ugyan ak kor le he-
let fi nom mó don anyag tól ki üre se dett. A meg fi gye lõ a kert kö ze pén, ab ban a pa vi lon ban 
fog lal he lyet, ahon nan aka rat la nul is a köz pon ti me den ce szö kõ kút já ból da lol va to va csör-

4 Két hú ros észak-af ri kai hang szer. (A ford.)
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ge de zõ vi zet hall ja. Amit pe dig lát: az õt kö rül ve võ vi lág egyen sú lya. Még hoz zá dup la 
egyen sú lya: a kör nye zõ épít mé nyek és szisz te ma ti ku san ki ala kí tott kert rész le tek jobb ra 
és bal ra is a víz szin te sen fel fo gott és szem lélt ter mé szet egyen sú lyát tár ják a szem lé lõ 
elé; ugyan ak kor a víz fe lü le ten tük rö zõ dõ ter mé sze ti ele mek egy má sik szim met ri á ra is 
rá döb ben tik õt: a füg gõ le ges ér te lem ben vett ter mé szet egyen sú lyá ra. A tág tér ben a 
te kin tet el bi zony ta la no dik a ho ri zon tá lis és ver ti ká lis szim met ri ák eg  gyé ol va dásá ban, a 
ká bult tu dat pe dig za va ro dot tan ke re si: hol a va ló ság, és hol an nak tü kör ké pe? Több ször 
gon dol tam úgy, hogy André Bre ton a „va ló ság ki csiny sé gé rõl” val lott né ze tei – túl az 
egy ér tel mû en ki zá ró té nye zõ ként fel fog ha tó kul tu rá lis kü lönb sé ge ken – be fo lyá sol hat-
ták az isz lám nak a mû vé szet kül de té sé vel kap cso la tos el kép ze lé se it. A mû vé szet te rem tõ 
ere je azért kü lön le ges, mert a ha tal mas sem mit lát ja el a leg fi no mabb csip ké vel: mind ezt 
nem an nak szán dé ká val (mint a szür re a liz mus), hogy fel is mer he tet len né te gye, ha nem 
hogy – édes-ke se rû hip nó zis ban – ki csi kar ja be lõ le an nak val lo má sát, ami nem õ, il let-
ve ami õ, te hát hogy õ az, ami nem is õ. „Is ten a vi lá got a sem mi bõl te rem tet te, de a 
sem mi át süt a vi lá gon” – mond ja né mi iró ni á val Paul Valéry. Az ara besz kek dísz fo na tai 
ugyan ezt su gall ják, még hoz zá na gyon ha son ló meg kö ze lí tés ben. „Az ara beszk min den
mû vé sze ti ág kö zül a leg spi ri tu á li sabb” – je len ti ki Baude laire, aki nek rend kí vül éles sze-
me volt a szel lem leg kü lön bö zõbb meg nyi lat ko zá sa i nak ész re vé te lé re. A ho ri zon tá lis és 
ver ti ká lis di men zi ók kö zött fe szü lõ el len tét az em ber ben hos  szan tar tó za va ro dott sá got 
okoz, ugyan ak kor a tér ural má nak ki bon ta ko zá sát ered mé nye zi, me lyet – ámu lat ba ej tõ 
mó don – ön nön tük re i nek alat to mos csel ve té se tesz le he tõ vé. Ez az il lú zió egye te mes és 
még sem tel je sen az. A ma ya szü löt te, tá jak és adott sá gok sze met gyö nyör köd te tõ en szín-
pad ra ál lí tott konf ron tá ci ó já nak ered mé nye, és mint ami kor két ko va kõ ös  sze ér, egyet len
szik rá já ból min dent fel emész tõ tûz szü le tik. Át tet szõ en tisz ta, de pusz tí tó tûz, mely ben
csak a ko va kõ ma rad sér tet len. A tûz re még vis  sza fo gok tér ni. Más es  szé im ben szót 
ej tek az ara beszk szel le mi töl té sé rõl: az ara beszk min den más nál job ban sze münk elé 
tár ja az isz lám anyag tól meg fosz tó szem lé le tét, esz té ti kai szem pont ból pe dig tes tet len 
ér zé ki sé gét és oly cso dá la tos lí rai vis  sza fo gott sá gát. A fél álom ban le le dzõ meg fi gye lõ 
tu da tá ban a tü kör ben ki bon ta ko zó tér egy szer re per me tez zûr za vart a szél ró zsa min den 
irá nyá ba, ugyan ak kor meg szün te ti az irá nyo kat is. Ha son ló ta pasz ta lat ra te het szert az, 
aki egész éle té ben Mek ka fe lé mond ta el imá ját, ám egy nap a leg na gyobb meg tisz tel te-
tés ben ré sze sül ve a Ká ba bel se jé ben te he ti ugyan ezt: ott, ahol min den ég táj egye sül, és 
ahol a dol gok lé nye gé bõl adó dó an meg szûn nek az irá nyok. Az ed dig az ér zé sek bék lyó-
já ban meg nem sej tett, hi szen meg nem sejt he tõ di men zió vib rá ló va ló ság gá vá lik: ön ma-
ga mély sé ge lesz. A kert ben idõ zõ em ber még nem ér ke zik el er re a pont ra. Hall gat ja a 
víz el ha ló csör ge de zé sé vel eg  gyé vá ló és nem szû nõ me ló di át. Az em ber a kert jé ben ver-
se ket vagy da lo kat hall gat, me lyek ma guk is ker tek rõl me sél nek: tük rök a tükörben…

Már pe dig a tü kör bõl vis  sza te kin tõ tü kör kép ha a szem lé lõ dõ bõl el sõ re pusz tán meg-
döb be nést is vált ki, a kö vet ke zõ pil la nat ban fel kel ti a fi gyel mét. A fi gye lem a tu dat
ön ma gá ra éb re dé se, tit kos ös vény a Lé te zés sok szí nû gaz dag sá ga fe lé. A tü kör kép nem 
ki zá ró lag meg sem mi sí tõ ha tá sú: te rem tõ, „új já-szü le tõ” is. Ha te kin te tün ket hos  sza san 
a Lé te zés be vet jük, új te kin tet szü le tik, mely más ként lát ja azt, ami el sõ re ho má lyos nak 
és sö tét nek tûnt: „A dol gok mé lyén cso dá la tos tisz ta ság la ko zik” – mond ja Seneca. 
Szent Pál pe dig meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy: „Egy nap szem tõl szem be áll tok majd 
min den nel, ami nek most csak bi zony ta lan tü kör kép ét lát já tok.” Az isz lám tü kör ben visz-
 sza ve rõ dõ ci vi li zá ció. E fe je zet le het sé ges cí me lett vol na még: „Az isz lám kert je i nek 
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tük ré ben”. De va jon az isz lám ese té ben is ugyan olyan ba rokk, lát szat kel tõ szem fény-
vesz tés rõl, egye te mes il lú zi ó ról vol na szó, mint ami Shakes peare -bõl a kö vet ke zõ só hajt 
vál tot ta ki: „Min ket ma gun kat is ál ma ink szö ve té bõl szõt tek!”? Nem. Nem szem fény-
vesz tés ál do za tá ul esett vi lág ról van szó, ha nem egy meg té vesz tõ vi lág ál do za tá ul esett 
szem rõl (ha sza bad ez zel a szó for du lat tal él nem). Egy egy szer re „kö ze li” és „köz bül sõ” 
Ke let rõl és egy fe le dés be me rü lõ Ázsi á ról; a meg fe le lõ he lyen és idõ ben mind ket tõ pon-
to san meg tud ja ha tá roz ni a vég sõ célt: „A Pa ra di csom – ál lít ják a ti be ti böl csek – an nak
sze mé ben van, aki né zi azt.” A tü kör ugyan is a tü kör nek tük re, ben ne a tük rön tú li la ko-
zik, mi pe dig – ve szen dõ vi rág szá lak – azt lát hat juk meg ben ne, ami „min den vi rág cso-
kor ban hi á nyán ke resz tül van je len”. Dzsalál-Eddin ar-Rúmi a Mathnaviban ta lál ha tó, 
meg le põ ere jû pél dá za ta min den nél job ban ra gad ja meg a lé nye get:

Egy na pon egy szul tán fes tõ ket hí vott a pa lo tá já ba,
egy ré szük Kí ná ból jött, a töb bi Bi zánc ból. A kí na i ak
azt ál lí tot ták, hogy õk a leg jobb mû vé szek; a gö rö gök
szin tén ma guk nak kö ve tel ték szak má juk ban az el sõ sé get.
A szul tán az zal bíz ta meg õket, hogy dí szít se nek fres-
kókkal két egy más sal szem ben ál ló fa lat. Füg göny vá lasz-
totta el egy más tól a két ver sen gõ cso por tot, me lyek
mind egyi ke egy fa lat fes tett, anél kül, hogy tud ta vol-
na, mit csi nál nak a ve tély tár sak. De míg a kí na i ak
szám ta lan fé le fest ményt al kot tak és meg fe szí tett erõ-
vel dol goz tak, a gö rö gök meg elé ged tek az zal, hogy meg-
ál lás nél kül csi szol ják és si mít gas sák a sa ját fa lu kat.
Mi kor a füg gönyt el húz ták, meg le he tett cso dál ni a kí-
nai fes tõk nagy sze rû fres kó it, ahogy a szembenlévõ fa-
lon vis  sza ve rõd tek, amely úgy csil lo gott, mint egy tü-
kör. Te hát mind az, amit a szul tán a kí na i ak fa lán lá-
tott, még sok kal szebb nek mu tat ko zott, ahogy a görögö-
kén vis  sza ve rõ dött.

Ilyen hát az isz lám kert. Kí vül rõl ha tol be fe lé, és bent rõl még bel jebb. A de ren gés bõl 
meg nyi lat ko zást esz kö zöl, ezer nyi lát ha tó ból pe dig egyet len lát ha tat lant. Az il la tok ból 
aj tó kat meg nyi tó kulcs vá lik, a víz cso bo gá sá ból ál mok ka pu ja, a me den cé bõl meg hitt 
tün dök lés, ben ne pe dig – kar tá vol ság nyi ra a szem lé lõ dé se tár gya elõtt el alé ló em ber tõl 
– a Va ló ság csil lan meg. Egy Pas cal tól köl csön vett ki fe je zés sel (amit szá mos szúfi is 
ma gá nak vall hat na) azt mond hat nánk, hogy e Va ló ság ma ga a „szív iránt nyi tott Is ten”.
Et tõl kezd ve pe dig a kert, amely rõl e fe je zet ele jén azt ál lí tot tam, hogy ke se rû em lé-
ke ze tünk ben a ki ta szí tott sá gunk meg je le ní tõ dé se, e kert te hát át vál to zik és meg gyö ke-
re se dé sünk leg fon to sabb he lye lesz. Két ség te le nül szim bo li kus hely, ám a szim bó lum 
kü lön le ges sé gé nél fog va – aho gyan azt több ször is em lí tet tem – csak is köz ve tí tõ funk-
ci ó jú le het, mely köz ve tí tõ ön ma ga vé gül is va lót lan ma rad, ám az, amit át ad, va ló dibb 
a va ló sá gos nál. Eb bõl az is kö vet ke zik, hogy a kert va la men  nyi ki ve tü lé se túl mu tat a 
gyö nyö rön: egy örök ké va ló ság szim bó lu mai és je lei azok, le gyen bár szó vi rág dí szek rõl 
és sti li zált vi rá gok ról, me lyek Ko rán-szö ve gek szé le in in dák ban és aran  nyal dí sze sen 
meg raj zol va so ra koz nak, vagy egyik fe lül múl ha tat lan szúrát a má sik tól vá laszt ják el. 
Ugyan így gon dol ha tunk az imák kel lé ke i nek, a szõ nye gek nek ér zék le te sen meg raj zolt 
öt misz ti kus vi rá gá ra, vagy osz lop fõk vi rág dí szí té se i re, ame lyek – né hány ke vés, de 
an nál fon to sabb ki vé tel tõl el te kint ve (Irán ban és Szí ri á ban) – a muszlim or szá gok ban 
csak is abszt rakt és kép ze let be li fló rá ból me rí te nek.

Az isz lám ker tek ta lán leg fon to sabb ve tü le te a kert el len té te, a kert egy má sik for má-
ja: a te me tõ. A hely egy szer re nyújt al kal mat el mé lyedt töp ren gés re, gye re kek ön fe ledt 
já té ká ra, ami kor pe dig a sí rok fö lé lom bok ha jol nak, egész csa lá dok jön nek ide, hogy 
csa lád tag ja ik és ha lot ta ik kö ze lé ben nyu ga lom ban és be szél ge tés sel tölt sék nap pa la i kat. 
Gyak ran mond ják az isz tam bu li te me tõ rõl, men  nyi re kel le mes és szép hely; ugyan ezt
hal la ni a vi rág zó pisztáciafák alatt el te rü lõ, po ros és ro mos aleppói te me tõ rõl is. Va jon 
el lent mon dás la koz na a csen de sen meg hitt ün nep lés és a ha lot tak la kó he lye kö zött? 
Ha lál és élet mi ért is ne le het né nek egy más leg kö ze leb bi test vé rei? Min den örök re min-
den ben la ko zik: a leg fon to sabb tör vé nye ez a Lé te zés ho mok órá já nak, mely min den
pil la nat ban meg for dít ha tó. Nem de a Ko rán is meg le põ dik és meg il le tõ dik azon, hogy a 
zöld fát meg te rem tõ Al lah meg te rem tet te a tü zet is?

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa
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HÁRS ER NÕ

Bú csú a Ba la ton tól
Iha tom még tü zes bo ra i dat, cso dál va
go moly fel le ge id vi tor lás ver seny ét,
s kö vet he tem sze mem ham va dó su ga rá val
domb ja id ka ra ván ját Fü red tõl Keszt he lyig,
de nem tá rul ki már nyir kos öled elõt tem,
hogy hû vös gyö nyö ré vel meg bor zon gas sa tes tem,
for róbb sze ret ke zé sek má mo rá hoz ha son lón.

El vá lunk an  nyi év után hús-vér sze rint,
nem frissited erõm ká ni ku lai dél ben,
s fül ledt nyár éj sza ká kon nem csó ko lod a bõ röm,
édes, meg un ha tat lan, hû sé ges sze re tõ ként,
ki hez cé da te lek ké tes ka land ja it
bûn bá nón ve ze kel ve mind egy re vis  sza tér tem,
mint a ha zai kút hoz fá radt ván dor le gény.

Plá tói sze re lem lett köz tünk már a tes ti,
meg bé kélt szen ve dél  lyel ve szek tõ led bucsút,
azt kér ve csak , ne szûnj ke gye id be fo gad ni
egy mást vál tó ko rok öröm re szom ja zó it,
s re ám, aki vel egy kor mu lan dó nász ra lép tél,
ne le gyen több, ami em lé kez tet ni fog,
mint egy hal csob ba nás vagy si rály szárny csa pás.

Má ju si ha rang szó
A Don-ka nyar ba ve zé nyelt ma gyar ó vá ri hely õr ség em lé ké re

Hét vé ge van, a vá ros ki ürült,
s tisz tán hal lom az es ti nyu ga lom ban
a meg fá radt bér ház te tõk fe lett
a mes  sze sé gen át szû rõ dõ
nyol có rai ha rang szót.

S egy szer re meg moz dul va la mi ben nem,
nem itt va gyok már, mes  sze re pü lök,
túl év ti ze dek gyász tor la sza in,
rém sé ge in, szi ré na vij jo gá sán.
Bá mész ko dó gye rek ként meg ba bo náz va ál lok
egy nyáreleji kis vá ro si ut cán,
ahol egy rég elfeledt áhitat
lo bo gó gyer tyás vi rág özö né vel
dí szí tett ka puk ol tá rai vár ják
az elé jük érõ kör me ne tet.
Úr nap ja van, s az ün ne pi ha ran gok
hang ja i nak hul lá má tól so dor va,
a lá bak ró zsák szir ma in ta pos nak.
Töm jén füst fû sze re zi a ve rõ fényt,
s a mél tó há la szó hoz gyen ge föl di
aj kak he lyett dísz sor tûz mond imát.

Nö vek szik a ho mály, el hall gat a ha rang szó,
de még so ká ig meg ma rad be lõ le
va la mi fá jó, édes zsib ba dás:
hogy pok lot jár va is ha za ta lál az em lék,
s min dig lé tez ni fog, ami va la ha volt,
mégha egy vi lág om lott is fö lé be.
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LA DIK KA TA LIN

A Vég sõ Tu dás Szá ma: 137
Õ az élet óce án.
Vö rö sen ri kol tó nye rí té se égõ nyál.
Szép sé gé tõl a szür ke an gya lok meg gyul lad nak.
Õ az is te ni em ber õs anya ga,
a ma gá nyos lé lek, aki ott van ahol min den Egy,
ahol még a leg mé lyebb szen ve dély is csil lag ként
por lik szét az örök ké va ló ság tér idõ-le pe dõ jén.

(2007. 10. 07)

Õsz anyó
Az alat ta el te rü lõ li get re le he li há ló ját.
Le ha nyat lik.
Fény gi lisz ták fúr ják át köd pár ná ját.
Õszü lõ ka bát ja vo nag lik
a vér zõ le ve gõ hul lá ma in.
Ri kol tás.
Var jak a fé nyek kö zöt ti fáj dal mas só ha jok ban.
A túl vi lá gi ra gyo gás lo vai ki csap tak a med rük bõl,
tûz zu ha tag gal áraszt ják el az ég li ge tét.

(Szig li get, 2007. 10. 27.)
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BÁTHORI CSA BA

Szo nett csí kos nad rág gal
Szí vós, szi lárd, mint egy fû rész bak.
A láb uj ja kon tíz hos  szú kö röm.
Eny he hor zso lá sok a kö nyö kön.
Az arc ra gyog, mint nyá ron Szép lak.

Még meg tudsz fog ni min den macs kát.
Nad rá god vász na ke mé nyen ro pog.
Alig tolt éle ted re ka la pot
a kö ze li dé mon vagy a ma gas ság.

Rö vid nad rág ban nem vagy mes  sze lá tó.
Nyal do sod, né ha éve kig, fe dett kék
fo gad, hát ha együtt ma rad még

töb bi tes ted del. Pe dig nincs ki vál tó
vi gasz, még jó, ha jobb ese ted el dõl,
és él ve pot  tyansz ki a bal eset bõl.  

A bá nat el adá sa
Én nem hor dom a bá na tom,
   ki te szem a bá nat pi ac
pult já ra a zöld ség, a gyom,
   a jég re tek, a kis ma lac 

vé tel re kí nált hal mai 
   kö zé, hát ha egy nagy sza tyor
ar ra jár, vagy más va la ki
   rá kap, or rát túr ja, s az orr

más fe le lö ki, rá pa kol
   bá na tom ra egy korcs kö teg
ret ket, pa rit, s kér egy csu por
   bá na tot köz ben, és ne vet

hoz zá, mert õ a töb bi ek
   bá na tát nem oly ne he zen
vi szi, mint az enyém, le gyek
   nyu godt, el is kel az ilyen

sajátunkhoz… õ hát vi szi
   az enyém, én meg kap do sok
új után, bá nat nél kül nem va gyok
   csak egy bol dog se hon nai,

egy bá nat ta lan hon ta lan,
   er nyedt kon dom vagy szi ta szárny,
egy ki e lé gült vad alany
   sze re lem mel vagy épp sze re lem nél kül.
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Táj kép éhes ku tyá val
Fe ke te tes tem és fe hér ar com enyém,
éh sé gem gyulladoz az asz tal pe re mén,
ülök ke zed alatt és pi ros-zöld a zub bony,
ha tal mad ar ra jó, hogy en gem el mu las son.

Adj a po hár ból, adj holt zöld kan csód ból in nom,
hap tá kod csík ja majd meg-meg las sít ja kí nom,
in nom asz tal nál kell, nem oda künn az er dõn,
  ahol a hold
  e gör be folt
  e sár ga holt
  a táj ra szórt 
egy má sik tá jat,
a ré gi pe dig, óh, el sül  lyedt mély ga rázs nak.
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MES TER HÁ ZI MÓ NI KA

(D.)
Va la mi té ves ro man ti ka volt.
A kap cso lat mint tá vo li li mes. 
Vá ra ko zás. És meg sze lí dü lés.

Ezért gon dolt min dig a sze lí dek kel.
A va ló ság elõtt a gon do lat
íve be haj lott. Szi vár vá nyos sem mi.

Ak kor, egy szer, né zé sek, le ve lek,
az üres ség tõl enigmatikus
uta lá sok, köl csö nös fél re ér tés.

Ta lál koz tak. Sze líd volt, csak ugyan:
õt más nem sze ret te. Ru tint re mélt,
ahol nem volt ta pasz ta lat se.

Azért fur csa: ne kem csak le fe lé 
si ke rül nek a kap cso la ta im,
ilyes mit mon dott más nap, és sza kí tott.

Húsz év vel ké sõbb pró bál na ke res ni.
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GÁL FE RENC

Pro ject
Leg alább be szé lõ szob runk le het ne.
Érc ma rok, hogy iro má nya in kat
az õgyel gõk elé re me gés nél kül tár ja.
Csocsó fö lé ha jol va fü lel nék,
hogy el hang zik-e már az or de ná ré
vagy az ala mu szi szó az asz ta lok nál.
Té ma-e a comb fix és a la ko dal mi lí ra
ked ve lõ je vagy leg újabb me ne kü lé si ter ve?
És ha el hang zik va ló ban,
amit ki vag dalt be tûk bõl
ra gaszt gat tam cso ma go ló pa pír ra,
ki csit rá me nõs eb ben ját szom.
Fi ze tés kor a pul tos sze mé be né zek,
és egy ütem mel ké sõbb ve szem el
ke ze met a pénz rõl. Az át vál to zás
üte mé ben hó na pos szo bám ban
meg gyúj tom a füs tö lõ ket és a gyer tyát.
Az il la tok fel pisz kál ta ér zé sek re
ki mun kált póz ban szó la lok meg
ta gol tan, to rok ból. Lé nyeg re tö rõ en
az idõ mér ték tõl is ös  sze sze dett nyel ven,
mely a köl tõ sze rint a de ne vér si ko lyá val
fel ve szi a ver senyt, ha ép pen az kell.

Rozs da öve zet
Ide még lég ve ze té ken ér ke zik
az áram. A meg ál lót hor dók jel zik,
a nyá ri idõ szá mí tást sem tart juk,
a ke rü let vé del me zõ jét vi szont
a le ta rolt hegy tö vé bõl ki for dult
alak ban éven te kör be hord juk.
Azon az éj sza kán a ma lom fal
tö vé be hú zó dunk,
ahol reg ge lig me leg van.
Lám pát gyúj tunk és a ki osz tott
pa pír sze le tek re jegy zett óha ját
ki-ki be dob ja a rozs dás si sak ba.
Ha meg van, ki csit ül dö gé lünk fö löt te,
me ren günk a pis lá ko ló fény ben,
azu tán biz tos kéz zel hú zunk.
Zseb re vág juk ol va sat la nul,
és min den hó kusz pó kusz nél kül
ha za té rünk. Ami en gem il let,
jól esõ nyu ga lom mal fek szem ágy ba
ru hás tól. Vá rom, hogy a hold fé nyé nél
le vet kõz tetsz és pi zsa mát is adsz rám.
Mód sze re sen la zít va el hû lõ iz ma i mat
nyug tá zom cson tos tag ja im nak sú lyát
és a re me gést, ahogy erõl ködsz né mán.



25

JÁSZ AT TI LA

Azismert
Arc ra bo rult szob rok szer tar tá sa a fû ben
Haj na li har mat cso rog tengersós könny he lyett az idõ tõl szét vert ar co kon lát ha tat la nul
Sí rás és mez te len ség együt tes sza bad sá ga
Alá zat és meg bo csá tás hasz nál ha tó vá la szok nél kül

Az ur na tar tó be ton fal tö vé ben sár ga gyer mek lánc fû
Mû anyag, an gya li vég tag ok, az én, az én, az én va gyok
az ol va dó hól ében sza na szét
Alá zat és meg bo csá tás kö zött a szép ség kot táz za az is mert dal la mot

Épp úgy
A köl té szet a nemlétezõ egyen súly ke re sé se és meg va ló sí tá sá nak kí sér le te 
Ahogy a pa nel há zak te te je be le lóg az ég szür kés kék jé be
És ahogy az ég kékesszürkéjében fel ol dó dik a pa nel há zak leg te te je
Akár egy jól si ke rült ak va rell fest mé nyen

Épp úgy mo sód nak kézzelfoghatatlan va ló ság gá egy vers szó tá vol sá gai 
Ben nünk 

(cseppetsem)
A tü kör kép ve lem együtt len dí tet te kar ját, utá no zott, gri ma szo kat vá gott rám, ám 
hi á ba pró bál tam azt mon da ni ne ki, te én va gyok, nem hit tem el, még én sem, nem 
tud tam, akár hogy pró bál tam, nem is mer tem ma gam ra ben ne, õ pe dig, a
tü kör kép, még ed dig sem ju tott, hogy ön ma gát ben nem akar ja fel is mer ni, ez az 
iga zi tra gi kum szá mom ra, bár csep pet sem meg ha tó
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JU HÁSZ AT TI LA

és sú gott
Nyers zöld má jus éj.
Fû ér des sely me bor zong
gaz dát lan csönd ben.
Fe ke te vi zek part ján
hi deg ben für dik a nyár.

Gyors for ga lom
Hazafeléút.
A fél be sza kadt õsz bõl
fényittas, cson tos
nyár fa er dõ ront elõ.
Rám döb ben. To vább lo hol.
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HAL MAI TA MÁS

Há la adás
Ami ál lan dó, az mú lik el épp,
ma gá ba for dul vis  sza az örök,
az õszi er dõ las sú út ja in
ha lál és há la pár ban ér ke zik,
a fák tör zsén is áthasog a fény
a szín te len re ményt arany ba von ni,
tör vén  nyel ta kar ni a tud ha tat lant.

Rí tus
Ok tó ber vé gén a já ró ke lõk,
ha dél elõtt van s hoz zá ra gyo gás
– mert fén  nyel la kik, aki sár ban él is,
és Is tent kí sért, aki nem sze ret –:
meg áll nak, mint ha vers vol na a vá ros,
tündérkedik ke gyel mi ál la pot
ve lük, és sü tik egy mást, mint a nap…

Exe gé zis
Fi a tal lány, üres ho tel szo bá ban,
az ágy szé lén ül, ré gi köny vet ol vas,
gör nyedt há tát a lám pa sá padt fé nye
vé gig si mít ja – ta lán meg le li
a la pok kö zött, ami el ve szett,
mi e lõtt ki szá rad na, mint a lé lek,
a hit a nyelv bõl, lám pá ból a fény.

Chaconne
Sza ba dos György nek

Meg ér te ni a leg szebb bûnt, a nyel vet,
s föl gyógy ul ni a szü le tés elõtt:
mû vé szet az, vagy sze re tet, vagy Is ten,
a kéz zel írt vi lág így ott ho nos;
mert a ze ne a vég te len imá ja,
mert a mí to szok nem fe lej te nek,
mert be ava tás nincs: min den ki bent van.
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Ba rokk
A szent alá száll, mint a ke gye lem,
úgy hív ják, hó vagy úgy hív ják, ba rokk,
szer tar tás nél kül is mi sé re hív,
s együtt tör té nik, ami ál ta la
(az ima hang jai az imá dat ban:
pél da be széd a sze rel me sek nyel ve,
je lek be bú vó is ten bi zo nyí ték).

Al vó
Az al vó más vi lág ba tar to zik,
vál la ívé re nin csen föl di kép let,
fe hér szem hé ja nem ne künk fe hér,
el vesz ti ne vét s nem te len az al vó,
ál ma víz hat lan, bûn nem mos sa el,
s tes te hi á ba ten ger part, a ten gert
nem lát ni, túl sö tét van a sza vak ban.
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HÁRS GYÖRGY PÉ TER

Ad notam

Ju hász Gyu la is me ret len ver se,

2006. de cem ber

Rõt kar mai a szür kü let nek
Itt már min dig arat nak vet nek

Ki ka par nak és el ka par nak
Csa pa tos tul akár a var jak

Dol má nyos var jak hol a dol mány
Be csü le te min den ko hol mány

A hold az ég a lány az as  szony
Bos  szút áll a föld a pa rasz ton

Ki sí rok fö lött ön ma gá ban
Ka lászt sze mez get el me nõ ben

Ju hász Gyu la is me ret len ver se,

2006. Ka rá csony

Mit mond ha tok még el ne ked?
Hisz’ an  nyi min den bent re kedt.

Rom lott to rok ban je ges kes keny
alagútakban ön fe led ten.

Fény vagy nap fény mi ott ke reng?
Az em ber fá zik el me reng.

Má ria majd le old ja las san
sa ru i dat hi á ba csat tan

or cá i don csók vagy po fon.
Or szá go dat or szá go lom.
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BALLA MÁ TÉ

In memoriam Mózsi Fe renc
el múl tak a bõ rön dös évek
a ten ger ar ca már nem hul lám zik
a mantrák mor mo lá sa is el hal kult
el men tél vi lá got lát ni hogy az tán
versvisszafojtva vis  sza térj
most íme a csend
most íme a nyu ga lom
s lá tod?
a Lake Hope fö lött
még most is ott ra gyog
az a szi vár vány

Ez hát…
ez hát a nyug dí jas kor
az õsz haj szá lak a rom ló
sze mek és fo gak meg a
me sze se dõ rög esz mék vi lá ga

fá jós hát tal mú lik el a tél
fá jós láb bal mú lik el a ta vasz
s ön ma gam ár nyé ká ban
ücsö rög ve majd fá jó san
mú lik el a nyár is

Szakki
A mi nap meg tá mad tam ma gam.
Szil va pá lin ka-szab lyá mat ön-
Gyil kos le ve gõ vet te kö rül

In nexu
A sztá rok még ga gyog nak.
A mo del lek már nem be szél nek.
New York-tól Csajágaröcsögéig
las san el vesz tik a hang ju kat a né pek.
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Ripeness is all
Ham vas Bé la em lé ké re

vad fán vi rág il la to zik
sze líd fán a gyü mölcs
ami van rég óta érik
súg ja ma ga elé a
mé hes ben a bölcs

a vi rá got a lé lek sze di
a gyü möl csöt a test
szün te len gyü mölcs óra
az egész élet tes tes tül-
lel kes tül sze resd!

ripeness is all – mond juk
a nagy an gol köl tõt idéz ve
kü lö nös misz té ri um ez
ahogy a vi rág ból gyü mölcs
lesz s a gyü mölcs bõl
az em ber fia vé re



32

BÍRÓ JÓZSEF

Gojoseon
–––   to the my south - korean friends   –––

[   GGOTT  BITSOGAE   ]

...   KIM  YU – SHIN   kardja   ...
- mindeneknek   irányt   mutat -

:   nap’ – nap   ...  :  hitre – visz

[   YOUNG  HON  ––  GEO  WOOL   ]

–––   the  eye  is  the  mirror  of  the  soul   –––

...   SZEMEM’   ...   TAVÁBAN   ...
-   REJTEZ’   ...   SZÛZTISZTA  HAZÁM -
:   Á  –  ZSI –  A      ...      Á   –   ...   –   ÁM

[   GEOJEDO   ]

... süt   ... éget  a NAP   ...

- elalélnak  ...   a HEGYEK -
: ma  gá  ba  ————— ol  vaszt

[   GYERONGSAN   ]

KAP – SA   ...   TONG – HAK – SA   ...

- álmodó  templomok   - má –
tól   ...  :   otthonaim    ...

[   HANGANG   ]

...   nézem  a  folyót   ...

- táncoltatja SEOULt -
:   BUDDHA   ...   vigyázza
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[   JANGJADO   ]

...   kagylószárny – sziget   ...
partjainál   ...   folyvást  sír

...  :   õszül   ...   a  tenger

[   MIRUKBUL   ]

...   ki’  járja  körbe   ...   (  ?  )   ...

ÕT   ...    -   ha  Õ  nincs  köröttem -
:   a   ...   körös –  ...  – körben    ...

[   SINTANJIN   ]

...   sápadt  arcodat   ...
almafaág   ...   felezi

...  :   hull’   ...   szirom – esõ

[   ULSAN  BUGEUN   ]

...   fényes   ...   teli – HOLD   ...
-   rizsföldekre   ...   mosolyog   -

:   éj’   ...   lam – pi – on – ja
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ACZÉL GÉ ZA

szencsiség
mi kor el mon dod ötöd ször is ugyan an nak gyen gécs ke vic ced és na pon ta
több ször nem hú zod fel ha tá ro zott moz du la tok kal a slic ced csak ha már
a bi zser ge tõ cúg a com bok haj la tát kör be ci ró gat ta las san ban du kol va 
ár nyék ból a nap ra s za jos pi a co kon is csak úgy jutsz öt rõl a hat ra ha 
a kö rül mé nyes fi ze tés ap ró pén ze it a nagy vo na lú ság gesz tu sa i ra vált va 
rá ha gyod a szá mol ga tás min den dur va ke re kí té sét az õs ter me lõk tõl 
el sza kadt rossz ar cú ba nyák ra hoz zá vé ve még a té to va tisz te let kö rö ket
mi vel né mi gon do lat fosz lány csak kö vet hogy va la mit fi zet tél és nincs
sem mi a ko sár ba té ve vis  sza ka nya rodsz hát a de ren gé ses tett szín he lyé re
alá za to san és le fo koz va in nen tõl ugyan is már az al vi lá gi hi é na a szon da
és rög tön jel zi is mit érsz eh hez csak az hi ány zik hogy a szûrt fény ben
egy cse ne vész ba lek szem közt fel buk kan jon s el csuk ló han gon ma tat ni
kezd je a kö zös múl tat s te más na pos szét tört fej jel ku tatsz a lá da mé lyén
majd nem ta lál va sem mit a me nek vés ud va ri at lan szé lén ked vet le nül
ma sza tolsz  pin cér vagy fod rász ez a borz is me rõs is me ret len a teg na pi
fo ci mec  csel vagy a gye re kek kel kezd jem a szí vós el sza ka dás hi á nyos
stra té gi á ját ös  sze ráz ni s mi van ha az ür ge le lep le zõ pár ti ki if jú sá god
ko moly nyo ma ta  rád bi zo nyít va azon nal — ta ta ott be lül ko pik a fé nyes
el me a szencsiségnek nin csen más ke gyel me kö ves se eny hén bil le gõ
já rá so dat a rész vét mely a meg ren dült lé lek tá ja in olyan abszt rakt nak
in dult fe hér ség mint az el sõ fe hér bot vagy egy fel bo rí tó em ber or mót lan
kör vo na la ek kor az tán már el tû nõd hetsz hol a ha za és mit csi nál a fecs ke
té len ha za ko cogsz és vár ha tod bú san ér des fe le sé ged mi vel az eresz ke dés
eny he lej tõ jét õ már né mi leg be fo gad ta a szûk meg ren dü lés nek leg bel sõbb
kö rök ben sar jad is szo lid esz té ti kai hasz na a pu ha csönd ben nõ ni kezd
az együtt ér zés me leg ma gá nya mely bõl oly kor óva tos be le nyug vás sal
lá tunk rá a mú lás ba nyí ló túl só új vi lág ra mely ben éte ri tech ni kák kal
tük rö zõd nek az el eresz tõ eresz té kek mon dom is tár sam nak e mû él ve zet
új di men zi ók fe lé ve zet: las san fé lek mi re bíz ta tó an meg szo rít ja ka ro mat
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PÁTKAI TI VA DAR

Jan, Johann és Já nos
A Nyug díj biz to sí tó In té zet szem re va ló ad mi niszt rá tor  hölgye né ze ge ti ka to na köny ved ben az egyen ru hás 

fény ké pet. Mi lyen szép fi a tal em ber volt ma ga! Hm. Kö szö nöm. Kép zel je el, twist-pu ló ve rem is volt, bam bit 
it tam, utasüdítõt. Vit tem a VIT-fáklyalángot, elõ ször kós tol tam Co ca-Co lát, jöt tek a tánc dal fesz ti vá lok, az 
Il lés-kon cer tek. Beat les -gom ba fe jem volt, Levi Strauss far me rem. Bun kók vol tak a tszcs-el nö kök és a párt tit-
kár ok, tö kö sek a pá ri zsi di á kok, rusz ki tan kok tan góz tak a prá gai Ven cel téren…

De tud ja mit? Ma már ezt el sem hi szem. Ma már sem mit sem hi szek el. Ak kor, ab ban a pil la nat ban, ott 
min dent el hit tem.

Csor na, 1968. jú li us–au gusz tus

A ha tár õrlak ta nya alakulóterén ki égett a fû, csu pán a te ret sze gé lye zõ öreg pla tán fák 
ár nyé ká ban zöl dell né hány túl élés re vá gyó cso mó. Szem ma gas ság ban, túl a szö ges dró-
ton még a vib rá ló le ve gõ is kö zel hoz za a farádi temp lom tor nyot. Mel let te van a kocs ma, 
ahol a kör nyék leg fi no mabb Ászok sö rét mé rik. A lak ta nya õr ség ben az a leg ro had tabb, 
hogy lóhúgymeleg a víz ku la csod ban, hogy örök ké va ló ság nak tû nik, amíg meg ér ke zik 
a vál tás. Ilyen kor jobb hí ján fej ben írod meg sze rel mes le ve le i det, amit már csak pa pír ra 
kell vet ned hol nap. Na pon ta írod õket, van úgy, hogy ket tõt, hár mat is, mert így leg-
alább mú lik az idõ, így leg alább nem gon do lod bör tön nek, ha szon ta lan idõ töl tés nek ezt 
a hu szon hét hó na pot, amit el ra bol nak tõ led.

Egész Ma gyar or szág, egész Eu ró pa aszál  lyal küsz kö dik. Eme le ti kör le tünk ben csur-
ran-csöp pen a víz. Ne künk, öreg har csák nak, jó eset ben fél évünk van a le sze re lé sig. 
Nem na gyon tö rõ dünk a víz zel, sem ez zel a sok bo hóc ko dás sal, amit ka to na ság nak 
hív nak. Hogy klas  szi kus baj tár sa mat, a Kokas Jan csit idéz zem: a jó ka to na vi zet csak 
kül sõ leg vesz ma gá hoz!

Per sze a Kokas, a Csen gei, a Kolonics meg a Gregosits De zsõ kön  nyen szí vat nak min-
ket, hi szen a szom szé dos nagy fa lu, Farád me gyei el sõ osz tá lyú csa pa tá ban fut bal loz nak. 
He ten te há rom szor jár hat nak ki a lak ta nyá ból edzés re, plusz a va sár na pi meccs. Be csü le-
tük re le gyen mond va, ál ta lá ban nem üres kéz zel tér nek vis  sza. Kint rõl kell córeszolni a 
pi át, mert a kan ti nunk ban ná po lyin, kek szen és utasüdítõn kí vül ló szar sincs. A csiz ma-
szár a rej tek hely. Egy-egy al ka lom mal nyolc „nyom jel zõs ra ké tát” tud nak be csem pész ni 
fel tû nés nél kül. Ezek fél de cis pá lin kák, a kétdeciset már a ka pu ügye le ten ki szúr nák. 
Len ne ér te há rom nap fog da, eltávmegvonás, ros  szabb eset ben fut ko só is.

Ha meg nem me het nek va la mi foly tán edzés re, kény te le nek va gyunk a gyen gél ke dõ-
rõl be spáj zol ni tisz ta szeszt. Aro má sít va tûr he tõ. Csak hogy az két szer an  nyi ba ke rül, 
mint a bol ti ár. A szar rá gó Kalotai, amúgy ren des gye rek, kü lön föl szá mol ja az aro ma
árát is.

Pia be szer zés szem pont já ból utol só le he tõ ség ként a vér adás mint olyan jö het szó ba.
Két pár virs li és két üve ges sör jár ér te. A vér adást, há la a Jó is ten nek, nem a lak ta nyá ban, 
ha nem a csor nai if jú sá gi ház ban tart ják. Ilyen kor ál ta lá ban el né zõ, mond hat ni úri em ber 
Laczik õr nagy elv társ, lak ta nyánk pa rancs no ka. A vér adás elõt ti el iga zí tá son foly ton 
ki hang sú lyoz za: an  nyit igya nak ka to nák, mint a mar hák! Elõ ször nem tud tuk mi re vél ni,
az tán jött a ma gya rá zat: „Tud va le võ leg a mar hák csak an  nyit isz nak, amen  nyi jól esik 
ne kik, egy kort  tyal sem töb bet!” Le is ro han juk vér adás után ren de sen a hí res ne ve ze-
tes csor nai Ko ro nát. Fe ke te cím kés cserkót, csé-vitamint (lásd még: cse resz nye pá lin ka) 
ve de lünk kor só sö rök kel, azu tán for dít va. Fél év sem te lik el Csor ná ra ve zény lé sünk óta, 
mi né há nyan, szesz test vé rek, már jel vén  nyel büsz kél ke dõ vér adók va gyunk, pe dig az 
ap rócs ka jel vényt leg alább tíz vér csa po lás után ad ja a he lyi vö rös ke reszt szer ve ze te.

Jú li us 6-án Háklár Ti va dar vegyvédelmis ti ze des, szá zad ír nok le ve let kap ott hon ról. 
Ezt elég gé fur csáll ja, hi szen az ott ho ni ak nem na gyon le ve lez nek ve le. Min dent meg be-
szél ott hon, ami kor el tá vo zá son vagy sza bad sá gon van.

Szeretettel köszöntjük a 60 éves Pátkai Tivadart!
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Drá ga Kisfijam!

Va la mi ros  szat sej tek, azt ál mod tam, hogy öreg apád nak elszabadúlt a bikájja, egy 
ál ló na pig nem tutták a fa lu ban be fog ni, sok uccabelit meg ök lelt! Ez nem jó álom 
Kisfijam. Meg aztat óvastam a Kis al föld ben, hogy va la mi lyen törzs ve ze té si gya kor lat ról 
ha za ér kez tek a ma gyar ka to nák, ugye tik nem men tek Cseszlovákiába? …A Haj nik Zo li 
öcséd min dig megy az ETO mec  csek re, le het, hogy ki esik az ETO, azt mondgya,…hozott 
Gyõr bõl Co ca Co lát, már a bol tok ban is le het kap ni, ne kem nem izlett, va la mi lyen köp-
te tõ sze rû anyag le het ben ne, de még is meg is  szák a fiatalok…Vigyázzál igen ma gad ra, 
csó ko lunk sok szor, szü le id és Er zsi hugod…

Az nap szo kat lan idõ pont ban, dél után két óra kor trom bi tál ják ös  sze a vegyvédelmis 
sza kaszt po li ti kai fog lal ko zás ra. Pén zes al had nagy, po li ti kai tiszt mel lett egy ci vilru hás 
ür ge is je len van. Be mu tat ko zik, de hát kit ér de kel, sen ki sem ve szi ko mo lyan.

Elv tár sak! Mint az önök elõtt is is mert, cseh szlo vák ba rá ta ink nál, elv tár sa ink nál az 
utób bi idõk ben föl erõ söd tek bi zo nyos kri ti kus han gok, né hány cso port, egy-két elem és 
egyes, egyéb ként ki vá ló mû vé szek, tu dó sok, spor to lók két ség be akar ják von ni a szo ci a-
liz mus eredményeit… ezek a bi zo nyos ele mek em ber ar cú szo ci a liz mus ról pré di kál nak, 
mint ha en nél még emberarcúbb is le het ne (bla-bla-bla, ha ha-ha, ha ha-ha)

Ki más, mint Scheffer sza kasz ve ze tõ szu nyál el húsz perc után a leg mé lyeb ben. Hor-
ko lá sá ért két he ti televíziónézéstõl tilt ja el a Pén zes. Na Scheffer, nem néz he ted a Négy 
pán cé lost és a ku tyát. Bumm! Az iga zat meg vall va, sza runk mi a cseh szlo vák hely zet re, 
ké szít jük a cen tit vá gás ra, a LE SZE RE LÉS RE.

A hely zet ak kor for dul ko mo lyabb ra, ami kor Ber ki fõ törzs elv társ be je len ti, hogy az 
egész csor nai ha tár õrke rü let ben úgy ne ve zett ös  sze tar tás lesz. Ez után he ten te szá mít ha-
tunk leg alább há rom-négy gya kor ló ri a dó ra és emelt szin tû ki kép zés re. Dél elõtt és dél-
után, na pon ta két szer is meg hajt ben nün ket a tég la gyá ri gö dör ben! Har minc fok ár nyék-
ban, öt ven a vegyvédelmis fel sze re lés ben, az az a ko ton ru há ban. Gáz ál arc fel! Gáz ál arc 
le! A Salakta ful la do zik, nem is sej ti, le ra gasz tot tuk a gáz ál ar cá nak pil lan gó-sze le pét. 
Atom vil la nás jobb ról, bal ról, kö zép rõl. Ki nyí lik a sza kasz jobb ra, nem la zsál! El szá mol 
tí zig, föld re ve ti ma gát, arc cal le fe lé, hogy ne va kít sa meg az atom vil la nás. Ja, per sze. 
Csi ga szö ges csiz mánk ban, a tö kün ket el hagy va, bo ká ig iz zad ság ban. Mind eh hez rö hög 
a Ber ki, ka pa fo ga it vil log tat va.

A leg na gyobb me rény le tet egy va sár nap es te kö ve ti el el le nünk. Kör let szem lé re 
ké szü lünk, ta ka rí tunk, si ká lunk, por ta la ní tunk, le ola joz zuk a vas ágyak ke re tét is, de rék-
szög ben áll nak a stokin ös  sze haj to ga tott ru há ink. Ha a szem le bi zott ság min dent rend ben 
ta lál, me he tünk a tv-szo bá ba, meg néz het jük a Kin cses szi get cí mû ma gya rul be szé lõ 
fran cia film so ro za tot és az utá na kö vet ke zõ Fi a ta lok cí mû ze nés an gol fil met. Min den
rend ben! A bi zott ság már ki fe lé tart a kör let bõl, ami kor a Tí már Bé la han go san el fing ja 
ma gát. Mi vel sen ki sem vál lal ja ma gá ra a kí nos gik szert, ezért sen ki sem kö pi be a Bé lát,
vagy aho gyan ma gunk kö zött hív tuk, a Blö kit. Csönd. Sí ri. Több sem kell Ber ki fõ törzs-
nek, azon nal gáz ri a dót ren del el. Ez an  nyit je lent, hogy öt perc múl va ro ham si sak ban, 
gya kor ló ru há ban, mál hás zsák kal há ta don, gáz ál arc ban, ol da la don gya log sá gi ásó val 
so ra ko zol a fo lyo són. Scheffer sza kasz ve ze tõ je lent: Fõ törzs õr mes ter elv társ, Scheffer 
sza kasz ve ze tõ je len tem, hogy a né gyes kör let a gáz ri a dót vég re haj tot ta! A pi szok Ber ki 
ka ró rá já ra néz, meg kö szö ni, azu tán ki ad ja a pa ran csot: A fin got ro ham si sak ok kal be le-
mer ni a le pe dõk be! Az ala ku lótér mö göt ti sze mét tá ro ló ban kö zöm bö sí te ni! Pa ran csot 
vég re haj ta ni! Más fél órát kap nak! Ér tem? Raj tunk rö hög az egész má so dik eme let. Öt 
le pe dõt hú zunk le, mind egyik nek a sar kát fog ja egy-egy öreg har csa. Mer jük a fin got
cir ka más fél órá ig: fu tó lé pés ben le a lép csõn, föl a lép csõn. A film he lyett Ber ki vil lo gó 
la pát fo ga it lát juk egész es te.

Drá ga kisfijam!

Költ. Sokorópátkán 1968 jú li us 15
Reméllem le ve lünk a leg jobb egésségben ta lál. Mink jól va gyunk há la Is ten nek, re mél-

jük te is. Saj nál ha tod, hogy nem tud tál ha za jön ni, mert a Zo li me sél te, hogy az ETO 
sta di on ban mi lyen jó vót az Il lés ze ne kar, de a Ko vács Ka ti nemgyütt el!...

Öreg apád nem va la mi jóll van, azt üze ni, hogy ne ártcsad ma ga dat a ga né po li ti ká ba, 
mert an nak so ha se vót jó vége…tudod, õtet is Ison zó nál se bez ték meg szu ro nyos pus ká-
val a lapockáján…
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Jobb len ne, ha Szent Ist ván nap ra in kább ha za gyünnél, mint Ta pol cá ra az Évi hez
szöllõt kacsozni!...

Hogy ho vá me gyek én Szent Ist ván nap ján, azt csak a Jó is ten tud ja egye dül. 
Au gusz tus ti ze di ké tõl már a ki ma ra dá sok szá mát is ra di ká li san csök ken tik, sza bad ság-
ra és el tá vo zás ra csak in do kolt eset ben me het, aki me het. Iro dal mi szín pa di pró bá ra 
ez után he ten te egy al ka lom mal ke rül het sor a csor nai gim ná zi um le ány kol lé gi u má-
ban, pe dig a huszonnegyedikei, a du nán tú li ha tár õr egy sé gek te rü le ti dön tõ jén együtt 
lé pünk föl a he lyi Hu nya di gimis csa jok kal. Az ese mény so ro zat tal a Kom mu nis ták 
Ma gyar or szá gi Párt ja, a KIMSZ és a Ma gyar Ta nács köz tár sa ság meg ala ku lá sá nak 
hár mas év for du ló já ra ké szü lünk ce fe tül. Az il le gá lis kom mu nis ta párt har cá nak egy 
drá mai epi zód ját dol goz zuk fel ver sek kel és pró zák kal. Scheffer Pis ta ren de zi az elõ-
adást, per sze min den ki be le szól, leg fõ képp a min den lé ben ka nál könyv tá ros, Mechle 
Kar csi. Vi szont én is büsz ke va gyok, mert a cím az enyém: Bi lincs be vert sza bad ság.
Mi cso da cím! Ami most an  nyi ra igaz nak tû nik, hogy mi, iro dal mi szín pa do sok sem 
kap juk meg au gusz tus hu sza di ki ju ta lom sza bad sá gun kat az ös  sze tar tás mi att. Ne sze 
ne ked bi lincs be vert sza bad ság!

Csor na, 1968. au gusz tus 14.

Édes Örök Évám, Örök Sze rel mem!

Ha hi szed, ha nem, min den pil la nat ban Rád gon do lok ezek ben a ne héz na pok ban. 
Hidd el, nem csi nál tam sem mi ros  szat, még sem rö pül he tek a kar ja id ba, mert úgy ne ve-
zett ös  sze tar tás van mi ná lunk, min den ki nek el tép ték a sza bad sá gos pa pír ját, gon do lom, 
hogy ol va sod az új sá go kat. Tu dod ezek a csehek… én még azért bí zom ben ne, hogy 
ka csoz ha tunk a szentgyörgyhegyi szõ lõ tök ben, ha nem, hát he lyet tem is igyál fi nom,
ham vas kis fröc  csö ket. De ne sokat!…

An nak meg iga zán örü lök, hogy si ke rült meg sze rez ned az Ome ga és a Zo rán kis le-
mezt. Per sze, hogy las sú zunk a Zo rán ra!

…én is gon dol tam ám Rád, a kul tú ro sunk fo tó sá tól, tu dod, a Kalotaitól 80 fo rin tért 
vet tem ket tõ Zo rán, egy Rolling Stones, egy Koós Já nos és há rom Il lés rep rót. Ezek kel
majd tudsz cse re be rél ni és Te le szel a me nõ, mert sze rin tem Ta pol cán még sen ki nek 
sin cse nek ilyenek…

Ölel és mil li árd szor csó kol a Te kétkrumplibogaras sze rel med!

Mi lyen büsz ke vol tam, hogy ár va lányt sze re tek, rá adá sul ha lá lo san. K. Évát nagy any-
ja és nagy báty ja ne vel te, mert szü lei meg hal tak. A mai na pig nem tud tam meg, ho gyan
és mi ért, min dig el ke rül ték a vá laszt, örök ti tok ma radt szá mom ra. Is te nem! A le ve lek. 
Azok a na pon ta írt sze rel mes le ve lek. Csor ná ra ve zény lé sünk után ha ma ro san hí re ment, 
hogy fél ru mért vagy egy do boz Fecs ke ci ga ret tá ért bár ki nek, bár mi kor olyan, de olyan 
sze rel mes le ve let írok az ott hon ma radt meny as  szony ok nak, ba rát nõk nek, hogy csak 
na. Ga ran tált a rá ger je dés. Csu pán az alap szi tu á ci ót kell fel vá zol ni, a töb bit rám le het
bíz ni. Pon to sab ban a Rad nó ti-, Szép Er nõ-, Tóth Ár pád-, Kosz to lá nyi- és Shakes peare- 
kö te tek re, ame lyek ott po ro sod tak vol na a kultúrszobában, ha én ilyen al kal mak kor le 
nem ve szem azo kat a pol cok ról. Ezek bõl írom ki a leg szebb sze rel mes so ro kat, ezek kel 
tûz del em te li a rám bí zott le ve le ket.

Ek kor még csak azért jár tam a könyv tár ba, hogy az iro dal mi szín pa di fog lal ko zá so-
kon ne néz ze nek tel je sen hü lyé nek. Iro dal mi szín pad ra pe dig azért je lent kez tem, hogy 
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he ten te két szer ki me hes sek a vá ros ba, rá adá sul a le ány kol lé gi um ba. Az tán a lá nyok meg-
sze ret tet ték ve lem a szín pa dot, a szín pad a klas  szi ku so kat, vé gül már le vet tem a polc ról
a Nagy vi lá got, az Új Írást, a Je len kort és az Éle tün ket is. Va la hogy így kez dõ dött.

Csiz má ban és ru hás tól al szunk a kör let ben, a Pén zes sze rint bár me lyik pil la nat ban 
éles ri a dót ren del het nek el fel sõbb he lyen. Még jó, hogy a teg nap elõt ti tánc dal fesz ti vál 
dön tõ jé nek el sõ ré szét meg néz het tük. Ba ro mi jó volt az Il lés! Ezek re a cse hek re meg sza-
kad na rá az ég. Én nem is tu dom, mi lesz, ha…, én ab ba be le ha lok, ha nem kö vet he tem 
perc rõl perc re a me xi kói olimpiát…

Szit ko zó dás, egy re ide ge sebb lég kör. A leg lá to ga tot tabb hely mos tan ság a W. C., 
min den ki szó sze rint fo sik. Ahogy jö vünk vis  sza va cso rá ról, az ét kez de mel lett négy 
„gu lyás ágyú”. En nek a fe le sem tré fa. Sö té te dés kor fur csa mo raj, egye ne sen az ég bõl.
Kokas Jan csi sze rint ezek csa pat szál lí tó re pü lõ gé pek le het nek. Lóczi had nagy je le nik 
meg a kör let ben, alig lep le zet ten ide ges és sá padt, ami kor pa rancs ba ad ja, hogy nyis sunk 
ki min den ab la kot a kör let ben. Kis vár tat va fül si ke tí tõ lesz a zaj. Ha tal mas he li kop ter 
eresz ke dik alá az alakulótérre, iszo nya tos men  nyi sé gû port és pla tán fale ve let szór szer te-
szét a kör le tünk ben. Hát ezért kel lett ki nyit ni az ab la ko kat! Ri pi tyá ra tört vol na az üveg, 
úgy ráz kó dott min den, mint föld ren gés kor.

Már más fél órá ja ülünk tu cat nyi an a szov jet gyárt má nyú böszmenagy he li kop ter 
gyom rá ban. Most a Ber ki fõ törzs õr mes ter sem mu to gat ja la pát fo ga it, la pít, csa pat rá di-
ón vár ja a kö vet ke zõ pa ran csot, de azért re zig nál tan oda bö ki: ne szar ja nak be elv tár sak, 
agyon lõ ni min den kit csak egy szer le het! Vis  sza a kör let be! Nem ért jük mi tör té nik, 
még is föl lé leg zünk. Úgy lát szik, még sem olyan sür gõs. A Ber ki sze rint a ha tár sza kasz 
meg erõ sí té sé re me gyünk Raj ka tér ség be, ide ig le ne sen ne künk kell majd biz to sí ta ni az 
ide ig le ne sen ná lunk ál lo má so zó szov jet csa pa tok cseh szlo vák te rü let re lé pé sét. Min den-
ki vé gez ze el kis és nagy dol gát, mert fél óra múl va gép jár mû re szál lunk és Raj ká ig nem 
lesz meg ál lás.

Elöl egy raj-Gaz, mö göt te há rom ki vik szolt, ám ro zo ga, öreg di e sel Cse pel, azu tán a 
„gu lyás ágyúk”. Alig ész re ve he tõ en, de haj na lo dik. Ho vá tûnt a ká ni ku la? Va co gunk, az 
esõ is el ered. Leg na gyobb meg le pe té sünk re egy már föl vert, a tá bo ri kö rül mé nyek nek 
meg fe le lõ en be ren de zett raj-sá tor elõtt rak nak le ben nün ket. Mint ké sõbb ki de rül, sá to-
run kat a Raj kai Ál la mi Gaz da ság õszi ba rac kos ül tet vé nyé nek egyik sar ká ban ver ték fel 
elõt tünk a mû sza ki sok. A Ber ki sá to runk tól hu szon öt lé pés re le ver egy ka rót, mond ja,
ide kell ás ni a lat ri nát. Köz ben meg ér ke zik Lóczi had nagy a pa ranc  csal. Négy szer hat 
órás vál tá sok ban sem mi más dol gunk nem lesz, mint biz to sí ta ni a szov jet kon vo jok 
biz ton sá gos át ha la dá sát Po zsony fe lé. Öt ven mé te ren be lül ci vil sze mé lyek nem kö ze-
lít he tik meg a fõ utat, ahol majd a kon vo jok vo nul nak. A leg na gyobb eré lyes ség gel kell 
fel lép nünk, éles lõ fegy ve re in ket csak vég sõ eset ben sza bad hasz nál ni. Pa rancs meg ért-
ve? Meg!

Meg kap juk a pi ros és zöld jel zõ tár csá kat. A „gu lyás ágyút” el von tat ják, he lyet te az 
árok part mö gött be ás nak egy Gorjunov tí pu sú gép pus kát. Éle tünk ben egy szer lõt tünk 
más fél év vel ez elõtt gép pus ká val a kör men di lõkiképzésen. Hasz nál ni sem tud nánk,
még ha kel le ne sem. Kör be is rö hög jük. Ka to na köny vem sze rint, atom-bakteorológiai
és vegy vé del mi fel de rí tõ gkv. len nék, én ve zet ném a su gár fel de rí tõ gép jár mû vet, ho lott 
még jo go sít vá nyom sincs. Azért úgy né ha be le gon do lok, ha tény leg ki tör ne egy atom há-
bo rú, ami re foly ton ké szü lünk, az el len ség a rö hej tõl hal na meg, nem a Var sói Szer zõ dés 
csa pa ta i nak el len csa pá sá tól. Had tá po sok hoz zák a ka ját a raj kai õrs rõl. Hát ezért tûnt el 
a „gu lyás ágyú”. A sár ga bor só-fõ ze lék, a bró mos tea, úgy lát szik most, el fe lejt ve. Bez zeg 
van hús dö gi vel. Fõtt son ka, gyu lai kol bász, Pick-sza lá mi ki ló szám ra. Húst za bá lunk 
hús sal. Rá adá sul itt a ba rac kos, ros ka do zó fá i val, kétöklömnyi, szü re te lés re érett ba rack-
ja i val. Ál lí tó lag an  nyit ehe tünk be lõ le, amen  nyi be lénk fér.

Dél elõtt ki lenc kor je len nek meg az el sõ szov jet ZIL te her au tók. Csõ rös or ruk hos  szá-
ban fe hér re me szel ve. Jön nek, csak jön nek vé ge lát ha tat la nul, leg alább száz-száz hú szas 
tem pó ban sö pör nek. Tény leg an  nyi an van nak, mint az oro szok! Kétol dalt li ba sor ban 
egymással szemben ül nek a fel fegy ver zett ka to nák a nyi tott pla tón. Jól lát ha tó an ne vet-
gél nek, ta tá rok, grú zok, kir gi zek. Né ha le las sul, majd meg áll a kon voj. Táv csö vün kön 
ke resz tül lát juk, hogy ilyen kor a fõ út ra me rõ le ges vas úti pá lyán szov jet tan kok kal meg-
pa kolt sze rel vé nyek húz nak át Cseh szlo vá ki á ba. El sem hi szed, hogy ezek a ka to nák 
har col ni men nek. Mu to gat nak, szó ba ele gyed né nek ve lünk. Most bá nom iga zán, hogy 
vé gig buk dá csol tam a tech ni kum orosz órá it a Nyé ki nél. Is te nem, Le gen da Ta nár Úr, ali-
as Nyé ki! Vég zõs ko rom ban, ki hív fe lel ni. Föl ír ja a táb lá ra: СОБАКА. Háklár, ha ezt 
el ra goz za, nem buk ta tom meg! Föl zú dul az osz tály. Ta nár úr, hi szen a Háklárnak föl fe lé 
ível nek a je gyei: egyes, egyes, ket tes alá, ket tes! Mit volt, mit ten ni, ra go zok. Ja szabáka, 
tü szabáka, on, aná szabáka. Rö hej ben tör ki az osz tály. Nyé ki re mény te len nek tart, azt 
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mond ja, át en ged, de nem ta ná csol ja, hogy at ta sé le gyek Moszk vá ban. Csak ké sõbb de rül 
ki, a СОБАКА kisku tyát je lent ma gya rul.

Föl éb reszt jük Mechle Kar csit a sá tor ban, mert a Mechle min dent tud, még oro szul
is tud. Ha ma ro san ki de rül, a rusz kik nyers ká posz ta fe je ket cse rél né nek ci ga ret tá ra és 
ka já ra. Do bál ják le a ká posz tá kat, négyet-ötöt-tizet…mi pe dig vi szon zá sul meg do bál juk 
õket õszi ba rack kal, gyu lai kol bás  szal, té li sza lá mi val! Azt a bol dog sá got! Ahogy mar-
can gol ják a kol bászt és a sza lá mit! Ci ga ret tánk ne künk sincs. Nye kuritty, nye kuritty!
– ki a bál juk vis  sza.

Más nap reg gel pa rancs no ki gép jár mû vel ér ke zik Lóczi had nagy elv társ. Háklár ti ze-
des és Mechle õr ve ze tõ pa kol ja fel a gép jár mû re egyé ni fel sze re lé sét! Hát még is van 
Is ten. Ös  sze ka csin tunk a Mechlével, tud juk, me he tünk az iro dal mi szín pad ok te rü le ti 
dön tõ jé re. En  nyi a há bo rú?

Po zsony, 1968. au gusz tus

A raj kai ha tár tól alig né hány ki lo mé ter re, hu szon egye di kén, ami kor Jan Merka, 
a po zso nyi tech ni kai egye tem har mad éves hall ga tó ja la ká sá ból ki lép az ut cá ra, még 
csak azt ér zé ke li, hogy kis sé le hûlt a le ve gõ. En nek tu laj don kép pen örül is, hi szen a 
ko ro ná zóvá ros la kói hó na po kon ke resz tül szen ved tek a ká ni ku lá tól. Néhány száz lé pés
meg té te le után alig hisz a sze mé nek. Egy szov jet tank. Amott az út ke resz te zõ dés ben 
még egy.

Meg sza po ráz za lép te it, s ahogy kö ze le dik a campus épü le té hez, egy re fu rább ér zés 
ke rí ti ha tal má ba. A tan kok szana-széjjel, több nyi re az út ke resz te zõ dé sek ben áll nak. 
Az is gya nús, ami nem gya nús. Az em be rek az ab lak füg gö nyök ta ka rá sá ból les ke lõd-
nek, az egye tem épü le té nek még a kör nyé kén sincs tank… Jan Merka ek kor még nem 
sej ti, hogy bol dog, fel hõt len di ák éve i nek egy szer és min den kor ra vé ge, sor sa né hány 
órán be lül meg pe csé te lõ dik.

Öt sze mesz ter rel a há ta mö gött már ru ti no san, föl fe lé is ket te sé vel vé ve a lép csõ fo-
ko kat, egy szer re az au lá ban ta lál ja ma gát. Mint ki raj zás elõtt a méh kas, olyan bent a 
han gu lat. Meg száll tak ben nün ket! Most esik le ne ki a tan tusz. Nem akar ja el hin ni. Az tán 
el hi szi, ami kor kö ze lebb hú zó dik a re cse gõ rá di ó hoz:

…Csehszlovákia pol gá rai, mun ká sok, pa rasz tok, dol go zó ér tel mi sé gi ek, fér fi ak és 
nõk, fiatalok!... Felszólítjuk ös  szes hon fi tár sa in kat, ad ja nak meg min den tá mo ga tást 
szö vet sé ge se ink csa pa ta i nak. A re ak ci ós for du lat ve szé lyé nek fel szá mo lá sa után a szö-
vet sé ges csa pa tok el hagy ják Cseh szlo vá kia területét…

Év fo lyam tár sai már fo gal maz zák a 10 pon tot, na ná, hogy õ is be száll! Te szi, amit 
ilyen kor egy egye te mis tá nak ten nie kell. Be vá laszt ják a komitébe. Más nap ba rát já val 
a vá ros kö zép is ko lá it jár ja, az igaz ga tók kal tár gyal, hadd ol vas nák föl az egye te mis-
ták 10 pont ját, mely ben töb bek kö zött a szov jet csa pa tok azon na li ki vo nu lá sát is 
kö ve te lik. Az el kö vet ke zõ na pok a pe tí ció sok szo ro sí tá sá val, ter jesz té sé vel tel nek. 
Ap ja, Andreas Merka Po zsony egyik köztiszteletnek ör ven dõ fog or vo sa, óva in ti a 
buz ga lom tól, hi szen a má so dik vi lág há bo rú ban volt már õ orosz fog ság ban. Fü les 
ér ke zik az egye tem rõl, lis ta ké szül azok ról a hall ga tók ról, akik részt vesz nek az ese-
mé nyek ben.

Po zsony ban már ja vá ban tart az úgy ne ve zett normalizáció. Jan Merka az utol só
pil la nat ban kap út le ve let. Egye te mis ta év fo lyam tár sá nak édes ap ja a szlo vák bel ügy mi-
nisz té ri um ban dol go zik, eb ben a zûr za var ban egyet len nap alatt el in té zi a pa pí ro kat. Jan 
tud ja, min den perc szá mít most. Ro ha nás ha za, pa ko lás a böröndbe: egy vál tás ru ha, a 
töb bi könyv.

Bécs, 1968. no vem ber

A traischkircheni lá ger egy ál ta lán nem íz lik Jan Merkának. Mi vel Fel vi dé ken 
szü le tett, jól be szél ma gya rul is. A Gyõr bõl ko ráb ban dis  szi dált Jós ká val ös  sze ba rát-
koz va azon vi tat koz nak, Svéd or szá got vagy Auszt ri át vá lasszák le en dõ ha zá juk nak. 
Jós ka majd ké sõbb Svéd or szág ba uta zik, Jan Bécs be. Dön té se nem ér zel mi, ha nem 
pusz tán ra ci o ná lis. A né met nyelv vel kön  nyeb ben bir kó zik meg, mint a svéd del,
hi szen nagy ma má ja, aki a Mo nar chi á ban nõtt fel, már óvo dás ko rá ban ta ní tot ta 
né me tül is.
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Egy re for má tus lel kész pa ró ki á ján fo gad ják be, kö szön he tõ en an nak, hogy két év vel
ko ráb ban, öku me ni kus vi lág ta lál ko zón is mer te meg a szál lás adó lel készt. Ri deg, ba rát-
ság ta lan az al bér let. Jobb hí ján új sá got árul a Kurirnál. Né ha a re mit ten dát gyû ri ös  sze, 
az zal tö mi ki me le gí tõ jé nek szá rát, hogy éj jel meg ne fagy jon. Alkalomadtán vesz 
né hány ha sáb fát, be fû te ni. Ka rá csony kor har minccen tis hó esik Bécs re, en nek iga zán
csak õ tud örül ni, hi szen a hó la pá to lás sal so kat le het ke res ni.

A ta vasz és a ko ra nyár már jobb, nem kell fû te ni. De hát az éh ség, a foly to nos éh ség. 
Föl fe de zi, hogy a pa ró kia ud va rá ban gyü mölcs fák is van nak. Le lop kod ja a nyers vagy 
fé lig érett kör tét, kom pót nak sok cu kor ral egé szen tûr he tõ lesz. Ké sõ dél utá non ként 
me net rend sze rû en át gya lo gol a vá ros túl só szeg le té be, a pi ac ra. Zá rás elõtt ér de mes 
men ni, ilyen kor pél dá ul egy schil lin gért nej lon sza tyor nyi ba nánt ad nak. A ma ra dék spe-
nó tot pe dig in gyen. A ba nán ból négyet-ötöt hely ben meg eszik, ám ami re ha za gya lo gol, 
meg kell en nie a ma ra dé kot is, mert ad dig ra új ból éhes lesz.

Még azon a nyá ron aján lott le vél ér ke zik Po zsony ból. Édes ap ja meg ír ja, hogy tá vol-
lét ében is meg tar tot ták a tár gya lást. Ál lam el le nes cse lek mé nyek mi att há rom év re ítél-
ték. Szo mo rú is meg nem is. Nem tud mit kez de ni ez zel. Po li ti kai me ne kült ként ab ban 
re mény ke dik, mi ha ma rabb meg kap ja az oszt rák ál lam pol gár sá got és az áhí tott ösz tön dí-
jat a bé csi mû sza ki egye tem re.

Ve len ce, 1978. au gusz tus

Az erõ sen im boly gó, me net rend sze rin ti kis ha jó pre cí zen köt ki. Volt ha jós lé tem re 
sem ta lá lok ki vet ni va lót a mat ró zok szak ér tel mé ben. A Szent Márk tér re lép ve szá jam
tát va, csak ámu lok, csak bá mu lok. Éle tem ben elõ ször va gyok Nyu ga ton, s Bécs után 
mind járt Ve len cé ben, a nagy ka ná lis két part ján tün dök lõ vá ros ban.

El múl tam már har minc is. Em lé ke ze tem sze rint lég vo nal ban in nét nem olyan mes  szi-
re, a túl par ti öböl ben, Fiumében szü le tett Ká dár, ali as Csermanek Já nos. Ti tok ban meg-
csí pem ma ga mat. Éb ren va gyok? En  nyi idõs ko rá ra apai öreg apám és anyai öreg anyám
rég vis  sza tán tor gott a me sés Új vi lág ból, a nap fé nyes Ari zo ná ból. Út le ve lem fény ké pe 
ar ról ta nús ko dik, már erõ sen ko pa szo dom. Nem túl zot tan ak cep tált örök ség. „Vén” 
fe jem re hát ezt is meg ér tem. So ha sem hit tem vol na, hogy egy szer majd át lép he tem azt 
az ál lam ha tárt, amit ha tár õr ti ze des ként Kalasnyikov gép pisz to lyom mal a vál la mon oly 
bõ szen õriz tem 1966-tól 69-ig.

Ez, itt, még is más, azaz mint a bédekkerekben. Az il la ta i val, a hang ja i val. Pon to sab-
ban a sza ga i val. A hal pi ac! Jaj, a hal pi ac! Aho gyan át érünk a Rialto hí don, át ver gõ dünk 
a par füm fel hõk be bur ko ló dzó tu ris ták töm ke le gén, hir te len há nyin ger ke rül get. Meg-
csap a rot ha dó ten ge ri ha lak bû ze. Nincs ezen mit cso dál koz ni, egy ba kony al ji gye rek, 
aki csu pán a csík ha lat is me ri a Pap rét pa tak já nak pandalából, ne jár jon hal pi ac ra! Fõ leg 
ne a Rialto pi ac ra. Macs kák min de nütt, lát szó lag gaz dát lan kö vér macs kák a me sés pa lo-
ták kör nyé kén. Va jon me lyik ben ta nít ha tott maestro Vi val di?

Vis  sza a Szent Márk tér re, mert el vi sel he tet len, po ko li ez az au gusz tu si hõ ség. A 
tér te ra sza in szí nes nap er nyõk alatt pi he gõ tu ris ták, sza lon ze né szek ön fe ledt, kön  nyed 
já té ka. Ká vé il lat, fagy lalt, sör, vino rosso, ás vány víz. Én bal ga, az utób bi ból ren de lek, 
kí mé len dõ ven dég lá tó im pénz tár cá ját. Mint utóbb ki de rül, Ve len cé ben két szer an  nyi-
ba ke rül a víz, mint a bor, a sör. A ké sei ebé det ele gáns ét te rem ben fo gyaszt juk. Jan, 
Johann, azaz só go rom, Merka Já nos iga zi gourmand. Egy jó fé le som lói ga lus ká ért, egy 
bog rács sû rû ha lász lé ért oly kor be vág ja ma gát sport To yo tá já ba és meg sem áll Bécs tõl
a gyõ ri Mat róz ven dég lõ ig vagy a bu da pes ti Má tyás pin cé ig. Lá tom, ha bír ná, most is 
vé gig en né az ét la pot. Ked ven ce a nyelv hal és a ser pe nyõs scampi, nas so lás nak tiramisu. 
Eze ket ne kem is kö te le zõ vé gig en ni. Né ger pin cér tol ja elénk szerv ir-ko csin a kész ételt.
Kör ben a fa la kon ere de ti Pi cas so-gra fi kák. A szám lát diszk ré ten te szi le asz ta lunk ra a 
fi ze tõ pin cér. El for dí tom a fe je met, „in kább” Pi cas só kat bá mu lok a fa lon.

– Tu dod, Ti va dar, mi kor elõ ször jár tam itt, még hos  szú ká vé ra sem fu tot ta a pén zem-
bõl, nem hogy mú ze u mi be lé põk re. És egy foly tá ban fél tem, nem mer tem ala po sab ban 
kö rül néz ni, min den pil la nat ban hát ra te kint get tem, mert meg vol tam gyõ zõd ve ró la, 
hogy kö vet nek. Min den bal lon ka bá tos tu ris tá ban cseh szlo vák ügy nö köt lát tam!

Johann ele gáns és pre cíz, mint min dig. Úgy tû nik, vég ér vé nye sen oszt rák lett. Ma ga-
biz to san ve zet vé gig a vá ros ne ve ze tes sé gei közt, a mú ze u mok ban, lát szik, né hány szor 
már meg for dult az Óra to rony tö vé ben. Ott, ahol a két de rék mór hi á ba jel zi ka la pács üté-
se i vel a mú ló idõt, mert itt az nincs, itt meg állt az idõ. Itt min den egy szer re van je len, itt 
min den örök. Úgy ér zed, a jö võd is.



41

DRAGO JANČAR

Eu ró pa pe re mén:
uta zá sok, ma gá nyos he lyek

2005. márc. 8.
Ami kor dél után há rom óra kö rül a Celovška út ról

be ka nya ro dom Trnovo fe lé, hir te len egy lány áll az út 
kö ze pén, ti zen nyolc év kö rü li le het, sõt ta lán még húsz 
is. Lá tom szép, meg ret tent sze me it, hir te len le fé ke zek, 
az au tó meg áll, a lány fel sza lad a jár dá ra és mo soly gós 
áb rá zat tal, há lá val tel ten in te get fe lém. Csak egy pil la na-
tig va gyok elé ge dett ön ma gam mal, a jó te võ vel, még egy 
pil lan tást ve tek utá na, a jár dán szûk far mer nad rág já ban 
tá vo zó lány ra, csak egy má sod perc re, mert az el kö vet ke-
zõ pil la nat ban tom pa üt kö zés hal lha tó há tul ról. Mö göt-
tem egy nagy, fe ke te au tó tö me ge raj zo ló dik ki, a vo lán
mö gött meg egy nõ alak ja, aki kar ja i val mér ge sen ha do-
ná szik. Mind ket ten fel haj tunk a jár dá ra a mel let tünk el ha-
la dó au tók du dá lá sa köz ben, a hölg  gyel együtt még egy 
kis lány és kis fiú is ki száll az au tó ból. Gye re kek utaz nak 
az au tóm ban, mond ja a fi a tal, sok kos ál la po tú as  szony ka. 
Még sze ren cse, hogy be vol tak köt ve. Az ut ca kö ze pén 
állt meg. Meg ha tá roz ha tat lan bûn tu dat ér ze té vel, min de-
nek elõtt a két meg ret tent gye rek mi att, akik ott áll nak
és akik „sze ren csé re be vol tak köt ve”, ma gya ráz ko dom, 
hogy az út test kö ze pén egy lány állt, ha nem fé kez tem 
vol na le, el is gá zol hat tam vol na. Bi zo nyí té kom azon ban 
nincs, ugyan is a lány nak már hûlt he lye. Mind két au tón a 
be hor padt ka ros  szé ri át vizs gál juk, nem va la mi vég ze tes, 
de nem is lesz va la mi ol csó. Ki nek a biz to sí tó ja fog majd 
fi zet ni? Azé, aki a hi bás. Az tán kö zö sen ar ra a meg ál la-
po dás ra ju tunk, hogy sen ki se hi bás, ne kem meg kel lett
áll nom az út tes ten le võ lány mi att, az as  szony ka pe dig 
nem tu dott meg áll ni az au tó elõtt, ami ott vesz te gelt elõt-
te. Alig in du lok el, mi köz ben kis sé resz ket nek a ke ze im, 
már is meg csör ren a te le fo nom. A ka ram bol mi att kis sé 
bó dul tan ar ra gon do lok, hogy most ve ze tés köz ben nem 
szí ve sen be szél get nék, nem resz kí roz nék meg még egy 
ka ram bolt, nincs is ked vem 20 000 toll ár bün te tést ki fi zet-
nem. Szlo vé ni á ban az utób bi idõk ben a rend õrök ir gal mat-
la nul be hajt ják a bün te té se ket ami att, ha va la ki ve ze tés 
köz ben te le fo nál. De a te le fon csak csö rög. Hát lesz, ami 
lesz, gon do lom és fel ve szem. Egy bá jos nõi hang Vojka 
Djikić né ven mu tat ko zik be, és pe dig egy olyan nyel ven,
ame lyet itt még min dig szerb-hor vát nak ne ve zünk. Ar ról 
be szél, hogy mi kor ra vár ha tó a nap ló? Mi fé le nap ló, az 
is ten sze rel mé re? Nap ló a sza ra je vói kö tet be. Meg ígér te 
ne kem, ami kor Sza ra je vó ban járt. Tény leg, most már 
em lék szem, õs  szel jár tam Sza ra je vó ban, meg ígér tem, 
hogy meg fo gom ír ni, Aleš Debeljaknak is meg ígér tem, 
sõt még ta lán Velemir Viskovićnak is, meg ígér tem és 
most le kell nyel nem az ígé re te met. Vojka Djikić meg-
hí vott a sza ra je vói kö tet be mu ta tó já ra, amely az el kö-
vet ke zõ na pok ban lesz Ljubl ja ná ban, ugyan ak kor a finn 

nagy kö vet sé gen va ló ren dez vény re, ott be szél get he tünk. 
Le he tet len, hol nap Auszt ri á ba uta zom, ma gya ráz ko dom, 
ami kor pe dig majd is mét vis  sza té rek, majd nem egy egész 
hó nap ra is mét kül föld re kell men nem. Nem mon dom el, 
ho vá, mert egy ál ta lán sen ki re sem tar to zik, me lyik ide gen 
or szág ba uta zom, az iga zat meg vall va pe dig még ar ra
se le szek ké pes, hogy nap lót ír jak. Vojka kér lel he tet len 
ked ves ség gel ki tart, hogy az ígé re tet be kell tar ta ni, mind-
ad dig ki tart, míg egy kéz zel be nem haj tok a sa ját ut cám-
ba, meg ígé rem – is mét csak ígér ge tek –, hogy ké sõbb 
majd vis  sza hí vom. Ott hon kis sé mo so lyog va fo gad nak. 
Fel té te le zés sze rint min den má so dik so fõr, raj tam kí vül,
ki száll na az au tó já ból és in ge rül ten ezt mon da ná: hogy 
ve zetsz, te bam ba nõ sze mély! Min den ki, raj tam kí vül, 
azt mond ta vol na, hogy a nõ nem tar tot ta be a kö ve té si 
tá vol sá got, min den ki be haj tot ta vol na raj ta a be tét la pot. 
Raj tam kí vül, aki majd ma gam fi ze tem ki a kárt, ahe lyett,
hogy a nõ fi zet né – nem õ, ha nem a biz to sí tó ja. Rend ben, 
le het, hogy tény leg maf la va gyok, egy részt mert meg áll-
tam és még a lány után bá mul tam, aki mi att le fé kez tem, 
más részt mert nem kö ve tel tem a lap ját, sem a be lém tra fá-
ló hölgy ada ta it nem je gyez tem fel, még az au tó már ká ját 
sem. Meg es he tett vol na ve lem, mint a bonvivai hõs sel, a 
nõ csá bás  szal, Anouilh  Ornifle vagy a Buborék1 címû drá-
má já ban, aki ne ki ment egy út men ti fá nak, mert hos  szan 
szem lél te egy pa raszt lány hát só fer tá lyát, aki ép pen ré pát
ka pált a mezõn. Mielõtt ki le hel te a lel két, még ké pes volt 
meg ál la pí ta ni, hogy egy vén, fo gat lan anyó ka mi att halt 
meg. Va ló já ban azért min den jól végzõdött. Azon kí vül,
hogy a sza ra je vói bûbáj le vett a lá bam ról és kény te len kel-
let len nap lót kell ír nom. Te hát nap lót.

2005. márc. 9.

Nap ló? Kit is ér de kel, hogy Auszt ri á ba kell utaz nom
egy iro dal mi fel ol va só est re? Az író, aki a fül ke ab la ka 
mel lett áll és mé lyen em lé ke ze té be vé si az el iram ló tá jat, 
egy író be nyo má sok kal, egy író kon temp lá ció köz ben, 
eze ket az ese mé nye ket tempi passatinak is ne vez het nénk. 
Az ol va sók Szto rit akar nak. Az utób bi tíz, ti zen öt év ben 
Eu ró pa kon ti nen sén jár ká lok ide-oda a köny ve im for dí-
tá sá val kap cso la to san, kerekasztal-tár gya lá sok ra, utam 
né ha egé szen Ame ri ká ig is el visz. Az el sõ uta zá sa im ról 
va ló vis  sza té ré sem so rán ba rá ta im nak azok ról a vi dé-
kek rõl, he lyek rõl, em be rek rõl és köny vek rõl me sél tem, 
akik kel a tá vo li or szá gok ban ta lál koz tam, ma nap ság már 
sen kit sem ér de kel ez, alig ve szik ész re, hogy nem is vol-
tam ott hon. Az el uta zá sok és vissza té ré sek, rep te rek és 
au tó utak, is me rõs és is me ret len em be rek kel va ló ta lál ko-
zá sok, nyil vá nos be szé dek és fel ol va sá sok egy ko ri szé dí-

1 Jean Anouilh (1910–1987): A csá bí tás mû vé sze te (Ornifle vagy a Bu bo rék).
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tõ, most már mo no ton rit mu sá ban, az ese mé nyek, ki csik 
és na gyok, fel is mer he tet len töm ke leg gé hal mo zód nak. 
Eb ben az a jó, hogy elég gé el tá vo lod tam a min den na pi 
szlo vén vi szá lyok nyo má sá tól és az oly gya ko ri szlo-
vén szûk keb lû ség tõl. Ivan Cankar ezt ír ja Bécs ben: „Ó, 
ha zám, te olyan vagy, mint az egész ség.” Én gyak ran, ami-
kor el me gyek Szlo vé ni á ból, er re gon do lok: – Ó, ide gen 
hon, te olyan vagy, mint az egész ség! Ám min den eset re 
– ami re most vá gya ko zom, az nem az uta zás, ha nem a 
nyu ga lom, nem a nyil vá nos dol gok mo ra ja, ha nem a friss 
haj na li ma gány és a szo ron gás sal telt es ték. Ott, Bohinj 
és Pohorje vi dé kén sem mi lyen szto ri nem tör té nik, csak 
in ter val lu mok van nak, ta lán egy új könyv be tûi, ame lyek
a szá mí tó gép kép er nyõ jén át sik la nak. Nem va gyok egy 
emeritus, en nek a vi lág nak a tör té ne tei ér de kel nek, és a 
Nagy Tör té net után, New York ban a WTC meg tá ma dá-
sa kor, en gem is az a meg gyõ zõ dés ve ze tett, hogy ezek 
után ap rócs ka föl dün kön már tény leg nem lesz min den
úgy, ahogy ed dig volt. Ám egy re in kább, amint a sok ko ló 
je le ne tek már csak kol lek tív em lé ke ze tünk ré sze se i vé vál-
nak, vi lá go sab bá lesz, hogy a vi lág még min dig na gyon
ha son lít ah hoz, amit szep tem ber 11.elõtt is mer tünk. Az 
em ber, aki éle te kö zép pont já ba a mû vé sze tet he lye zi, a 
sza vak, a mon da tok és a cse lek mé nyek ke re sé sét, per sze 
tud hat ná ezt anél kül, hogy néz né a té vét, utaz na vagy új sá-
got ol vas na.

A mû vé szet vi lá gá ban az idõ nek és tör té nel mi ese mé-
nye i nek, ha még oly meg rá zó ak is, nincs meg az a sú lyuk,
mint ami vel az imagináció és an nak for má ló ere je ren del-
ke zik. Ami kor az em be ri cse le ke det, gon do lat vagy ér zés
tö re dé ke el éri az imagináció és a meg for má lás szint jét, 
már abszt rakt, már az idõ fe lett van, már tör té nel men tú li, 
már nem múlt, se nem jö ven dõ, se nem je len le võ, nem 
egy Nap ló szá má ra meg írt Tör té net, a tér és az idõ tit ka.
Ami fel fog ha tat lan, mint a vég te len idõ. Ezért eb bõl a 
szem szög bõl a tör té net ke re sé se és an nak meg ha tá ro zá sa 
meg le he tõ sen ön cé lú tett. Ta lán a nap ló írás is. Ezt an nak
el le né re ál lí tom, hogy nem tar to zom azok kö zé, akik azt 
hi szik, hogy az éle tet sa ját ele fánt csont tor nyuk ba zár tan és 
sa ját esz té ti kai ön elé gült ség ük kel kell vé gig kuk sol ni uk. 
Én nyi tot tan és kí ván csi an aka rok él ni. Ám en nek el le né re 
egy re fon to sabb nak tû nik szá mom ra az, hogy né ha le kell 
áll ni és te kin te tün ket a Tör té ne lem re és an nak Tör té ne té re 
kell vet ni. Még pe dig a Tör té ne lem és a Tör té net mar gi ná-
lis he lyé rõl, ami min dent meg kér dõ je lez és vi szony la gos-
sá tesz. Ezek rõl a rep te re ken és az au tó uta kon, a vo na ton 
és a ho tel szo bák ban szok tam el gon dol kod ni, alig ha nem 
ezek a pil la na tok éle tem köz pon ti ese mé nyei.

2005. márc. 11.

A múlt õs  szel Bécs ben és ugyan ak kor a né met iro da-
lom nyelv te rü le tén egy igen fur csa könyv meg je le né se 
szá mí tott Tör té net nek, egy olyas faj ta mû, amit az iro da l-
mi és élet raj zi elem zés köz ti ke ve rék nek ne vez het nénk: 
Der Tote im Bun ker (Ha lál a bun ker ben). Szer zõ jét, 
Mar tin Pollackot jól is me rem, évek kel ez elõtt azt mond-
ta ne kem, hogy nagy szü lei Szlo vé ni á ban él tek, de már 
az el sõ vi lág há bo rú után el köl töz tek. Azt mond ta, hogy 

a Štajerskán zaj ló szlo vén–né met vi szony ról ír köny vet 
és aján lot tam ne ki pár szö ve get, ame lyek a se gít sé gé re 
le het nek en nek a vi szony nak a meg ér té sé ben. Nem is 
sej tet tem, hogy mi fé le köny vet ír. Köny vet a na ci o na liz-
mus ról, amely már a Mo nar chi á ban meg osz tot ta az em be-
re ket, akik az tán az el kö vet ke zõ ge ne rá ci ók so rán, mint 
va la mi szel lem vas úton szá gul dot tak a to tá lis ra di ka liz mus 
fe lé. Ap ja, aki gyû lö let ben ne vel ke dett fel, elõ ször is a 
szlo vé nok iránt, majd pe dig min den szláv iránt, vé gül a 
zsi dó kat is meg gyû löl te, majd az NSDAP tag ja lett, az tán
SS- és vé ge ze tül Ges ta po-tag. A fia ott kez di ku ta tá sa it, 
ahol az ap ja éle te be fe je zõ dik: két év vel a há bo rú után a 
ti ro li Al pok ban, ahol le gyil kolt te te mé re buk kan tak. Egy 
pi ti kis rab ló öl te meg a pén zé ért. Mint ahogy õ is ölt, s 
a nagy esz mék ér de ké ben pa ran csot adott az öl dök lés re. 
Mar tin Pollack szá má ra, aki még csak most te met te el 
az ap ját – né me lyek pe dig majd azt fog ják em le get ni, 
hogy szim bo li ku san is meg öl te –, ez a mû nem csak
hajt ha tat lan és a vég sõ konk lú zi ó ig el vég zett ka tar zis, 
ha nem több szö rö sen is meg erõ sí tett tör té ne lem a ná cik
bor zal mas el té ve lye dé se i rõl. Mély kér dé se ket vet fel az 
em ber ter mé sze té rõl, de nem csak azért, mert egy tel je sen 
em be ri meg vi lá gí tás ban lát hat juk ap ját, a ná cit. Vé ge ze tül 
pe dig, mint ha csak a vé let len mû ve len ne, idõ elõtt még 
egy ha lott is elõ má szott ber li ni bun ke ré bõl a nyil vá nos 
be szél ge té sek re: Adolf Hit ler a Der Untergang (A bu kás)
c. film ben. A nagy go nosz te võ – Bruno Ganz em be ri vo ná-
sa i val. Ép pen az kel tett erõ tel jes kri ti ká kat, hogy a film 
em be ri vo ná sok kal lát ja el a dik tá tort. Ugyan ak kor nem 
más vi lá gi, ha nem evi lá gi szörny nek szá mí tott: em ber, 
em be ri tu laj don sá gok kal, és ez így bor zal ma sabb be nyo-
mást kel tett. Azért, mert ez is egy faj ta tör té net a go nosz-
ság ról, nem csak egy rég volt, múlt bé li, ha nem örök ké 
tar tó ese mény nek a sö tét te rü le té rõl, ami ott lap pang az 
em be ri ter mé szet ben és akár egy pil la nat alatt vagy a kör-
nye zet bo nyo dal mai fo lya mán nap fény re is ke rül het. A 
go nosz ság ré vén, ami von zó. Ami kor Pohorjéban sé tá im 
köz ben Osankaricánál meg áll tam, ahol egy kis mú ze um a 
fény ké pe i vel a pohorjei zász ló alj utol só csa tá ját ele ve ní ti 
meg, min dig fel tet tem ma gam nak a kér dést, kik le het nek 
azok a né met ka to nák, akik öröm mel fényképezkednek a 
le gyil kolt par ti zá nok mel lett? Vagy kik le het nek azok az 
em be rek, akik Mariborban és Celjében a Ges ta pó kín zó-
kam rá i ban a fog lyo kat kí noz ták? Csa lá do sok vol tak – mi 
kény sze rít het te õket a ke gyet len ség re, hoz zá tar to zó ik nak 
mit be szél tek ezek rõl? E könyv alap ján, szá mom ra leg-
alább is úgy tû nik, va la hogy kö ze lebb áll nak hoz zám, leg-
alább is egy ki csit; úgy ér zem, meg ér tem a bru tá lis ná ci 
go nosz ság ere de tét. De most an nál ne he zeb ben ér tem 
meg, ho gyan vál hat tak a bá tor par ti zán fel ke lõk a há bo rú 
be fe jez té vel gyil ko sok ká, akik a le fegy ve r zett el len sé get 
le lö vik és a sza ka dék ba ve tik õket, az ár tat lan ci vi le ket 
is.2 S még is, az ál ta lá nos fe le dés és az idõ el le né re, amely 
el fe di és ös  sze ke ve ri a cse lek mé nyek kro no ló gi á ját, oka it 
és kö vet kez mé nye it, kép te len ség el fe lej te ni, hogy elõször 
volt a ná ciz mus. Elõször volt a ná ciz mus bor zal mas bru-
ta li tá sa, s csak azu tán a há bo rú utá ni bos  szú vagy a hi deg-
vér rel el ter ve zett gyil kos sá gok; kez det ben volt a fa siz mus 
és utá na a fó bia. Ám a go nosz ság kér dé sé re, amely ott 
la ko zik az em ber ben, ez zel nem tu dok fe le le tet ad ni. Er re 

2  Uta lás a II. vi lág há bo rú után le gyil kolt szlo vén hon vé dõk re (domobranci), akik Auszt ri á ba me ne kül tek, de az an go lok ki ad ták õket a par ti zá nok-
nak, azok pe dig a Kočevski Rog kör nyé kén le mé szá rol ták õket.
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a kér dés re Mar tin Pollack se adott fe le le tet. Azon ban õ is 
errõl köz ve tí tett hí re ket és ezt a le hetõ leghihetõbb em be ri 
mó don tet te: a sa ját ap já ról tu dó sí tott, egy gonosztevõrõl. 
Ezt pe dig olyan kö vet ke ze tes ség gel vit te vég hez, hogy 
er re az eu ró pai õrület új ko ri tör té nel mé ben elõtte még sen-
ki se volt ké pes. A Ne ue Zürcher Ze i tung tól kap tam egy 
felkérést, hogy ír jak errõl a könyvrõl. Az zal a ké rés sel, 
hogy ös  sze kap csol nám ezt a há bo rú utá ni Tri eszt és Iszt-
ria kör nyé kén zaj lott ese mé nyek kel, amit az olasz te le ví-
zió Szív a sza ka dék ban címû film je nyit majd meg. Igen, 
ír ni fo gok errõl, az ördögökrõl, akik kis idõre az Al pok és 
Ad ria köz ti te rü let re köl töz tek. Majd a szá zad vé gén még 
egy szer ne ki vág tak a Bal kán nak. 

2005. márc. 11–12., éj jel

Még tart az uta zás. Most a föld alatt, az ál mok ban: uta-
zó tás ká val és új sá gok töm ke le gé vel, ame lyek ki kan di kál-
nak be lõ le, le eresz ke dem a föld alat ti vas út tor ká ba, kö rü-
löt tem fe ke te áb rá za tok, föld alat ti au to ma ták fé mes hang-
jai, met rók fék csi kor gá sa, aj tók nyi tó dá sa. A föld alat ti
met ró za ka to lá sá val uta zom, megint uta zás, a vi lág olyan 
ki csi, min dig ugyan azok a drá mák, ma gá nyos meg ál lók 
vil la ná sai, ma gá nyos em be rek kel a pe ro no kon, ölel ke zõ 
ma gá nyos pár a sa ját drá má já ban a ko csi vé gé ben, fenn 
a vá ros, hal lom mo ra ját, lá tom fé nye it, az üres ut cá kat. 
Az ál lo má son meg áll a met ró, a hang szó rók ból mély és 
mo no ton, fel te he tõ leg ál mos fér fi hang szól: Metro Cen ter. 
Transfer to the Red Line ont he upper level. A met ró meg-
áll, az aj tók ki nyíl nak, a csen gõ ding-dong han got hal lat,
az aj tók be zá rul nak, a met ró to vább megy. A fér fi hang a 
hang szó rók ból: Next station: Federal Triangle. A ke re kek 
ro bog nak, a kö vet ke zõ meg ál ló nem a Federal Triangle,
a kö vet ke zõ meg ál ló a Mustek. Okončite vystup a nastup,
ez a hang szó ró ból be szé lõ úr cseh, ó, Mustek, ez Prá ga, 
a Ven cel tér alatt uta zunk. A zárt aj tón át egy em ber sza-
tyor ral igyek szik be lép ni. Túl ké sõ. A met ró to vább ro bog 
a föld alatt, fenn csil la gos az ég és lágy a ta va szi szel lõ, 
én pe dig még min dig a föld alatt. A csil la gok ál lá sa olyan 
ala csony, én pe dig a föld alatt, Tainaros: le eresz ke dés az 
al vi lág ba, ahol a hol tak ár nyai ha ra go san rep de sik kö rül 
Or fe uszt, ilyen lesz, be le gon do lok, ilyen lesz, ha majd 
minden nek vé ge, most ilyen, fe let tünk a vá ros, most a 
fo lyó alatt uta zunk. Min dent lá tok és tu dok: ott van nak az 
ut cák és a köl tõ es té lyé nek szo ron gá sán át uta zik, a köl tõ
szá má ra min dig a nap pal és az éj jel köz ti pil la nat ál la po-
ta van, gon do lok be le. Nap pal van, és a lo vak pa tá i nak
ko po gá sát hal lom a kö ve ze ten, a lo vak nye rí te nek, ezek 
a bé csi ko csi sok, Karlsplatz Oper, mond ja a hang szó ró, 
umsteigen zu den Linien A, B und C. Bitte alle aussteigen,
én azon ban nem szál lok ki. Fél re ál lok, hogy mel lém ül hes-
sen egy ka la pos hölgy, hasz no sabb do log gal is fog lal koz-
hat na, mond ja fe lém for dul va a ka la pos hölgy, ahe lyett, 
hogy Eu ró pa-szer te és má sutt ide-oda utaz gat a met rón.
Én nem va gyok mun kás, hogy dol goz zam, fe le lem, én 
köl tõ va gyok, Or fe usz. Az ég ma da rai, a vi zek ha lai, az 
er dõk ál la tai, a fák és a szik lák hall gat ták va rázs la tos han-
go mat. Ah, per sze, szól az as  szony, min dig csak uta zik.
Hon nan tud ná, ki ál tok ha ra go san, ta lán már oda fenn nem 
is ra gyog a Nap, ta lán a Hold moz du lat lan és vé res, ta lán
a csil la gok fel cse rél ték he lyü ket az égen, ta lán a Föl dön
a lö ve dé kek tûz vészt okoz nak. És ak kor mi van, mond-

ja a ka la pos as  szony, és mi van ak kor? Itt biz ton ság ban 
va gyunk, fe le li. Ja, ne kem úgy tû nik, mint ha Nyu gat fe le
utaz nánk, sem mi fé le hár fa sincs, ha nem csak a hang szó ró 
ding-dongja, aj tók csu kó dá sá nak és nyí lá sá nak za ja, ke re-
kek csat to gá sa, ding-dong, the next station is Notting Hill 
Gate, hol is van ez? Lon don ban, Lon don alatt, a Tem ze
alatt, min den do log alatt, mind the gap. Vi gyázz a nyí lá-
sok ra, a met ró és a pe ron köz ti rés re, de hát ho va is zu han-
nék, oda lenn egy ál ta lán van még va la mi? Ele gem van 
min den bõl, fo gom az uta zó tás ká mat és ki lé pek az aj tón,
a sza ka dék ba, mind the gap, egye nest az ud var ra, ahol az 
iro dal mi fel ol va sá som van, egy tá vo li or szág író ja.

2005. márc. 13.

Is mét ott hon. Mi ért is ír nak egy ál ta lán az em be rek nap-
lót? Hogy meg ál lít sák az idõt? Hogy a mú ló idõ be vés sék 
éle tük nyo ma it? Hogy el mond has sák az igaz sá got az el jö-
ven dõ nem ze dé kek nek? Az Igaz ság sze re te te mi att? Vagy 
ön sze re tet bõl? Szlo vé ni á ban a ki lenc ve nes évek után egy-
más után je len nek meg Edvard Kocbek nap lói. So kan azt 
gon dol ják, hogy a nagy köl tõ job ban tet te vol na, ha nem 
ír ta vol na meg, de hogy ha már meg is ír ta, jobb len ne,
ha fi ai az õ ha lá la után nem en ge dé lyez ték vol na an nak 
szer kesz tés nél kü li meg je le né sét. A nagy köl tõ, úgy vé lik,
a kor tár sak sze mé ben még min dig az ma rad ha tott vol na, 
aki volt, a fran cia perszonalizmus úti tár sa, a kom mu nis ták 
baj tár sa, par ti zán, há bo rú utá ni dis  szi dens, a XX. szá zad 
nyug ta lan tör té nel mé nek köl tõi szen zor ja. Most azon ban 
nap ló i ban úgy je le nik meg, mint gát lá sos ka to li kus, akit 
gyö tör min den fi a tal as  szony ér zé ki sé ge, akik kel ta lál-
ko zik, és ami kor a Ti vo li-park ban min den ta vas  szal a 
fi a tal pá rok után le sel ke dik. A há bo rú utá ni Ju go szlá via 
egy re to ta li tá ri u sabb va ló sá gá val szem be ni el len ál lá sa 
és a par ti zán baj tár sak kal be kö vet ke zett tö rés, amely 
ha ta lom ra tö rek võk ka ma ril lá já vá vált, te le van kí sér le-
tek kel, hogy vis  sza tér hes sen kö zé jük, hogy meg újí ta ná a 
par ti zán baj tár si as ság hi te les sé gét. De per sze si ker te le nül, 
a párt ve ze tõk meg aláz zák és ki ne ve tik. Kocbek pe dig 
nap ló já ban le ír ja a ljub lja nai kul tu rá lis és po li ti kai tré cse-
lé se ket, te le van na iv re mé nyek kel, hogy Szlo vé ni á ban és 
Ju go szlá vi á ban egy szer re min den meg fog vál toz ni. Meg-
ha son lott sá ga, egy re na gyobb el szi ge telt sé ge és re mény-
vesz tett sé ge az õrü let be ker get ték. Ám a „tör té ne lem vak 
nyug ta lan sá ga” már fel lel he tõ a ver se i ben is. A nap lók 
eb ben az ér te lem ben sem mi újat se mon da nak. En nek 
el le né re még is ér té ke sek. Nem csak azért, mert ezek ben
az ira tok ban a nagy és el is mert, ön kí vü let ben lé võ köl tõ 
egy ala csony szen ve dé lyek kel és ki csi op por tu niz mus sal 
ren del ke zõ em ber nek mu tat ko zik meg, ami ugyan ak kor 
tel je sen em be ri meg vi lá gí tás ba he lye zi õt, ha nem azért is, 
mert sok kal job ban fel tár ja a há bo rú utá ni modus viven-
dit, mint bár mely más tör té nel mi irat vagy szo ci o ló gi ai 
fej te ge tés, va la mint a for ra dal mi idõ sza kot, de ugyan ak-
kor az új ha tal ma sok vég te le nül kis pol gá ri, ha szon le sõ, 
int ri kák kal te li, irigy éle tét is. Kocbek igaz ság sze re tõ, de 
ugyan ak kor ön sze re tõ, ami kor sa ját ol va sa ta it, lel ki éle tét, 
sa ját tör té nel mi és iro dal mi sze re pét fe di fel… Ta lán a 
nap ló írás mo tí vu má nak el ma gya rá zá sá ban még Witold
Gombrowicz a leg vi lá go sabb, aki nap ló it ez zel kez di: Én,
én, én. Én, én, én. Sem mi más nem ér dek li. Ta lán ez a leg-
mé lyebb igaz sá ga min den nap ló írás nak. En nek is.
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2005. márc. 14.

A szín ház zal so ká ig nem ke rül tem al ko tó vi szony ba, 
most pe dig a vé let len já té ká nak kö szön he tõ en két be mu ta-
tóm is lesz, két re gé nyem dra ma tur gi á ja, és gon do la ta im 
a szín pad és a né zõ tér fe le húz nak. A ljub lja nai Drá má-
ban szín re vit ték és be mu tat ták a Katarina, a pá va és a 
je zsuita3, Mariborban pe dig Az észa ki ragyogás4 címû
re gé nye met. Ezt Mile Korun szín há zi má gus ren de zi majd, 
aki nem rég a Karamazov test vé rek hat órás (!) elõadásával 
le pett meg. Hi he tet len, hogy mi min den si ke rült itt ne ki,
hogy min den fé le spek tá ku lu mok, szín pa di ef fek tu sok és 
ap róbb já té kok hos  szú kor sza ka után is mét vis  sza tér tek a 
szín pad ra a nagy iro dal mi mûvek adap tá ci ói, és ezek ese-
té ben a szín ház még min dig szín ház ma radt. Az igé nyes
re gé nyen ke resz tül, ami te le van buk ta tók kal, Korun már 
a szö veg meg for má zá sá val is egy tisz ta, drá mai ívet volt 
ké pes meg raj zol ni, egy mély epi kus fo lyót, amely las san
foly do gál és ma gá val ránt ja a nézõt. Ezt még meg tol dot-
ta az zal, hogy a fõszereplõk köz ti vi szony foly to no san 
fe szült, köl csön ha tás ban áll nak egy más sal, va la mint 
ezer nyi szí né szi trük kel stb., stb. An nak, mi ként tár ta fel 
az alapvetõ fi lo zó fi ai kér dé se ket a mo no ló gok tól és az 
„una lom tól” va ló fé le lem nél kül, még Dušan Pirjevec5

is ör ven de ne, aki a Karamazov test vé rek kel bú csú zott 
el ettõl a vi lág tól. Az elsõ mon dat, ami el hang zik a szín-
pa don, ez a kér dés: Lé te zik-e Is ten? A nézõtéren fi a ta lok 
nézõközönsége ült, di ák bér let, köz tük pár idõsebb, sõt 
két-há rom apá cát is lát tam – úgy tûnik, hogy egyet len
nézõ se hagy ta el a nézõteret a szü net köz ben. Azon töp-
reng tem, hogy egy faj ta ap ró, mûvészeti cso da vá lik itt 
va ló ra, és hogy ál ta lá nos sá vált fel szí nes sé gé nek ko rá ban 
egy olyas faj ta em be ri tí pus, kö zös ség, pub li kum van ki ala-
ku ló ban – bár nem is me rem õket –, akik a lé nyeg be vá gó, 
igé nyes dol gok iránt érdeklõdnek. Re gé nye im mel kap cso-
la to san né ha ka pok ilyen-olyan vis  sza jel zést, de ez most 
itt a nagy kö zön ség gel esett meg, egy faj ta fur csa, szin te 
val lá sos at mosz fé rá ban: a Kunst.

2005. márc. 15.

A No va revijától fel hív tak, hogy ki ad ták azt a köny vet,
amit Ru di Šeligo kéz ira tai közt ta lál tak meg6, aki ta valy
halt meg, én ír tam egy elõszót elé, len ne-e ked vem köz-
remûködni a be mu ta tón? Saj nos nem, mert két nap múl va

el uta zom. Megint kül föld re? Ja, is mét. Gon do la ta im ban 
bo csá na tot ké rek ked ves ba rá tom tól, még min dig hal lom
és lá tom õt, egy ál ta lán nem is vi lá gos szá mom ra, hogy 
el tá vo zott kö zü lünk. Hogy eltûnnek életünkbõl, Edvard
Kocbek7, Jože Pučnik8, Vlado Gotovac9, ám leg in kább 
Ru dit nél kü lö zöm, hi ány zik szá mom ra. Vlado Gotovac is 
hi ány zik ne kem, nem vol tunk olyan kö ze li ba rát ság ban, 
mint Šeligóval, de ami kor együtt vol tunk, a já té kos ság tól 
és a szellemességtõl szin te ra gyo gott. Ami kor Vladónak 
nyil vá no san nem volt sza bad ki ad nia a mûveit, le for dí tot-
ta Šeligo és az én köny ve met hor vát ra, mindkettõt úgy 
ki ja ví tot ta, mond ta, hogy ez most már tény leg jó iro dal mi 
mû lett.

2005. márc. 16.

Az utol só le ve lek az el uta zás elõtt. A mad ri di La
Vangardia fi a tal új ság író nõ je, aki majd nem két órán át 
ké szí tett ve lem in ter jút Bar ce lo ná ban, e-mailben kül dött
még jó 30 kér dést! Már a be szél ge tés köz ben meg mond-
tam ne ki, hogy az egész már így is túl sok, hogy cso dá-
la tos, mert an  nyi min dent el ol va sott ró lam, de ki fog ja
ezt meg je len tet ni? Sej tet tem, hogy kez dõ, ezek min dig
min dent akar nak, tel je sen min dent. Most még rá adá sul 
har minc kér dés. Hogy ha még az El deseo Burlón re gé-
nyem mel (ez zel a cím mel je lent meg a Ka ján vágyak10

– Posmehljivo poželenje c. re gé nyem Mad rid ban) kap cso-
la tos kér dé sek re ad nék fe le le tet, hát mit fe lel jek azok ra a 
kér dé sek re, hogy mi lyen volt a fi a tal sá gom a kom mu nis ta 
dik ta tú rá ban? Vagy: Mi a kü lönb ség köz tem és Predrag 
Matvejević11 kö zött Ju go szlá via fel bom lá sá val kap cso la-
to san? Az tán meg er re: Mi kor és hol szo kott ír ni? Ho gyan 
kezd ne ki a re gény nek, meg ha tá ro zó-e az elsõ mon dat?
Saj ná lom, kép te len va gyok eb be a sza ka dék ba mon da to-
kat do bál ni. El kül döm ne ki né hány es  szé met és in ter jú-
mat, hasz nál ja fel, ami meg fe lel ne ki. Az a gya núm, hogy 
en nek az in ter jú nak a hí res új ság ban va ló megjelenésbõl 
sem mi se lesz.

2005. márc. 17.

Lovran12. Ez az a „kül föld”, aho va el utaz tam. Egy 
hó na pig a ten ger mel lett igyek szem majd ír ni. Učka
hegy ol da lát még min dig hó bo rít ja, oda lent a Nap lát ha-

3 Drago Jančar: Katarina, a pá va és a je zsu i ta (re gény), Je len kor Ki adó, 2006 (for dí tot ta Gállos Or so lya).
4 Drago Jančar: Északi fény (re gény), (Severni sij, Murska Sobota, Pomurska založba, 1984; SNG Drama Maribor, 2005).
5  Dušan Pirjevec (1921–1977): szlo vén iro da lom tör té nész. A II. vi lág há bo rú alatt ma gas ka to nai-po li ti kai funk ci ót töl tött be. A szlo vén mo der n-

iz mus nak az eu ró pai iro da lom mal va ló kap cso la tát vizs gál ta. Jelentõs iro da lom tu do má nyi mun ká ja az eu ró pai regényrõl írt mûve, mely re nagy 
ha tás sal volt Heidegger fi lo zó fi á ja.

6  Ru di Šeligo drá ma író, mûvelõdési mi nisz ter. Ma gya rul meg je lent mûve: Rö vid ki rán du lás. [Há rom kis re gény, Novi Sad]: Fo rum Könyv ki adó, 
[1969].

7  Edvard Kocbek (1904–1981): szlo vén köl tõ, po li ti kus, fi lo zó fus. Ma gya rul meg je lent mû vei: Fé le lem és bá tor ság (no vel lák), Új vi dé ki Ki adó és 
Eu ró pa Ki adó, 1989.; Kis fiú a fán (Di a lek ti kus ver sek) – 2006. Széphalom Könyv mû hely, [for dí tot ta: Luk ács Zsolt]; Éj sza kai ün ne pély, 2006 
Je len kor Ki adó [For dí tot ta: Csor dás Gá bor].

8  Jože Pučnik (1932–2003): fi lo zó fi á ból dip lo má zott, majd as  szisz tens ként dol go zott az egye te men és gon do la ta it a Revija fo lyó irat ban tet te köz zé. 
A 60-as évek ben két po li ti kai per mi att lett el ítél ve. A szo ci a liz mus épít mé nyé nek alá ásá sá val gya nú sí tot ták meg és emi att 9 év nyi bör tön bün te-
tés re ítél ték. Meg pró bált meg szök ni, de si ker te le nül. A késõbbiekben Né met or szág egyik egye te mén tar tott elõadásokat.

9  Vlado Gotovac (1930–2000): hor vát költõ, es  szé is ta és kri ti kus. Zág ráb ban dip lo má zott fi lo zó fi á ból. Po li ti kai, köl té sze ti és új ság írói mun kás sá-
gá val mély nyo mot ha gyott ma ga mö gött hát ra.

10 Drago Jančar: Ka ján vá gyak, Bu da pest, Osiris Ki adó, 1997 – (for dí tot ta: Gállos Or so lya).
11  Predrag Matvejević (1932) mos ta ri szár ma zá sú hor vát es  szé író. Egye te mi stú di u mai Sza ra je vó ba, Zág ráb ba és Pá rizs ba szó lí tot ták, de Ró má ban 

is ta ní tot ta a szláv iro dal mat. A zág rá bi egye tem ter mé sze tes kö ze ge, de ott hon van a New York-i Egye te men is.
12  Lovran – Az Opa ti já tól alig 5 km-re, Rijekától pe dig 17 km-re fek võ vá ros a Kvarner-öböl észa ki ré szén, a lát vá nyos és exk lu zív Opa ti jai riviérán 

ta lál ha tó.
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tó a Kvarnerski-öböl fe lü le tén át. Nem is ne vez het ném 
kül föld nek, Opátia egy ré gi oszt rák–ma gyar temetõjében 
nyug szik a test vé rem, pon to sab ban a fél test vé rem, né hány 
éve halt meg. A Ju go szláv Nem ze ti Had se reg flot tá já val 
ke ve re dett ide, be le sze re tett egy ide va ló si, fe ke te ha jú 
lány ba, Ružicába. Ružica se él már, ta valy halt meg, 
mindkettõjüknek gyer tyát gyúj tok, tor kom el szo rul. Itt 
ezen a vi dé ken töl töt tem el gye rek ko rom szá mos nap ját, 
te hát nem szá mít külföldnek… En nek el le né re még is az. 
A mos ta ni Hor vát or szág a ma ga éle tét éli, az új sá gok, a 
te le ví zió, min den a sa ját ten ge lye kö rül fo rog, egy na gyon
is zárt kör be nyo má sát kel ti ben nem. En nek el le né re hi he-
tet len a kom mu ni ká ci ós blo kád. Nem fog ják a szlo vén
te le ví zi ót és rá di ót, új sá gok sin cse nek a 30 km tá vol ság ra 
fekvõ Szlo vé ni á ból. Majd csak jú ni us ban ér kez nek meg 
a tu ris ták hor dái, ami az egye dü li in for má ció Szlo vé ni á-
ról és a két or szág kö zöt ti egye dü li kap cso lat. Ta lán ez 
az el zár kó zás az oka an nak, hogy a po li ti kai elit kö zött
rö vid zár lat van, saj nos a két la kos ság közt is. A hor vát 
na pi lap ok ban sincs egyet len mon dat ar ról, hogy a szlo-
vén kor mány meg fon to lás nél kül tá mo gat ja Hor vát or szág 
EU-s csat la ko zá sát, Gotovina13 át adá sá val vagy anél kül,
ami mi att ott hon éles kri ti kák ban részesül… Es te ol va-
sok, té vét né zek, ho va is jöt tem, a tévébõl és a la pok ból 
csak egyet len egy té ma árad. Az Eu ró pai Unió és Ante 
Gotovina. Va gyis egy olyan há bo rú nak a kö vet kez mé-
nyei, amely már ré ges-rég vé get ért. Hány évig, med dig
fog ja Hor vát or szág, Bosz nia és Szer bia en nek a kö vet-
kez mé nye it vi sel ni, mint ahogy Ju go szlá via egé sze még 
a mai na pig is vi se li apá ink ré ges-ré gi há bo rú já nak meg-
osz tott sá gát? Min de nütt a nagy há bo rúk után ke zet fog tak
egy más sal, csak itt nem, csak itt foly to nos az örök ké tar tó
ré gi gyûlölet és az õsi meg osz tott ság. Sze re pet ját szik-e 
itt va la mi, ami a vi lág, a Bal kán, Kö zép-Eu ró pa ezen 
ré szé nek a vég ze té vel áll na kap cso lat ban? Nem hi szem.
Ta valy Lit vá ni á ba utaz tam, ott a múlt ból ugyan ez a tör té-
net ke rült fel szín re. A lit vá nok a né me tek kel együtt gyil-
kol ták le a zsi dó kat, az uk rá nok a len gye le ket, a len gye lek 
a lit vá no kat és az oro szok a len gye le ket, né me te ket, uk rá-
no kat és lit vá no kat gyilkolták… És az oro szo kat.

2005. márc. 18.

A ho tel túl za jos volt, át köl töz tem a drá ga, ál mos
Mošćenićki tu ris ta- és ha lászvá ros ká ba, ta lál tam egy 
apart mant, ahol az ab lak alatt a fö veny re ve rõd nek a ten-
ger hul lá mai. A „ho mok par ton”. Dél ben a ta va szi na pon 
ülök és ol va sok, a szom széd asz tal nál egy fér fi és egy nõ, 
szép pár, és … hall gat nak. Nincs már mi rõl be szél get ni ük. 
Már ré ges-rég min dent el mond tak. A hölgy né ha fe lém

te kint, a fér fi hó ri hor gas em ber, unal mas fi gu ra, mo bil te-
le fon já ban ke res gél va la mit, sem mit se szól, me lan kó li á ja 
az ál mos ság és az una lom. Ma gad ba kell ha tol nod, mond-
ja Dane Zajc14, a hall ga tag költõ, va la mit csak ta lálsz ott 
vagy pe dig meg le led az üres sé get, va gyis a vá kuu mot, 
ami vel ez a fi a tal ren del ke zik, a sem mi vel.

2005. márc. 19.

Vi rág va sár nap. Ün ne pé lye sen fel öl tö zött em be rek 
olaj ágak kal a ke zük ben. Jé zus sza már há ton bak tat Je ru-
zsá lem be, én gya log me gyek Mošćenicába, a hegy te tõn 
le võ õsi, gla go li ta idõk bõl va ló hor vát te le pü lés re. Azt 
be szé lik, hogy pon to san 700 lép csõ ve zet fel a csúcs ra,
no, én 713-at szá mol tam ös  sze. A 400. lép csõ fok nál meg-
lep egy kö tél, ab ban a ma gány ban ott him bá ló zik a fán, 
egy erõs ág hoz kö töz ve, el vág va, mint ha egy akasz tott
hul lá ját szed ték vol na le ró la. Jú dá sét? Ta lán csak egy 
gye rek hin ta volt… Dél után a jegy ze te im és az új ság ki-
vá gás ok közt ma ta tok, ame lye ket ma gam mal hoz tam. 
Egy is me rõ söm, aki min dig fi gye lem mel kí sé ri a hor-
vát iro dal mat és az it te ni ese mé nye ket, már rég el hoz ta 
ne kem Miljenko Jergović15 cik két Es ter házy Harmonia
caelestis regényérõl, még csak most ol va som el fi gyel me-
sen és kis sé el cso dál ko zom mi at ta. Csípõssége szin te már 
bru ta li tásszám ba megy, amel  lyel egy író az író ról ír hat,
még in kább pe dig a bom bá zó cí mek, amit feltehetõleg 
a Jutarnji list szerkesztõsége he lye zett el („A hor vá tok 
mi ért cso dál nak egy rossz ma gyar írót?” stb), se hogy se 
il lik ös  sze Miljenko Jergović sze re tet tel jes ter mé sze té vel, 
szin te azt is mond hat nám, hogy ba rá tom mal, aki vel szá-
mos al ka lom mal ta lál koz tam a Pop ović fé le durieux-i 
tár sa ság ban. Leg utol já ra Sza ra je vó ban vol tunk együtt, a 
„Buybook” köny ves bolt ban aján dék ba ad ta sa ját leg utóbb 
meg je lent köny vét, amely be azt ír ta, hogy Sza ra je vó ban 
„íme, már érzõdik a hó il la ta”. A köny vet szo kat lan 
„multikulturális” cí mé vel – Inšallah Ma don na, inšallah16

–, egy cso dá la tos köny vet, kön  nyed ség gel meg írt mûvet, 
ám mély sé ges imaginációkkal, ahol egy más ba fo nód nak 
a tör té ne tek, egyik a má sik ból nö vi ki ma gát, át ug rál ják 
az idõ és a föld raj zi aka dá lyo kat, mestermû, együltõben 
el ol vas tam. An nál in kább el cso dál ko zom azon, hogy egy 
ilyen ked ves em ber, aki an  nyi ra te het sé ges, egy má sik
író ról ek ko ra düh vel ír jon. Is me rem a krležai17, Matoš18

-fé le és még egyéb más hor vát po le mi kus ira tok ha gyo má-
nyát, ami ké pes túl lép ni min den ha tárt, eze ket cik ke i ben 
ápol ja Slobodan Šnajder19, de ná la in kább fõként po li ti kai 
és szo ci á lis tar ta lom ról le het ne be szél ni, itt pe dig egy esz-
té ti kus, az iro da lom ber ke in be lül el hang zó kérdésrõl van 
szó. Egy pil la nat ra ar ra gon do lok, hogy Miljenko ta lán 

13  Ante Gotovinát (1955): Hor vát or szág ban nem ze ti hõs ként ün ne pel ték, Há gá ban száz öt ven ezer szerb el ül dö zé sé vel vá dol ták. Ka masz ko ri szö ké se 
után lé gi ós, majd zsol dos lett, véd te Jean-Marie Le Pent és fosz to gat ta a fran ci á kat. Bár so sem volt nagy stra té ga, ha zá já ban hõs had ve zér nek 
tart ják. Pe dig va ló szí nû leg csak egy ma rék nyi ka to ná val gyil kolt szerb ci vi le ket.

14 Dane Zajc (1929–2005): szlo vén költõ.
15  Miljenko Jergović (1966 Sza ra je vó): költõ, író, drá ma író, cikk író, jelentõs iro dal mi dí jak birtokosa, lel kes fo cis ta, aki 1993 óta Zág ráb ban él. 

1988 óta a hor vát iro da lom egyik jelentõs sze mé lyi sé ge. Nem zet közi hír ne vét a Sza ra je vói Malboró címû kis no vel lás kö te té vel nyer te el, ami ért
1995-ben az Erich Maria Remarque né met bé ke dí jat kap ta meg.

16 Inšallah Madona, inšallah / Miljenko Jergović – Zagreb: Durieux, 2005; inšallah – ha Is ten en ge di.
17 Miroslav Krleža (1893–1981): hor vát író, drámaszerzõ, es  szé is ta.
18 Antun Gustav Matoš (1873–1914): hor vát költõ.
19  Slobodan Šnajder (Zagreb, 1948): hor vát drá ma író, pub li cis ta. Fi lo zó fi á ból és an gol ból dip lo má zott a zág rá bi egye te men. Mû vei 1966 óta je len-

nek meg. A Tuđman-idõ szak ban po li ti kai okok mi att nem vi het ték szín re a drá má it.
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nem is ol vas ta el tel je sen a vé gé ig a Har mó ni át. Ugyan is 
ve lem is meg esett, hogy úgy a 200. ol dal el ol va sá sa után 
Pé ter – õt is sze mé lye sen is me rem, õ is ked ves em ber
– ba rok kos ját sza do zá sa min den gróf fal, Haydn nal és az 
„édes apám mal” va la hogy mo no ton ná vált, öntetszelgõvé 
és ön telt té. A ba rokk szá mom ra nem ide gen, én is fog-
lal koz tam ve le az utol só köny vem ben, de itt ne kem va la-
hogy pretenciózusan ha tott. Míg ös  sze nem szo rí tot tam 
a fo ga i mat és vé gigrág tam ma gam a köny vön. A könyv 
utol só ré sze – ami kor az Es ter ház yak egy szo ci a lis ta, anya-
gi sze gény ség be sül  lyed nek és min den fé le mi zé ri ák ba 
– mély sé ge sen meg rá zott. És ami kor a ré szeg édes apám, 
a ré gi vi lág utol só lánc sze me, egy ré gi ma gyar pász tor tán-
cot lejt, vi lá gos, hogy an nak a vi lág nak vé ge, hogy el lent-
mond ne ki sa ját fia, hogy va la mi más kezdõdik el, hogy 
itt egy ra di ká lis tö rés ment vég be a ha gyo mán  nyal: az 
apa még vis  sza te kint a Nagy Tör té ne lem be, fia már csak 
iro ni zál hat ja, meg nyí lik a mûvészet te re. A tör té ne lem 
min den  egyes vég ze té vel, amely el ol vad, mint a ta va lyi 
hó itt fenn Učka hegy ol da lá ban. A hó, amely nek il la tát 
Sza ra je vó ban az utol só, Jergović-val va ló ta lál ko zá som-
kor sö rös üve gek mel lett és füstfelhõ kö ze pett le he tett 
megérezni…

2005. márc. 22.

Min den reg gel a ten ger mo raj lá sá ra éb re dek, ér zem 
hul lám zá sát, amely a mély ség bõl emel ke dik ki, ugyan-
ak kor a fél álom pil la na tá ban még egy ha tal mas, nyílt 
tér ség sej tel me is ész lel he tõ. El len ben az Al pok kal kör-
be zárt völ gyek rõl fo gok ír ni. Ami kor a Gályarab20 címû 
re gé nye met ír tam, ami a Pohorjén zaj lott, a feny ve sek 
sut to gá sa köz ben, ak kor azt hit tem, hogy az uta zás iga zi
me ta fo rá ja csak a ha jó le het, a ho ri zont, a szi ge tek, az új 
par tok fe le ve zetõ út. Hõsöm ugyan ak kor leg töb bet a szá-
raz föld ön uta zik. Ak kor még nem ol vas tam el Ko lum busz 
Nap ló it. En nek el le né re ha son ló dol gok ra gon dol tam én 
is: ami kor Ko lum busz har ma dik „in di ai” út ja so rán fel fe-
dez egy szi ge tet, Espanolat, egy fo lyón ha jó zik a belsõ 
te rü le tek fe le és a kasztíliai fe je del mek nek, a ki rály nak és 
királynõnek, ezt ír ja: „…Nagyon elé ge det len vol tam, ami-
kor lát nom kel lett, hogy se észak ra, se dél fe lé nem me he-
tek és nyu gat fe le sem, mert min den ol dal ról szá raz föld 
vett körül…” A ten ge rész szá má ra ez ret te ne tes, a ha jón
van, ám kö rös-kö rül min de nütt csak szá raz föld. Ne ki ez 
ret te ne tes, az „Alpok” em be ré nek pe dig az egye dü li biz-
ton ság; ami ne ki ve szé lyes le het, az több nyi re a ki ter je dés 
és a ten ger elõre nem lát ha tó ve szé lye. 

2005. márc. 24. 

Ha nin cse nek te le fon be szél ge té se im, van nak na pok, 
ami kor egyet len egy szót sem szó lok. Hallgatás… és azok-
nak a mon da tok nak a ke re sé se, ame lyek a hall ga tás ból 
ered nek, egye dül a hall ga tás ból, nem pe dig a nyil vá nos 
fel lé pé sek bõl.

Uta zá sa im so rán a ma gány ra gon do lok, a ma gány ban 
gon do la ta im el ka lan doz nak a vá ros ba és az uta zá so kon 
jár nak. Nagy hasz nunk lett az egy más köz ti kom mu ni ká-
ci ó ból, de ugyan ak kor na gyot is vesz tet tünk ve le, mert 
ez a kom mu ni ká ció ret te ne tes fe lü le tes sé get, ro ha nást 
okoz hat, egy faj ta, a dol gok lé nye gé tõl va ló tá vol sá got. 
Az ar cok, sza vak, sõt még bi zo nyos érin té sek is, leg alább
is ná lam mind  ez idõ köz ben va la mi fé le kö dös fe le dés be 
sül  lyed, mind ez a gyors uta zá sok, be szél ge té sek, fel lé pé-
sek köz ben a ka le i dosz kó pi kö döcs kék be tû nik el, csak 
egy ki csi va ló ság és mély ség ma rad meg. Nem fur csa,
hogy is mét nép sze rû ek kez de nek len ni a Compostellába 
tör té nõ las sú uta zá sok, gya lo go san vagy bi cik li vel, az 
õsi za rán dok uta kon. Ahol meg le het áll ni, ott meg kell 
áll ni, és ahol meg sej ted, hogy min den olyan, mint a vi lág
kez de te kor, a he gyek, ta vak, ten ger part ok, a szi get, ak kor
meg hall ha tod a nyelv be szé dét, a sza va kat, mon da to kat, 
ame lyek kel meg je lö löd sa ját mu lan dó je len lé te det, a szlo-
vén ábé cé 25 be tû jé vel uta zol vagy bár mely más ábé cé
tet szés sze rin ti szá má val, hát én a szlo vén nal, a fan tá zia, 
a ké pek, meg ér zé sek és a han go kon át… gyorsabban és 
sok kal vál to za to sab ban, mint ahogy ar ra ké pes le het ne a 
szi lí ci um kris tá lyok egy más  köz ti leg gyor sabb há ló za ta. 
Ez egy olyan írás, ez egy olyan nyu ga lom, amely ugyan-
ak kor ha tal mas moz gás is. 

2005. márc. 27.

A mo bil te le fo nok csil la gá sza ti ös  sze gû szám lá kat ál lí-
ta nak ki. Még sen ki se sze dett rá min ket job ban, mint a 
ve ze ték nél kü li te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok tu laj do no-
sai. Az em ber sze ret ne be szél get ni a hoz zá kö zel le võ
tá vo li em be ré vel és emi att sú lyos szám lá kat kény te len 
fi zet ni, a leg ter mé sze te sebb do lo gért a vi lá gon, a be szél-
ge té sért. Ezért egy re töb bet hasz nál juk az SMS-üze ne te-
ket. In nen egy for ga tó könyv meg írá sá ra kész te tem S-t 
Ljubl ja ná ban az Anton Novačanról szó ló do ku men tum-
film hez, há bo rú elõtti szlo vén drá ma író, aki a ju go szláv 
kor mán  nyal Ka i ró ba me ne kült és meg halt egy ma gá nyos 
vas út ál lo má son Posadasban, Argentína és Uru guay ha tá-
rán. Ér de kes vég zet. Nap ló ja egy jó anyag le het ne a for ga-
tó könyv höz. De ép pen Novačan nap ló ja té rí ti el az írás tól
S-t. Ezt ír ja ne kem a mo bil te le fon táv ira ti stí lu sá ban: Nap-
ló ja ne he zem re esik, me ga lo má ni ás, gyû lö li a né me te ket, 
min den hor vá tot az NDH mi att, ez nem megy, ba ná lis, sõt 
gyak ran vul gá ris. Én ezt írom vis  sza: Ba ná lis, mint a tör-
té ne lem. Õ szél sõ sé ge sen fog ja ezt fel. Az idõ szel le me. 
Eb ben van a po én: ér de kes, fur csa lény, nagy du más, aki 
me ga lo má ni á já val tra gé di á ba tor kol lik. Kü lö nös hõs: ten-
gely nél kü li nagy ke rék. Ljubl ja ná ból a fe le let: Ja, per sze, 
és: ap ró lé kos ko dó, fé lénk, só vár, nagy ra vá gyó, ön imá dó, 
szen ti men tá lis és ne héz kes. Iga zi hõs! Én: Lá tod, ilyen né 
vá lik az em ber, ha nap lót ír. Az em ber nek nem len ne sza-
bad nap lót ír nia.

Luk ács Zsolt for dí tá sa

20  Drago Janćar: A gá lya rab (Galjot). Re gény. Eu ró pa, Bp., 1985. (for dí tot ta: Gállos Or so lya).
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KÕRÖSI ZOL TÁN

Sze rel mes évek 
 (Gyá va ság)

– A sem mit nem gon do lók nak éle te a leg kel le me sebb – mond ta Sophokles.
– Ne várj a utol só íté let re. Meg tör té nik az min dennap – vá la szol ta Ca mus.

Apa, ami kor es te fe lé vég re ha za tért, már a ka pun be lép ve, a lép csõ ház ban el kezd te a 
vet kõ zést. 
A há ta mö gött szá ra zon csat tant a ka pu zár, õ pe dig ab ban a pil la nat ban el er nyedt, va ló-
ság gal ös  sze zu hant, mint aki bõl ki szállt min den erõ. 
Mint az a pi ros bõr csí kok ból összevart fo ci lab da, ami bõl a sze lep jé be ügye sen be le du-
gott gyu fa szál egyet len nagy, hos  szú szus  sza nás sal szök ni en ge di a le ve gõt. 
Most le het rúg ni, most nem le het rúg ni.
Il let ve le het, de mi nek.
Mi te szi a lab dát: a bõr csí kok vagy a ben ne szo ru ló le ve gõ?
A há tát a ka pu nak vet ve várt, s csak ami kor már erõ re ka pott új ra, ak kor vá gott ne ki a 
lép csõk nek.
Igaz, mi re a la kás aj tó hoz el ju tott, ki gom bol ta a ka bát ját, meg ol dot ta az övét, meg nyi tot-
ta a slic cét, sõt, a fel fe lé lé pe ge tés köz ben elõ re ha jol gat va ügye sen ki fûz te a ci põ jét is. 
Egy lé pés, egy fû zés.
Amit reg gel ös  sze kö tött, ki bom lott az es té re.
A to rok ba lö kõ dik a szív. 
Az utol só lép csõ fok nál, a har ma dik eme le ten, mint egy gyõ ze del mes hegy má szó, aki 
nem csu pán a ma gá val ci pelt te her tõl, de a ret te ne tes fel adat tól is meg sza ba dul a szél jár-
ta hegy fo kon, el szánt moz du lat tal fel tép te a de rék szí ját is. 
Bol dog volt, iga zán bol dog, hogy ha za ér ke zett, csak hogy mi e lõtt bár mit is mond ha tott, 
ne tán te he tett vol na, a har mo ni ka sze rû en ös  sze gyû rõ dõ nad rág szá rak csap dá já ban meg-
bot lott, s mi köz ben egyen sú lyoz ni pró bált, egy re-más ra az aj tó nak ütõ dött, így, mi vel a 
csen gõt már nem ér te el, jobb hí ján ezek kel a tom pa puf fa ná sok kal je lez te, hogy cél hoz
ért.

– Jaj. Jaj! Jaj!
– Van ott va la ki?
– Sen ki.
– Sen ki?
–  Ki csi vi gyá zat lan ság, elég a rés nyi re ha gyott aj tó, s nin csen vis  sza út: a be tü rem ke-

dõ élet már szét re pesz te né mind azt, amit õriz get ni ér de mes – sut tog ta Apa szé gyen-
lõ sen a zöld re má zolt vas rács nak.

– Van ott va la ki?
– Nin csen itt sen ki.
– Sen ki nem mond hat ja azt, hogy õ sen ki.
– Mon da ni min dent le het. 
– Na nem. Min dent so ha nem le het.
– Azt nem le het, hogy ma gad dal vidd a vi lá got az ott ho nod ba. 

Hi á ba si e tett Anya aj tót nyit ni, so ha nem tud ta meg elõz ni, a nad rág gyor sabb volt, mint 
a hit ve si jó szán dék.

– Nem csak el len szen ves és unal mas, de fe let tébb un do rí tó is.
– Mi cso da?
– A vi lág.
– Mi lyen vi lág?
– Ez a vá ros. Ez a vi lág.
– Un do rí tó?
– Te le lát ha tó an és lát ha tat la nul ko szos rész le tek kel, ame lye ket jó ér zés sel el ke rül az 

em ber. Leg alább is, ha tud ró luk, s ek képp meg te he ti. 
– Gye re már be!
–  A vé ges sé günk töb bek közt ép pen ab ban áll, hogy tör lesz ke dünk az el vi sel he tet len-

hez. Ös  sze mocs kol juk ma gun kat, mi köz ben nem is tu dunk ró la – kö zöl te a ki nyí ló 
aj tó val Apa. 

A nad rág fog lya ként ki csi ug rá sok kal igye ke zett át jut ni a kü szö bön, há nyat lép egy 

Ma gyar or szág
fõ vá ro sa
Bu da pest 

A vá rak ban 
a csi ga lép csõ  
ka nya ro dá sát úgy 
épí tet ték, hogy a 
vár vé dõ har cos 
kar dot tar tó ke ze 
sza ba don ma rad-
jon
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ve réb egy év ben, ám rá lé pett a ki bon tott ci põ fû zõ jé re, s ma ga te he tet le nül be zu hant az 
elõ szo bá ba, mint ha rög tön meg akar ná mu tat ni, lám, így tör be a kül vi lág, meg mond tam, 
mi cso da alat to mos ság gal zúz za szét a hét köz na po kat. 

– Jaj, Apa!
Nem mint ha a hét köz nap ok nem a vi lág ré szét je len te nék. 
Nem is áll más ból, csak hét köz nap ok ból.
Mert hogy ilyen nagy a ki mon dott sza vak ha tal ma mi raj tunk.
Mert hogy ilyen nagy a sor já zó órák ha tal ma mi raj tunk.
Az ut cán pél dá ul mi cso da bé kés, sár ga fényt per me tez get nek az os to ros lám pák, össze-
összehajolnak,  bó lo gat nak a fák, az ár nyé ka i kat nö veszt ve meg nyúl nak a fa lak, ho má-
lyos kút a ház ud var, cim ba lom és kla ri nét hang ja szi tál a rá di ó ból, jó éj sza kát, gye re kek, 
ma es te Mó ra Fe renc: Macóka lab dá zik cí mû me sé jét mond ja el nek tek Ruttkai Éva. 
Mi cso da bo tor ság biz ton ság gal vi sel ni az éle tet! Nem a vá rat lan és döb be ne tes ese mé-
nyek ben tá mad rád a ré mü let, és nem a ki szá mít ha tat lan, ne tán tra gi kus for du la tok okoz-
zák a leg sú lyo sabb ször nyû sé ge ket: a min den nap ok el vi sel he tet len sé gé ben bú jik meg 
az iga zi ret te net.

– Mi lyen ret te net?
– Pél dá ul a vi lág érin té sé ben – mond ta Apa.

Kön  nye dén a kis szek rény re ta pad va, alul ról né zett fel Anyá ra.
– A kosz ban, ami ma ga a vi lág.

Köz ben vég re-va la há ra le rúg ta a ci põ jét, és, nem kis ügyes sé get tanúsítva, a bar na nej-
lon zok nis lá bá val va ló ság gal le ta pos ta ma gá ról a nad rá got. 
Hoz zá nem ért vol na a ke zé vel sem mi képp, ta pos ta, az tán meg ki lé pett be lõ le, mint egy 
le ved lett, meg szür kült bõr bõl. 
Kár, hogy az em ber csak a ru hát tud ja le vet ni ma gá ról. 
Apá nak kü lön ben se volt ide je, hogy ma gya rá za tok ba bo csát koz zon, ép pen csak túl jut va 
a kü szö bön, az elõ szo bá ban, ka bát ban, al só nad rág ban és zok ni ban, ke zé ben az ak ta tás-
ká já val. Ha fér fi vagy, légy fér fi. Sze lí den, ám ha tá ro zot tan el tol ta Anyát, s né hány cél-
irá nyos ug rás sal a vé cé ben ter mett. Köz ben oda se fi gyel ve fél re dob ta a tás ká ját, ugyan 
már, ki sebb gond is na gyobb, még a leg ki sebb is, mert már el len áll ha tat lan vi ze lé si in ger 
ûz te. 

– Ez az egyet len, amit ha za hoz ni ér de mes – ha jolt elé ge dett só haj jal a fa jansz fö lé.
– Apa, hajtsd fel a fát!
– Fel haj tot tam.
– Ak kor hajtsd fel még egy szer.

Ké sõ bá nat.
Be szip pan tot ta a pá rol gó am mó ni át, ami bõl el té veszt he tet le nül ki ér zõ dött a vál la la ti 
kony hán fel szol gált csont le ves il la ta, il let ve Apa sze rint, té ve dés ki zár va,  még azok nak
a ment he tet le nül és nyil ván va ló an gyá ri lag így elõ ál lí tott, örö kös zsír ral csil lo gó al pak ka 
ka na lak nak a fel hõcs ké je is, ame lyek az e cél ra rend sze re sí tett, lyu ka csos fém do bo zok-
ba oda ké szít ve vár ták a ki éhe zett dol go zó kat, s amely ka na lak hoz Apa min dig kü lön 
szal vé tá kat is el vett az oda ké szí tett ku pac ból. Ami jár, az jár. Nem elég csu pán egy szer
át tö röl ni eze ket az evõ esz kö zö ket, de ta ná csos rá juk le hel ni, majd az így fel hor dott pá ra 
ned ves sé gé vel és a szal vé tá val kör be csu ta kol ni, mond hat ni, új ra mos dat ni és mo so gat ni 
õket, hi szen más ként leg fel jebb meg fé nye sí te né, il let ve egyen le te sen el te rí te né a rá juk
szá radt zsír ré te get és étel ma ra dé ko kat.  
Zsí ros a fény.
Még ak kor is ka bát ban volt, ami kor le húz ta a vi zet, majd ala pos szap pa no zás sal ke zet 
mo sott. 
Sok víz, sok szap pan, az tán meg sok víz, sok szap pan.

Mó ra Fe renc: 
Macóka lab dá zik

Kosz ból ta pad 
ös  sze a vi lág

A csont le ves
il la ta
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A kéz mo sás az élet es  szen ci á ja.
Mu tasd meg a kéz mo sá sod, meg mon dom, ki vagy.
Tu dás és gya kor lat.
Itt leg alább nyu god tan te het te, nem úgy, mint más he lye ken, pél dá ul oda bent, a vál la lat-
nál, a Für dõ ben, ahol meg kel lett küz de nie az ide gen és eb bõl kö vet ke zõ en bár ki ál tal 
ös  sze fog do sott szap pan és a nyil ván va ló an bak té ri u mok tól hem zse gõ csap vis  sza ta szí tó 
érin té sé vel. 
Le het ko szos egy szap pan?
Ter mé sze te sen le het. 
S mit ér a még oly gon dos kéz mo sás, ha utá na el kell zár ni a mos dat lan csa pot? Elöl rõl 
kel le ne kez de ni az egé szet.
Apa so kat gyöt rõ dött a lát szó lag meg old ha tat lan prob lé ma mi att, míg vég re az ide gen
he lyek re egy rop pant ra fi nált szer tar tást fej lesz tett ki. 
Kez det ként, ez volt egyéb ként a leg ne he zebb, az érin tés nek és un dor nak lé nye gé ben 
fit  tyet hány va meg nyi tot ta a csa pot, be ned ve sí tet te a ke zét, majd ez zel a ned ves kéz zel
meg mos ta elõbb a szap pant, majd a meg mo sott szap pan nal meg mos ta a ke zét. Mind eköz-
ben hagy ta foly ni a vi zet. A szap pa no zás vé gez té vel vis  sza csúsz tat ta a he lyé re a szap-
pant, per sze úgy, hogy ak kor már a bõ re sem mi kép pen ne ér jen a mos dó hoz. Ezek után 
hos  sza san dör zsöl get te az uj ja it, ap ró, csil lo gó bu bo ré ko kat csi holt elõ. Le öb lí tet te õket, 
majd, im már meg tisz tul tan, a még min dig foly do gá ló víz bõl ügyes ked ve a bal te nye ré-
be gyûj tött egy kis tar ta lé kot. Mi u tán a jobb ke ze mu ta tó- és hü velyk uj já val el zár ta a 
csa pot, ezt a két bal sor sú ujj begy ét lögy böl te le az al kal mi kis me den cé ben, per sze úgy, 
hogy dol ga vé gez té vel azon nal ki is for dí tot ta a te nye rét, hogy a be mocs ko ló dott víz ne 
áll jon so ká ig a bõ rén, még csak az hi á nyoz na, le het ne kez de ni elõlrõl az egé szet.
Na.
Elé ge det ten néz te a le fo lyó ba csor do gá ló utol só csep pe ket.

–  Szer vusz – mond ta Apa. Meg kön  nyeb bül ten emel te fel a te kin te tét Anyá ra, mint aki 
egy ne he zen meg ví vott csa tá ból a paj zsát szo ron gat va tér he tett ha za. 

A lá bam hoz tér de pel egy-egy bo kor. 
Las san, óva to san, csak a bé lés hez ér ve le ve tet te a ka bát ját, s úgy akasz tot ta fel, fé lig-
med dig ki for dít va, hogy csak is a bel se je, ami nem ta lál ko zott a kül vi lág gal, az ér hes sen 
az ott ho ná hoz.

– Szer vusz – mond ta Anya és hal vá nyan el mo so lyo dott. Ki csi ró zsák a fe hér bõ rön. 
– Még jó, hogy nem éb resz tet ted fel a gye re ket. Nem is ér tem, mi ért, olyan nyug ta lan 
volt, gyö tör te va la mi, ép pen csak az imént aludt el.
Az elõ szo bá ban állt, a ci põ ket el rak ta már a kis szek rény be, és az ál la alá il leszt ve ép pen 
ma gá hoz si mí tot ta, a te nye ré vel el igaz gat va szé pen az élé re haj tot ta Apa szür ke nad rág-
ját.
Azt a nad rá got, ami ben Apa nap mint nap a vé ge ér he tet len csa ták ba in dult, azt a nad rá-
got, ami ben a kül vi lág ra ült, azt a nad rá got, ami az imént még a föl dön he vert. 
Ho gyan is?
Le dob va he vert.
Ös  sze gyû rõd ve.
Igen, ös  sze gyû rõd ve, akár egy le ve tett bõr.

(rész let egy re gény bõl)

A büty kök nél 
le met szett szal-
ma szál vé gét 
ügye sen be kel lett
vag dos ni a szap-
pa nos bu bo rék 
fú já sá hoz

Akár egy
le ve tett bõr
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LACKFI JÁ NOS

Mí nusz öt szint
Ír ja Nemecsek Er nõ

Mí nusz 1.

Ezt meg kell ír ni, nem hi á ba let tem ír nok, olyan 
szak ma ez, ame lyet egyes egye dül csi nál nak, sen ki nem 
cso dál vagy di csér, de még csak nem is szid ér te, ahogy 
a ha lált meg ve tõ tûz ol tó kat, a te tõ fe dõ ket vagy a rend-
õrö ket. Egye dül va gyok, és meg vet ném én a ha lált, és 
len nék na gyon bá tor, de in kább még sem, mert olyan kor
min dig Anyu ka szo mo rú sza már sze mét lá tom ma gam 
elõtt, na gyon félt en gem, ez zel nem azt aka rom mon da ni, 
aka rom mon da ni, nem azt aka rom ír ni, hogy Anyu ka egy 
sza már len ne, nem, de hogy. De ami kor a su li val el men-
tünk az Ál lat kert be, hát a si mo ga tó ban ott volt egy ilyen 
sza már, egy na gyon hos  szú fü lû, na gyon bá na tos sza már, 
és min den ki a kü lön le ge sebb, ki sebb vagy ara nyo sabb, 
vagy ép pen egy szer re kü lön le ges, ki csi és ara nyos ál la to-
kat abaj gat ta, a szo mo rú sza már nak csak én ju tot tam, úgy 
túr tam be le a szõ ré be, ahogy Anyu ka ha já ba szok tam, és 
õ is pont úgy haj tot ta hát ra a fe jét, huny ta le göd rös, szo-
mo rú sze mét, jaj, de jólesik ez, fi am, tu dod, fáj a fe jem,
front van. (Nota bene, aki ír, min dig az a leg bát rabb, mert 
má sok he lyett csi nál meg olyas mit, amit azok nem mer-
né nek, de az tán el ol vas sák, és azt gon dol ják, hû, mi lyen
bát rak let tek tõ le. Lásd még Ver ne Gyu la!!)

Es te a te lek ha son lí tott ah hoz, ahogy meg szok tuk, csak 
az ös  sze tá kolt fa ke rí tés he lyett, ami bõl még tü zet is le he-
tett rak ni óva to san, most kör be volt vé ve vas pa lán kok kal, 
és moz du lat la nul áll tak oda benn a mar ko lók, amik nap pal
egy foly tá ban dol goz nak. A vas pa lán kok kö zött azért sze-
ren csé re volt egy kis rés, si mán be le he tett csus  szan ni, és 
nem sem mi, hogy a te lek most fény ben úszik, tény leg,
mint egy uszo da, ame lyi ket fén  nyel töl töt tek fel, pe dig
ed dig csak a két sar ki lám pa frö csög te tett va la mi vi lá-
gos sá got ide. Nem csak a fény mi att lát szott uszo dá nak, 
tény leg ki mé lyí tet ték, mint egy me den cét, most va gyunk
a mí nusz egye di ken, a föld szint alatt, a ten ger szint alatt. 
Ma nap ság a há za kat nem fel fe lé, ha nem le fe lé kez dik épí-
te ni, mint ha elõ re egy atom tá ma dás ra ké szül né nek, amit 
csak be ton si ló ban le het át vé szel ni, ki vé ve, ha az em ber
sváb bo gár, az egyed fej lõ dés csú csa, az ellenállóképesség 
cso dá ja, hol le szünk mi a nagy eszünk kel, mi kor ezek 
még min dig itt kolbászolnak, ha do ná szott Vitya bá biosz- 
órán egy gom bos tû re szúrt bo gár hul lá val.

Cse le még most is fel tu dott ka pasz kod ni a „me den ce” 
pe re mé re, ame lyik ré geb ben a te lek nek a szint je volt, de 
most ma gas ra ke rült, és elõ ad ta a mû so rát, ame lyet mind 
is mer tünk, és mind sze ret tünk, an  nyi ra, hogy már a mi 
mû so runk is volt tu laj don kép pen, bár me lyi künk el tud ta
vol na ját sza ni szó ról szó ra, csak per sze nem volt olyan 
csi nos és ki fe je zõ ar cunk meg hi gany moz gá sunk, mint 
a Cse lé nek, aki aikidóra jár, ezért mo zog olyan har mo ni-
ku san, úgy hogy még se tud ta vol na ezt meg csi nál ni bár-
me lyi künk úgy, ahogy a Cse le. De a Cse le meg csi nál ta, 
ta lán még a szo ká sos nál is job ban, ta lán ne ki is az járt az 
eszé ben, hogy utol já ra csi nál ja, ez nem le het igaz, Cse le,

utol já ra, Is ten ve led, Sza bó La jos, ég áld jon, an gya lok 
kí sér je nek uta don, ahogy a hit tan ta ná runk mon da ná.

El sõ je le net, Sza bó La jos a kony há ban, rik kan tot ta 
Cse le, és sze mét dör zsöl get ve be slat  tyo gott a szom széd
ház fa lá nak azon négy ze te elé, ame lyik csem péz ve volt, 
és tény leg kony ha le he tett va la mi kor, és Cse le, va gyis Sza-
bó La jos csí kos pi zsa má ban vi zet eresz tett a nem lé te zõ 
csap ból, hos  szan gar ga ri zált, ki mos ta a fü lét, fel tett ká vét
fõ ni, és bam ba kép pel le ro gyott a nem lé te zõ szék re, és 
egy nem lé te zõ asz tal ra tá masz tot ta ke zét. Re me gõ uj jak-
kal rá gyúj tott egy ci ga ret tá ra, ez iga zi volt, úgy lát szik,
Cse lé nek megint si ke rült csór nia az ap já tól, Sza bó La jos 
mé lyet szip pan tott a lé te zõ ci gi bõl, és szür csöl te nem 
lé te zõ ká vé ját, bam ba ar ca las san ként fel de rült, és a ci git
el nyom va, ká vét ki szür csöl ve át sé tált a szom széd szo ba 
ta pé tás négy szö ge elé. 

Má so dik je le net, Sza bó La jos té vé zik, je len tet te be 
Cse le, és már is csipszet ro pog ta tott egy nem lé te zõ zacs-
kó ból, pis  szen ve bon tot ta ki a lát ha tat lan do bo zos sört, 
meg húz ta, bü fö gött egyet, szid ta a ma gyar csa pa tot, az 
edzõ ket, az any ju kat, a jó édes, bü dös any juk nyá kos
vas kam pó ját, vagy va la mi ilyes mi. Cse le szá má nak csúcs-
pont ja még is az volt, ahogy át lé pett a vé cé be, a fal fe lé for-
dult, és iszo nyú vic ce sen mu tat ta, hogy húz za le a slic cét,
majd Sza bó La jos elé ge det ten nyög dé csel ve pi sált, ahogy 
a Cse le ap ja, míg vé gül meg for dult (Sza bó La jos, nem a 
Cse le ap ja), és mint va la mi kép zelt spricnivel, kör be fo rog-
va le lo csolt mind an  nyi un kat, és azt or dí toz ta: 

– Sza bó La jos te li be hugyoz ti te ket, arany gye re ke im!
És ek kor gló ria je lent meg a fe je kö rül, és azt hit tük,

cso dát lá tunk, de a gló ria ös  sze-vis  sza ke rin gett, kör be-
pász tá zott, és úgy a sze münk be vi lá gí tott, azt hit tük,
meg va ku lunk.

– Az anyá to kat, a jó édes, bü dös anyá tok nyá kos vas-
kam pó ját! – or dí tot ta egy re sze lõs hang, ezt, vagy va la mi 
ha son lót. A biz ton sá gi õr volt az, õ ha do ná szott a lám pá-
val, hát már ilyen is van itt?, gon dol tuk, és gyor san, sor-
ban ki slis  szol tunk a ré sen.

Mí nusz 2.

Ezek tény leg nem szõ röz nek, es kü szöm, bár es küd ni 
nem sza bad az ég re, mert az Is ten tró nu sa, sem a föld re,
mert az meg a lá ba zsá mo lya, mond ta a hit tan ta nár, ez 
ben ne van a Bib li á ban. Ezek tény leg egy egész szin tet
men nek le fe lé min den ál dott nap, ál la pí tot tuk meg, ami-
kor kör be jár tuk a vas pa lán kot, de alig lát tunk a ré se ken 
va la mit, csak sze le te ket, sze le telt lát vány, mint a pá ri zsi a 
bolt ban, le het egy ki csit több, húsz de ka, hu szon öt?

– Ezek nem cicóznak – mond ja Bo ka, és ha Bo ka azt 
mond ja, ak kor szent igaz. Egé szen kör be néz te a pa lán kot, 
a ma gas sá gát is meg sac col ta, és még a fog pisz ká ló ját is 
ki köp te, így csil la pít ja a ni ko tin hi á nyát, mert õ már erõs 
do há nyos, nem sem mi do log, per sze csak ak kor erõs do há-
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nyos, ha erõ sen van do há nya, de ál ta lá ban gyen gén van 
el ereszt ve, most is, úgy hogy meg kér de zi:

– Nincs va la ki nek egy bláza? 
Cse le kel let le nül elõ vett egy szál lal, a máz lis ta, megint 

csórt az ap já tól, ha vol na apám, ha nem ment vol na el 
av val a kis ri he rong  gyal, ahogy Anyu ka mon da ná, én is 
csór hat nék tõ le, de hát el ment, na mind egy. Leg in kább 
Bo ka szív ta, de az tán kör be ad ta, én is úgy tet tem, mint ha
szív nám, azt ki a bál ták, tü dõzd le, Nemecsek, tü dõzd le, 
or dí tot ták, és le tü dõz tem, pe dig Anyu ká nak meg ígér tem, 
hogy nem ci gi zek, mert így kez dõ dik, elõ ször csak a 
ci gi, az tán a lá nyok meg a dro gok, meg ki tud ja még mi, 
el hagy ni a csa lá dot, le tü dõz tem, és a sze mem te le ment 
kön  nyel, pe dig nem vol tam szo mo rú, csak fi zi o ló gi á san 
vá lasz tot tam ki bi zo nyos ned ve ket, fi zi o ló gi á san, je gyez-
zé tek meg ezt a szót, mond ta Vitya bá tya bioszórán.

– Le kell jut nunk a mí nusz ötö dik re, akár él ve, akár hal-
va, a tû zön-ví zen át. En  nyi vel tar to zunk a te lek nek! Es küd-
je tek, fi úk! Íme a szent ke nyér! – Bo ká ban az a jó, hogy 
nemcsak sok kri mit meg misz ti kus fil met lá tott, de meg is 
jegy zi be lõ lük a du má kat, és vis  sza mond ja, én nem bí rom
Anyu ka szo mo rú te kin te tét, ne té vézz, kis fi am, ki szív ja 
az agya dat, majd meg né zünk va la mi szép, ré gi, fe ke te-
fe hér ma gyar fil met, úgy hogy csak éj sza ka szö köm ki 
né ha fil met néz ni, és ret te gek, raj tam ne üs sön.

És es küd tünk a szent ke nyér re, mind egy szer re rá tet tük 
a ke zün ket, és el is mé tel tük a má gi kus jel szót, ezt itt nem 
is ír ha tom le, mert tit kos, és a le írás tól el vesz ti az ere jét.
A le írás tól egyéb ként sok min den el vesz ti az ere jét, amit 
pe dig amúgy jó po én nak hin ne az em ber. A szent ke nyér 
pon to san úgy né zett ki, mint egy sze zám ma gos sze let, 
SESAMY SNAPS, ame lyik bõl há rom da rab hat van ki lenc 
fo rint ak ci ó san a su li kö ze lé ben, a Déemben, a ked ven-
cem, de Bo ka meg til tot ta, hogy mi is ve gyünk, ez szent-
ség tö rés len ne, csak õ ve het, és csak az es kü té tel hez. Most 
is szét tör del te da ra bok ra, min den ki nek ju tott, és meg kel-
lett vár ni, hogy el ol vad jon, aki ro pog tat ni mer te vol na, az 
kap egy maf lást Bo ká tól.

– De, de, de… hogy ju tunk át? – da dog ta Weisz, nem 
mint ha félt vol na, egyi künk se félt, ret tent he tet le nek vol-
tunk.

– Ott van a biz ton sá gi õr is – tet tem hoz zá, de én sem 
azért, mint ha fél nék.

– Zseb lám pá val – tet te hoz zá Kolnay, nem mint ha
fél ne.

– És pisz tol  lyal – tet te hoz zá bor zong va Ba ra bás, és 
sze rin tem mind meg bor zong tunk, nem mint ha fél nénk,
ha nem az iz ga lom tól, mert ez már kész kri mi.

– Ku tyá val õr zött te rü let – húz ta alá uj já val a Weisz a 
vas pa lánk ra ra gasz tott fel ira tot, nem mint ha nem lát tuk
vol na mind an  nyi an.

– Szét ve rem ezt a pa lán kot, gyá va ku tyák, és be me-
gyek egye dül – dü hös kö dött Ge réb, aki ben kön  nyen fel-
ment a pum pa.

– Sor sot hú zunk, és aki nek a rö vid jut, azt szé pen
beemel jük a pa lán kon, hogy fel de rít se a te re pet – mond ta 
Bo ka, és elõ hú zott egy gyu fás do bozt.

Per sze, hogy a Kolnay húz ta a rö vi det, min dig õ húz za 
a rö vi deb bet, rit ka sze ren csét len pa li, szin te saj nál tam, 
egész meg kön  nyeb bül tem, de az tán a Kolnay el rik kan-
tot ta ma gát:

– Köz le gény, vi gyázz!
Én, mint egyet len köz le gény, rög tön hap ták ba áll tam, 

és azt a pa ran csot kap tam, hogy de rít sem fel a te re pet 
oda benn.

– Igen is, de… – da dog tam.
– Sem mi de, le lép ni!
Se gély ké rõ en néz tem Bo ká ra, de õ fel húz ta a szem öl dö-

két, és már tar tot ta is a ba kot.
– A pa rancs, az pa rancs.
– Ez így igaz sá gos – tet te hoz zá Ge réb fe nye ge tõ en.
Egé szen do bo gott a szí vem, bár az min dig do bog, csak 

nem en  nyi re, ami kor fel hú zódz kod tam a Bo ka két te nye-
ré be áll va, és át néz tem a pa lánk fe lett.

Mí nusz 3. 

Teg nap már na gyon ké sõ volt, én meg úgy ki me rül tem, 
hogy a vé gét le se tud tam ír ni. A pa lán kon be lül, a ref lek-
to ros ve rõ fény ben vé gig kel lett oson ni a vé kony kõ pe re-
men, a mí nusz két szint mély sza ka dék part ján, és ne kem,
bár nem va gyok fé lõs, meg még min dig di rekt bá to rí tom 
is ma gam, de min den eset re tér iszo nyom van, és tu dom,
hogy nem sza bad le néz nem, vi szont nem tu dom meg áll-
ni, hogy le ne néz zek, mint ha va la mi von za ná a te kin te te-
met oda lent rõl, és olyan kor el szé dü lök, és meg ál lok és a 
pa lánk ba ka pasz ko dom, de a pa lánk ré se in a fi úk szi sze-
gik, hogy ne szó ra kozz már nemecsek, to vább, to vább, a 
bá dog bó dé hoz kell men ned, ab ban posz tol az a mocs kos
sze mét lá da, gye rünk, nemecsek, ne parázz, így szi sze gik, 
csu pa kis be tû vel.

Se élõ, se holt nem va gyok már, ahogy a bó dé hoz érek, 
nagy ne he zen be vac ko ló dom az ár nyé kos ol da lá ra, vég re 
úgy ér zem, nem lát sen ki, és a fi úk elõl is fe de zék ben 
va gyok, szép las san fel kú szom az ab la kig, és lá tom az õr 
fe jét a ké kes fény ben, az asz ta lán fé lig üres li te res üveg, 
a té vé ben meg egy fér fi és egy nõ vo nag lik, az tán már 
min den csu pa ró zsa szín meg szõ rös, és már nem iga zán
ér te ni, mi mi cso da, me lyik a pa si és me lyik a nõ, es kü-
szöm, srá cok, se hol egy ku tya, és tök ko pasz meg öreg, 
meg a ba ju sza is õszes, és olyan kö vér, hogy so ha nem 
ér ne utol ben nün ket, és úgy hor kol, mint egy ál lat, tel je-
sen be szí vott, egy sze rû en nincs is ma gá nál. És ami kor
ezt el mon dom a pa lánk ré sén át, sor ra ug rál nak be a fi úk,
elõbb a Bo ka, az tán az ös  szes töb bi, utol já ra Ge réb, aki 
csu pa izom, és min den tor na szak kör elõtt meg iszik egy 
po hár tö mény re ke vert szõ lõ cuk rot, mert az fel megy az 
iz ma i ba, és még erõ sebb lesz tõ le. Tisz ta sze ren cse, hogy 
be ug rál tak, kü lön ben hogy má szom én ki, nem va gyok
egy Ge réb, és szõ lõ cuk rom sin csen.

És ál la ti na gyot fo ciz tunk egy fé lig ki ivott ás vány vi zes 
mû anyag pa lack kal, a me ló sok hagy hat ták ott, a két ka pu
az egy más sal szem be for dult két gép nek a mar ko ló ja, 
na gyon ne héz volt be le ta lál ni, de leg alább kön  nyû vé de-
ni, mert en gem rög tön be rak tak a ka pu ba, a sin tér dög lesz-
 szen meg, nemecsek, véd jél, mi a szõr nek állsz ak kor a 
ka pu ban? A vé gén meg ki dur rant a pa lack, és pont en gem
tu dott el áz tat ni, ahogy ki véd tem, és úgy rö hög tek raj tam, 
hogy ös  sze-vis  sza gör nye dez tek, és végül is örül tem,
hogy ilyen vic ces fiú va gyok, csak fáz tam egy ki csit.

Mi kor már sen ki se bírt rö hög ni, ak kor mond ta a Cse-
le, hogy azt fi gyel jük meg, ahogy õ hol nap le smá rol ja a 
Déemeslányt, nyílt szí nen, a bolt kel lõs kö ze pén, ha még-
se mer né meg ten ni, mind egyi künk nek csór egy szál ci git,
nyu god tan szá mon kér het jük, de ha me ri, ak kor egy egész 



52

do boz zal ös  sze do bunk ne ki. És ben ne vol tunk, bár én 
na gyon sze ret ném, ha õ vesz te ne, nem a ci gi mi att, mert 
azt nem bí rom, bár nem me rem be val la ni, és ha el árul já-
tok, le ta ga dom, ha nem a Déemeslány mi att.

Mí nusz 4. 

A har ma dik szint tény leg ki ma radt, nemcsak a nap-
ló ból, ha nem az éle tünk bõl is, teg nap ép pen csak kör-
be jár tuk a tel ket, mint a ku tyák, ami kor szag min tá val 
lát ják el, és kör be pi sál ják a te rü le tü ket, hogy min den
más ku tya érez ze, õk itt az urak, de nem pi sál tunk kör-
be sem mit. Ak ko ra iz ga lom volt, amit a Cse le mon dott,
hogy eszünk be sem ju tott pa lán kot mász ni, ro han tunk a 
Déem be já ra tá hoz, úgy csi nál tunk, mint aki csak ott áll 
és vár, igaz, so kan csi nál tunk egy szer re úgy, még is gya-
nú sak le het tünk, leg alább is na gyon néz tek min ket az ar ra
já rók, meg szit ko zód tak, hogy nem le het be jut ni a bolt ba.
Az az igaz ság, én nem na gyon lát tam sem mit, mert a 
Déemeslány pult ja ki csit ol dal tabb van, és az ak ci ós pla-
ká tok meg a ma gas ra fel tor nyo zott sam po nok és haj csa tos 
áll vá nyok mi att nem na gyon le he tett, és a töb bi ek is mind 
lát ni akar tak, az õ vál luk kö zött és fö lött és alatt tud tam
csak át les ni né ha. 

Én a Déemeslányról ezt so ha nem hin ném el, nem 
mint ha a Cse le ha zud na, ha to vább mond já tok ne ki, hogy 
én ilyet mond tam, ak kor le is ta ga dom, mert ilyet tény leg
nem mond tam, aki azt mond ja, mond tam, ép pen az ha zu-
dik. Ez zel per sze nem azt aka rom mon da ni, hogy ti ha zud-
tok, nem is is mer lek ti te ket. Vi szont a Déemeslány egy 
an gyal, na nem angeológiai szem pont ból, mert úgy néz ve,
mond ta a hit tan ta ná runk, az an gya lok nak nin csen em be ri 
tes te, se nem fér fi ak, se nem nõk, a Déemeslány vi szont
iga zán nõ a kör me he gyé ig, amely hal vány li lás gyöngy-
ház ár nya lat tal van lak koz va, né ha ezüst me tál hal vány ké-
ken vagy meggybordó ala pon ki csi fe hér pöt  työs re, ezt 
tu dom, mert ami kor sze zám ma gos sze le tet ve szek, és 
vis  sza ad ja a pénzt meg a blok kot, min dig a ke zét né zem,
min dig csak a kör mét, ha a sze mé be ta lá lok néz ni, min dig 
el ka pom a sze me met, pe dig lá tom, hogy rozs da bar ná ra 
vagy oranzsra vagy hal vány li lá ra van ár nyal va az is, és 
leg alább har minc nyolc szá za lék kal dú sabb a szem pil lá ja, 
de olyan ez, mint a mí nusz ötö dik szint, hogy nem bír az 
em ber nem le néz ni, ha meg le néz, ak kor el szé dül, és meg 
is kell ka pasz kod nia a pult ban és még in kább ez van, ha a 
hal vány li lás gyöngy ház szín vagy ezüst me tál hal vány kék 
vagy meggybordó szá já ra né zek, a ki vil la nó fo gak ra, és 
a köz tük tá ton gó mí nusz öt szint mély ség re. És ami kor
be fa lom a ti los sze zá mos sze le tet, ret teg ve, ne hogy meg-
lás sa va la ki, aki be köp ne a Bo ká nak és vé gem len ne örök-
re, ak kor a Déemeslány rú zsá nak az ízét ér zem, a szent 
ke nyér ízét, a til tott gyü mölcs ízét, gye re kek, a sze re lem 
élet ta ni fo lya mat, ké mi ai ve gyü le tek idé zik elõ, mond ta
Vitya bá tya bioszórán, ti most csu pa for tyo gó lom bi kok 
vagy tok, a sze re lem ké mia szer tá rai mind an  nyi an, ó, bol-
dog fiatalság!, Vitya bá tya né ha tény leg nem tud ja, mi ket
be szél, ugyan, hol a bol dog ság mos ta ná ban?

Mint ha egy sze zám ma gos sze let éles, szi lán kos da rab-
ja akadt vol na a tor ko mon, ami kor ma ga san a fe jem fe lett
a Bo ka azt mond ta, gye re kek, ez meg csi nál ta, Cse le pe dig 
vi gyo rog va jött ki a Déembõl, és ro han tunk lé lek sza kad va 
a te lek fe lé, és köz ben a Cse le el li heg te, hogy és ak kor 

meg kér dez tem, kis as  szony, va jon ezek nek a rú zsok nak 
íze is van, meg le het-e kós tol ni netántán, a Cse le rop pant
ele gán san tu dott fo gal maz ni, mond ta is a ma gyar ta nár, 
Cse le, be lõ led dip lo ma ta lesz, meg eszem a ka la pom, ha 
még se. Szó val meg kós tol hat nám-e, csak hogy tud jam, 
aján dék ba ven ném, és sze ret ném érez ni az ízét, a ma gáé
pél dá ul, ha nem csa ló dom, tisz ta man du la, a hó fe hér man-
du la tej fris ses sé ge, elég jó az or rom az ilyes mi hez, de 
el len õriz nem kel le ne, ha meg bo csát, és át ha jol tam a pul-
ton, és a Déemeslány meg le pe té sé ben le huny ta a sze mét,
tud já tok, mint a fil mek ben, meg lep te, hogy va la ki ilyen 
ér zé ki en csó kol, mint én, és ahogy tá vo lod tam tõ le, ott 
állt, szá já ra ta pasz tott kéz zel, ámul va, és a töb bi ve võ is 
ámult, és az ál ta lá nos ámu lat kö ze pet te ki tán col tam a bolt-
ból, olyan volt, mint ha egy for ma gya kor la tot mu tat tam 
vol na be, gye re kek, ilyen az aikido, az el len fe let a sa ját
moz du la tá ba be le vitt ener gia fel hasz ná lá sá val tes  szük 
ár tal mat lan ná. 

És nem em lék szem, ho gyan re pül tünk át a pa lán kon, 
ho gyan sza lad tunk le a mély ség nek tá masz tott lét rán, 
csak azt lá tom ma gam elõtt, amint Ge réb fel sza lad az 
egyik gép vég te len hos  szú, csi ga me ne tes fú ró fe jén, ha 
mind egy más nya ká ba ál lunk, mint a far ka sok a ma la cos 
me sé ben, ta lán ak kor se ér jük fel, de Ge réb fel sza ladt raj-
ta, és ámu la tunk ra kü lön fé le len gé se ket és trük kö ket mu ta-
tott be a ma gas ban, mint va la mi lég tor nász. Taps vi har ban 
tör tünk ki, és új ra mi énk volt a te lek.

És le ül tünk a mí nusz ne gye dik szin ten, mint va la mi 
beton-Grand Ca nyon mé lyén, kö rü löt tünk több em ber
ma gas va sak me re dez tek, kör be ado gat tuk a ci ga ret tát, 
Cse le gyõ zel mé nek ci ga ret tá ját, ha Bo ka kér te, nem mert 
nem ad ni be lõ le, plá ne most, hogy tud ta, hogy tud juk,
hogy van ná la, hi szen mi vet tük ne ki, mi dob tuk ös  sze 
ne ki, rá is ment a zseb pén zem ma ra dé ka, most hó nap 
ele jé ig nem tu dok majd sze zám ma gos sze le tet ven ni a 
Déemeslánytól, van per sze több lány is a Déemben, de a 
töb bi nem ér de kes. Bár csak le tud nám ír ni, mi ért nem, de 
hát a be tûk min dig a leg fon to sabb kor fog ják me ne kü lõ re, 
el slis  szol nak szép sor ban. És most az egy szer örül tem a 
ci ga ret tá nak, mert így csak a füst tõl sír tam, sem mi más tól,
és a fi úk nem is csú fol tak, már hoz zá szok tak, hogy nem 
bí rom, á, a nemecsek csu pa kis be tû vel, az egy nyám nyi la, 
azt meg iga zán sen ki se tud hat ja, õk sem, nin csen a hom-
lo kom ra kiplakátolva, hogy be lül ép pen a Déemeslány jár 
a fe jem ben.

Nem tud tuk még, mi vár ránk hol nap, az em ber so se 
tud ja, mi vár rá hol nap. Né ha sze ret ném tud ni, mi vár rám 
hol nap, kell-e ké szül ni, fo gok-e fe lel ni, sok kal ke vés bé 
stra pál ná ma gát az em ber, ha tud ná, mi kor kell ké szül ni, 
mi kor nem, sok kal több idõ jut na fon tos dol gok ra, de per-
sze le het, hogy egy idõ után unal mas len ne, ha foly ton
pon to san tud nánk, mi vár ránk hol nap.

Mí nusz 5. 

Ma tény leg úgy tó dul tunk a te lek hez, mint ha a sa ját
tu laj do nunk ba men nénk, a mí nusz ötö dik szint, az már 
nem sem mi, el ér tük a mély sé gek mély sé gét, és meg tar tot-
tuk a tel ket, min den éj sza ka bir tok ba vet tük, min den éj sza-
ka a mi énk volt. Va la mi nek vé ge ez a mai nap, és va la mi 
más nak a kez de te, el ju tot tunk a leg mé lyebb pon tig, és 
most már fel fe lé épül majd a ház, a mi há zunk, öt szint 
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mély ga rázs és tíz eme let szál lo-
da, el in du lunk fel fe lé, cél a csil la-
gos ég. Meg vol tunk bo lon dul va, 
még gyor sab ban le ér tünk, mint 
teg nap, pe dig szé dí tõ en in ga do-
zott már a vas lét ra, mint egy híd 
a lég ör vény ben, az interneten lát-
ni kli pe ket, ahogy egy ame ri kai 
híd vo nag la ni kezd, és be le do bál-
ja az au tó kat a víz be, az tán le sza-
kad, ki len gett alat tunk, akár egy 
tró pu si füg gõ híd, és mász tunk
le fe lé raj ta, mint a benn szü löt-
tek, akik tel je sen ott hon ér zik 
ma gu kat a dzsun gel ben.

A ta laj le ér ve ki csit bi zony ta-
lan nak tûnt, de nem tö rõd tünk 
ve le, ro han tunk, mint a benn szü-
löt tek, és csak né hány lé pés után 
esett le, hogy csap dá ba ke rül tünk, hogy süp ped a lá bunk
alatt, hogy már tér dig va gyunk ben ne, és ki tud ja, nem 
me rü lünk-e to vább is, ki tud ja, mi lyen mély ez a friss 
be ton-ágy, ami re nem szá mí tot tunk, és in di án csa ta ki ál-
tá sa ink rög tön el hall gat tak, a mély csönd ben csak a kin ti
for ga lom, és a cup pog va sül  lye dõ lá bak kí sér te ti es za ja 
hal lat szott. Ge réb ek kor pá nik ba esett, min den ere jé vel 
ver gõd ni kez dett, mint egy víz be esett légy, és köz ben 
egy re job ban sül  lyedt, és egy re két ség beeset ten ver gõ dött, 
és lát ni le he tett, hogy itt õ is hi á ba olyan erõs, ami lyen, ez 
a sül  lye dés mind nyá junk nál erõ sebb. És eszem be ju tott,
hogy Ame ri ká ban a maf fia így tün te ti el ál do za ta it, él ve 
bezuttyintja õket a fel hõ kar co lók be ton já ba, ahol so ha sen-
ki nem akad hat rá juk, és eszem be ju tott Anyu ka szo mo rú 
te kin te te, és sír ni tud tam vol na, és sír tam is, de ha va la ki-
nek el mond já tok, le ta ga dom.

És ak kor mint ha áll ba vág tak vol na, pe dig nem volt 
ott sen ki, aki nek bu nyóz ni lett vol na ked ve, va la mi szin te 
kényszerített, hogy fel emel jem a te kin te tem a mí nusz öt 
eme let ma gas ba, és va ló ban, õ ott állt a ref lek tor fény ben, 
ki ter jesz tett kar ral, mint egy an gyal, tud tam, azért jött, 
hogy meg ment sen min ket, és fel ki ál tot tam:

– A Déemeslány!
Bo ka vi szont rám üvöl tött, hogy nemecsek, te tel je sen 

be kat tan tál, so ha en  nyi re kis be tû vel még nem mond ta
azt, hogy nemecsek, olyan ki csi volt már, mint a tan köny-
vek ben a láb jegy ze tek, ki lenc pon tos vagy nyolc pon tos 
be tû mé ret, nemecsek, ne ked most is a Déemeslányon 
jár az eszed, azt hi szed, nem tu dom, hogy sze zám ma gos 
sze le tet ve szel sti ká ban, és ami kor az ap rót vis  sza ka pod, 
hoz zá ér az uj jad az uj já hoz, ezért még szá mo lunk, ez 
szentségtörés…

De ek kor tor ká ra forrt a szó, és bá mul ta õ is a je le nést, 
a töb bi ek kel együtt, mi re meg örül tem, hogy még sem õrül-
tem meg, hogy még is el jött az an gyal, és most már õk is 
meg ér tik, de az an gyal el kez dett mi fe lénk mu to gat ni, és 
egy sze ri ben meg je lent mel let te még va la ki, egy biz ton sá-
gi õr, de nem az öreg va racs kos, akit lát tam, ha nem egy 
fi a tal és iz mos pa sas, amen  nyi re lát ni le he tett, mint ha 
va la mi film bõl lé pett vol na elõ, és üvöl te ni kez dett, és 
le adott pár lö vést a pisz to lyá ból, és kis hí ján be pi sál tam, 

egész el er nyedt a szo rí tó iz mom, ahogy az üvöl tés és a 
lö vé sek hang ja ide-oda pat to gott a be ton tek nõ ben, ami 
va la ha a te lek volt, a mi tel künk.

– Ezt meg ke se rü li tek, bü dös, tet ves ro ha dé kok, ki cser-
zem a bõ rö tö ket, szú nyog há lót csi ná lok be lõ le, meg fog-
tok dög le ni mind egy szá lig, mint a pat ká nyok, az anyá tok
se sír majd utá na tok, azt se tud ja, hol ke res sen.

És lát tam a töb bi ek ar cán a ré mü le tet, nem mint ha
nem let tek vol na bát rak, de ilyen kor még a film hõ sök is 
meg ijed nek, meg kell ad ni, az a fi a tal biz ton sá gi õr is sok 
ak ció fil met lát ha tott már, és jól meg is je gyez te a szö ve ge-
ket, mert fej bõl tu dott egy cso mót idéz ni, az an gyal pe dig
szin tén nagy té vé né zõ le he tett, mert büsz kén rá fo nó dott a 
fi a tal biz ton sá gi õr iz mos alak já ra, mint egy film hõs nõ, a 
fic kót va ló szí nû leg az öreg he lyé re ve het ték fel, rá jöt tek, 
hogy pi ás, vagy csak ép pen most nem õ volt a so ros, ezek 
ta lán vál tás ban dol goz nak, és ek kor ma gam is meg döb ben-
tem azon, amit sut tog tam:

– Vé ge, meg állt a sül  lye dés! 
El ké ped ve for dul tak fe lém a töb bi ek, le néz tek a lá buk-

ra, rá jöt tek, hogy iga zat mon dok, és hogy comb kö zép nél 
tény leg nem me rü lünk to vább, az tán megint rám bá mul-
tak, a sze mük ben most elõ ször lát tam ki ír va azt, hogy 
NEMECSEK, így, csu pa nagy be tû vel, Bo ka pe dig ki ad ta 
a pa ran csot: 

– Has ra, laposkúszás a lét rá ig!
Mind en ge del mes ked tünk, és mint egy Normandiában 

part ra szállt kü lö nít mény, ha son ver gõd tünk el a pár 
lé pés re ál ló lét rá ig, a ru hánk nak vé ge, lát tam Anyu ka 
sí rós te kin te tét, hol jár tál, kis fi am, tu dod, mi be ke rül ez 
nekem?, a be ton jó vá te he tet le nül szét mar min den szö ve-
tet, és csúsz kál va ka pasz kod tunk fel fe lé a lét rán, ta szi gál-
tuk fel fe lé egy mást, mí nusz öt eme let mély bõl fel, fel a 
csil la gos égig, és a fi a tal, iz mos biz ton sá gi õr vissz han go-
san rö hö gött, rö hö gött a csa ta ko san to lon gó csür hén, és 
ne ve té sé be egy má sik, csi lin ge lõ ka ca gás szö võ dött, igen, 
a Déemeslány mu la tott raj tunk, ott áll tak, szõ ke és fe ke te 
an gyal, a fe ne ket len mély ség part ján, és ki rö hög tek min-
ket, és megint úgy érez tem, hogy egy sze zám ma gos-ka ra-
mel lás sze let éles da rab ká ja akad meg a tor ko mon, mint 
egy üveg szi lánk.



54

PRÁ GAI TA MÁS

Sipos úr
Százszá za lé kos bi zo nyos ság gal fel is me rem a hang ját, mint egy rá dió lo ká tor-ál lo más 

az el len sé ges be re pü lõ te vé keny sé get, már in nen, a ré gi Ma ci eszp res  szó tól, mert olyan 
az a hang, mint egy víz szin te sen el ha jí tott rás poly, ha va la ki fo ga dást aján la na, hogy 
nem õ az, ak kor öröm mel fel ten ném tét nek ezt a há rom üveg sört, amit itt ci pe lek a 
nájlonszatyorban; de hát nin csen ilyen õrült, és én már egé szen kö zel rõl hal lom azt a 
re sze lõ nyöszögését, „be ro sá lunk, mi e lõtt berozsdálunk, he he he”, mint egy acél ipa ri kis-
vál lal ko zó, szív egyet a mezétlábasból és rá ha jol a sa tu pad ra...

– Jó na pot, Sipos úr – mon dom, és a be ton sakk asz tal szé lé re szép sor ban ki ra kom a 
há rom sört, a gyö nyö rû, ko ra-ta va szi fény ben úgy áll nak ott, mint a tel jes szent há rom ság 
a ma guk ra gyo gá sá ban, én pe dig el né zem a zöl den tün dök lõ pla tá nok alatt a sakk asz tal 
fö lé haj ló pálcavékony tes tet, és nem tu dok sza ba dul ni at tól a gon do lat tól, hogy Sipos 
úr lé nye gét te kint ve egyet len túl mé re te zett kér dõ jel, mely re a pla tá nok ár nyé ka ve tül, és 
egyet len könyv ben sem fér ne el, a sors ke gyel mé bõl sza bad láb ra he lyez ték és az óta a 
dél-bu dai par kok és asz ta lok kö rül im bo lyog, mint egy moz gó talány… – Hogy szol gál
az egész sé ge? – kér de zem, de már ész re sem vesz, el len ben fo lya ma to san krá kog, elõ tör 
be lõ le az a re sze lõ hang, mint ha egy vas le mezt pró bál na a rozs dá tól két ség beeset ten 
meg sza ba dí ta ni, mint ha ezen múl na a he ti nor ma tí va, lá tom köz ben, hogy a sö tét hu szár
meg je lent cé ötön, õ pe dig a vi lá gos sal pró bál ki tör ni a ver he tet len Fe ri bá csi szo rí tá sá-
ból, és idõn ként a min dig ke ze ügyé ben he ve rõ mû anyag priz mát a fény fe lé eme li, hogy 
a szi vár vány szí ne i ben gyö nyör köd jék, az tán még is fe lém for dul és azt mond ja:

– Tu dod, pro fes  szor úr, a há zas sá got na gyon jól meg kell fon tol ni an nak, aki nek nin-
cse nek kö tél bõl az ide gei... – és az asz tal szé lén is mét el he lye zi a priz mát.

Itt a sakk-körben a Ber ta lan La jos ut cá ban la kó Sipos úr az al fa hím; van, aki sze rint ez 
ko ránt sem ak ko ra ered mény, de én be csü löm, sõt tisz te lem; nem ered mény, ha fi gye lem-
be ves  szük, hogy e kör ben egy ál ta lán nem mo zog nõ ne mû egyed, le szá mít va a min dig
mo soly gó, het ven há rom éves Jo li kát, aki ropik és egyéb sós és édes fi nom sá gok rág csá-
lá sá val kö ti le li bi dó ját... Ne kem már Sipos úr csak Sipos úr ma rad, mert aki ilyen re sze-
lõ sen tud kö hög ni, az nem min den na pi... És tény leg nem, mert pél dá nak oká ért Sipos úr 
egé szen más ár nyé kot vet a pla tá nok alatt, ahogy a szél a le ve lek lomb sát rát haj to gat ja és 
egy-egy szél ro ham után min den fé le ág- és ké reg da ra bok po tyog nak a fe jünk re, de rosz-
 szabb eset ben még a sakk asz tal ra is, és ami kor egy-egy na gyobb ág da rab fölborigatja a 
bá bo kat, az ak kor ko moly vi tá ra ad okot – de én most csak is Sipos úr ár nyé kát fi gye lem, 
mint ha az vé ko nyabb vol na a tes té nél va la mi vel, de va la hogy mé lyebb, tisz tá ra olyan, 
mint egy fél kör be meg for ga tott zsi lett pen ge, alig ha nem azért, mert Sipos úr már há zas
is volt. És ak kor ott van még a priz ma is, me lyet úgy hor doz ál lan dó an ma gá nál, mint 
egy sö rös kor sót, szó sze rint a te nye rén hor doz za azt a priz mát, va ló sá gos jel ké pe ez az 
egyé ni sé gé nek, oly an  nyi ra, hogy a ke rü let ben nem is hív ják más hogy, csak „Sipos, a 
priz más” vagy egy sze rû en „a priz más”, és ak kor min den ki tud ja, hogy ez Sipos úr ra 
vo nat ko zik, úgy hogy ami kor a ját szó té ren õgyel gõ na gyob bacs ka gye re kek kö zül el küld 
va la kit sör ért, az utá na be le néz het ab ba a priz má ba, ezért az tán nem is for dult még so ha
elõ, hogy a gye rek el tûnt vol na az zal a né hány száz fo rint tal, Sipos úr, ép pen a priz ma
mi att, ed dig so sem járt még így. Sõt, már ar ra is volt pél da, hogy egy ilyen kis kra pek nak 
oda ad ta aján dék ba a priz mát, de ilyen kor a zse bé bõl nyom ban újab bat vett elõ, és el he-
lyez te az asz tal szé lén, mert, mint mon dot ta, a priz ma nem csak gyö nyör köd tet, de ne ki
az hoz za meg a sze ren csét; és mért ne osz to gat ná bõ ke zû en, ami kor száz meg száz da rab
van ne ki a Ber ta lan La jos ut cai la kás ban, mi ó ta a fe le sé ge ki köl tö zött, az egyik szo bát
csak a priz má val te li pa pír lá dák töl tik meg, me lye ket Sipos úr még a cég tõl ho zott el, a 
ki vá ló mi nõ sé gû po li e ti lén re kesz sar ka i ból több ez ret, több szá zez ret vá gott le a gép a 
hos  szú, mun ká ban el töl tött évek alatt, és Sipos úr azok vé le mé nyét oszt ja, akik sze rint
iga zán kár lett vol na a szem éten el vesz te get ni ezt a lát vá nyos ipa ri hul la dé kot.

– Néz ze, pro fes  szor úr, ami kor ma ga olyan idõs lesz, mint én – mond ja, és a sakk-
asz tal tól fe lém for dul, mi vel vég képp be mat tol ta a ver he tet len Fe ri bá csi, és idõn ként, 
mint egy ópi um szí vó, a priz mán ke resz tül szip pant egyet a ko ra ta va szi nap fény bõl –, 
majd ér té kel ni fog ja azt, amit most még ter hes nek ta lál, va gyis, hogy üres la kás ba megy 
ha za... Nem, nem ér tett fél re – for dul fe lém, és az uj ját, mint egy hõ mé rõt, le ráz za. – Ér té-
kel ni az üres la kást: ez a fér fi érett ség je le.

De már én, a ma gam ré szé rõl, meg ta nul tam kü lönb sé get ten ni – ne ért sen fél re – a 
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la ká sok mi lyen sé ge közt is, mert én tõ lem a ma ga la ká sa le het az Ost rom ut cá ban, le het, 
hogy a ma ga la ká sa egy be fe lé ter jesz ke dõ pa lo ta, en gem az nem ér de kel. Mit? Hogy 
az már elit öve zet? Caca... akár me lyik in gat la nos hoz be megy, az el in té zi. Ezek az ingat-
lanosok rafináltak, át szá moz zák az öve ze te ket, hár mas ból csi nál nak ket test, ket tes bõl 
egyest és így to vább... Volt az a ma gyar ta nár, az a baj szos, de ar ra ma ga már nem em lék-
szik, az Ó ut cá ban vá sá rolt jó ál la po tú la kást, az tán az egész ház ki dõlt az ut cá ra ne ki, 
de az volt a sze ren csé je, hogy épp ott hon tar tóz ko dott, ezért az tán a ház szé pen ma ga
alá te met te, így nem kel lett mér ge lõd ni ne ki és még sem lett haj lék ta lan, de ma gá nak ez 
mind egy, mert a ma guk há zá nak a fa la úgy szét van lõ ve, hogy azon egy négy zet mé ter 
ép va ko lat nin csen, meg néz tem, sõt, egy szer ös  sze is szá mol tam a lö ve dék nyo mo kat, 
már az egy ku ri ó zum, az a ház, szin te cso da, hogy az zal sok lyuk kal még fönnáll, mi vel
azt egy for mán lõt ték az oro szok az ost rom ide jén és öt ven hat ban, és ma ga nyu god tan 
ha za megy ab ba az agyon lyug ga tott ház ba, ko mo lyan mon dom, olyan a ma ga éle te, mint-
ha egy da rab sajt ban él ne, az tán még pa nasz ko dik, hogy ma gá ról nem gon dos kod nak...

Hát el ment a jó zan esze?!
Mit jön ne kem a gon dos ko dás sal?!
De már megint a táb lá ra ha jol, ra kos gat ja a bá bu kat, ra kos gat ma ka csul, mint egy 

vál tó ke ze lõ vagy egy fi la te lis ta, és én be csü löm ezt a kön  nyed sé get, ezt az ele gan ci-
át, hogy vé let le nül se mond ja vé gig, nem mond ja vé gig a tör té ne tet, úgy kell ki húz ni 
be lõ le a foly ta tást, ha ugyan; „ve gyük sze rény pél dá mat”, su gall ja, de csak fél han gon, 
ne hogy meg hall ják azok, akik nem ha jol nak egé szen kö zel, „nem mint ha kü lö nö seb ben 
em lí tés re mél tó len ne ez a pél da” – és men  nyi re iga za van! Éppúgy nem mél tó, a ma ga
egye di sé gé ben, mint a töb bi más, ha son ló ezer és ezer, me lye ket nem mond el so ha
sen ki; ez is pont annyira nem ér de kes, és épp ezért a le he tõ leg tel je sebb lel ki nyu ga-
lom mal el mon dom, ha már itt ülünk – mond ja majd –, úgy is min dig a há zas sá gom ról 
szo kott kér dez get ni – mond ja Sipos úr, és köz ben folyamatosan re sze li azt a fém le mezt, 
rhrhrrhrhrhr..., hogy az már va la mi ki bír ha tat lan, és Sipos úr azt kér de zi: kap tál te már, 
Ta nár úr, név nap od ra gipszkolibrit, réz ka lit ká ban?

És ahogy a pla tá nok hû vös ár nyát a nap fény folt jai ker ge tik a sakk asz ta lon, fe ke tén-
fe hé ren ki raj zo ló dik Sipos úr, az al fa hím éle té nek tra gé di á ja, ez a gipszkolibrik, kí nai
le gye zõk, por ce lán te ás kész le tek és sajt ké sek kö zé szo rí tott élet, és mi u tán elé ge det ten 
be húz za a fu tót f7-re, hát ra dõl és azt mond ja:

– Éle tem gyö ke res for du la tot vett, ami kor ott ho nun kat meg lá to gat ta az 5816-os szá-
mú Ara nyo si Pál Úttõrõcsapat de le gá ci ó ja.

Jól tu dod, Ta nár úr, mert már te se vagy egy mai gye rek, bár hoz zám ké pest egy 
tej fe les szá jú vagy, egy cse cse mõ, de azért pon to san em lék szel ar ra, hogy mit je len tett 
az a fo ga lom, hogy „pa pír gyûj tés” – a he lyi is ko la ta nu lói pró bál ják el ku nye rál ni a Nép-
sza bit, a Spor tot és a Nõk Lap ját a la kos ság tól, hogy ez zel jó pontot sze rez ze nek az út tö-
rõ csa pat ban, és eset leg né hány fo rin tot a MÉH-te le pen a biológiaszertár fej lesz té sé re. 
A saj tó ter mé kek szoc re ál új ra hasz no sí tá sa. Mit tesz is ten, egyik reg gel zö rög a csen gõ, 
ke lek fel, nyi tok aj tót pi zsa má ban, hát lá tom, ott szo rong az Ara nyo si Pál szí ne-ja va, 
azok az édes kis vörös nyakkendõs po fák, nem tu dom, de én meg õrü lök a gye re ke kért, 
azok nak a kis caf kák nak pe dig ki mon dot tan jól állt a vö rös nyak ken dõ, hogy tud ták 
rág csál ni a nyak ken dõ sar kát, is te nem, hát azon nal meg szállt az ih let – mit mond jak,
dokikám, úgy, ahogy vol tam, pi zsa má ban, épp csak ös  sze húz tam a pi zsa ma ka bá tot a 
ha sa mon, szé les re tár tam az aj tót és azt mond tam: Tes sék be fá rad ni, út tö rõ paj tá sok!

Jöt tek is be nagy vi hog va, szép sor ban, az tán le esett az ál luk, mert hogy az elõ szo bá-
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ban csak lap já val le hetett el fér ni a vit ri nek, csetreszek, fo ga sok, ál ló vá zák és kre den cek 
kö zött, olyat azért nem min den hol le het lát ni, mon dom is ne kik: Vi gyá zat, gye re kek, 
mert ez egy la kás mú ze um! – az tán sza bá lyos tár lat ve ze tést tar tot tam, egye dül a fe ke té re 
má zolt gipsz te hén nél volt egy kis ba ki, mert egy olyan tu dós ké pû kis szem üve ges él har-
cos meg kér dez te, hogy „bá csi, az nem gnú?”, épp ami kor a tej ter me lés nép gaz da sá gi 
hasz nos sá gát ecse tel tem, de mind egy, gyor san a ke zé be nyom tam egy kö teg Nép spor tot, 
az tán, mint egy is ten, mint egy alain delon, azt mond tam: min den ki vá laszt hat egy tár-
gyat em lék be; lát nod kel lett vol na azt az iz gal mat, ahogy nyü zsög ni kezd tek, mint a han-
gyák! Is te nem! Mi cso da szép pil la nat volt! Még ma is el ér zé ke nyü lök, és szin te re meg ni 
kezd a gyom rom, ami kor az ih let re gon do lok, hogy mi re ké pes az em be ri te rem tõ  erõ, 
és eszem be jut az az ár tat lan egér han gocs ka, ame lyik meg kér de zi: a te nisz ütõt is le het,
bá csi? At tól fog va az tán nem volt meg ál lás, mint a ter me szek, azok a kis csöpp sé gek 
úgy ta ka rí tot ták le a vit rint, a ste lá zsit, a kre den cet, és vo nul tak le fe lé hos  szú sor ban a 
lép csõ ház ban, ko mo lyan mon dom, ép pen, mint a han gyák, vagy mint egy ván dor ki ál lí-
tás, mind egyik nek a zse bé ben la pult egy nik kel va dász tõr vagy por ce lán gom ba, vit ték 
ha za a mû vé szet nek eze ket az el len da rab ja it, eze ket az esz té ti kai rom bo ló kat, eze ket 
a kis po kol gé pe ket, hogy ott hon el he lyez zék a csa lá di pol co kon, és majd csak évek, 
év ti ze dek múl va rob ban ja nak; mert egé szen biz tos, hogy min den ilyen el fu se rált da rab 
detonál, elõbb vagy utóbb, mert az íz lés re nin csen or vos ság, ezt ma ga pon to san olyan 
jól tud ja,  dok tor úr, mint én, ha az íz lés el van rom bol va, az már föl nem épül, már pe-
dig ezt a vi lá got csak az íz lés di a da la ment het né meg... de ak kor hal lot tam ám, hogy az 
én éle tem pár ja is szu szog fel fe lé a cek ke rek kel a lép csõ ház ban, de még nem fog ta fel, 
hogy mi tör tént, mi cso da te rem tõ ere jû cso da, mi cso da ka tar zis, csak ami kor a la kás ba 
be lé pett, ak kor kez dett de ren ge ni ne ki, hogy õ most egy ka tar zis ré sze – és én fo gad tam, 
csí kos pi zsa má ban a csu pasz elõ szo ba kö ze pén, és keb lem re ölel tem, és egye ne sen ne ki 
sze gez tem a kér dést: Szí vem, hát nem jobb így?

At tól fog va rom lott meg vég képp a kap cso la tunk – foly tat ja Sipos úr, és a priz mát
fel mu tat ja a fény nek, az tán oda ki a bál va la mit a kö zel ben fo ci zó srá cok nak – va la mi ked-
ves sé get, hogy „mi van, fa lá bú?”, vagy „szúrd ki, mert pat tog!” – és elé ge det ten né zi a 
táb lát, mert si ke rült igen ne héz hely zet be hoz ni az el len fél ki rá lyát –, el rom lott a kap cso-
la tunk, de én ezt nem is iga zán bán tam; és ami kor azt mond ja ne kem: Je nõ, én ki áb rán-
dul tam be lõ led, ak kor így vá la szo lok: iga zad van, anyu kám, és mind járt elõ ér ze tem lett, 
hogy a ta va szi sze lek majd más vi zek re so dor ják, és tény leg: ha ma ro san el vi tor lá zott 
egy kör sza kál las üzem mér nök ol da lán, aki az any já val la kott há rom szo bá ban, úgy hogy 
ott még el fér tek a ste lá zsik és kam ra pol cok is; és én áll tam a csak nem üres la kás kö ze-
pén, mint egy Wel ling ton, a ró la el ne ve zett láb be li ben a csa ta té ren, és far kas sze met 
néz tem Na pó le on nal, mert ez azért ke ve sek nek si ke rült, hogy éle tük pár ja csak úgy, kü lö-
nö sebb jog vi ta nél kül ki men jen a kö zös la kás ból, nincs iga zam, dok tor úr? Eh hez kell az 
ész, a stra té gia – mond ja Sipos úr, és bic cent, és új ra ren dez get ni kez di a bá bu kat, mert 
a sö tét ki rály be lát ta, hogy dõ re ség vol na foly tat ni a küz del met, és revansot kö ve telt, de 
köz ben egy szél ro ham meg cin cál ta a pla tá no kat és vas ta gon hul la ni kez dett a fe jünk re 
a gally, és én ki bon tom a har ma dik sört, mert már épp kezd tem kel le me sen fel ol dód ni, 
és azt aka rom, hogy az örö möm még tel je sebb le gyen, és vá rat lan öt let tõl su gall va el ké-
rem Sipos úr tól a priz mát, és a fény fol to kat kez dem né ze get ni a lom bok közt, és Sipos 
úr el is me rõ en bó lint, mi köz ben elõ hoz ta a hu szárt, és lát tam raj ta, hogy ez zel vég képp
a szí vé be zá ród tam, mert nem elég, hogy meg hall ga tom a tör té ne te it, még a priz mát is 
ér té kel ni tu dom; pe dig tény leg ér de kes, ahogy a fény keresztülszúrja a lom bok vé kony 
le me zét, és van va la mi sej tel mes ab ban, hogy ezer nya láb ra tö rik ez az arany szín hur ka, 
és a vé gén még itt van ez a szû rõ, mint egy ros ta, a su ga rak kö zül ki ros tál ja a ké ket, a 
zöl det, a vö rö set és a sár gát, ez az iga zi mû vé szet, mon dom Sipos úr nak, és hall ga tom, 
hogy is mét re szel ni kez di a le ve gõt a ta va szi pla tá nok alatt... – Mert ez zel még nincs 
vé ge – mond ja, csak úgy mel lé ke sen –, mert ak kor még el kez dett ne kem cso ma go kat 
kül döz get ni, az el sõt ki bon tot tam, har minc há rom fe ke te mûanyag edény volt ben ne,
macs ka-mo tí vum mal, a töb bit már nem vet tem át, ha nem: vis  sza a feladónak... – foly-
tat ja Sipos úr, de a hang ja még re sze lõ sebb a szo ká sos nál, mint ha vas re sze lék tor ló dott 
vol na ös  sze a le mez pe re mén – de még nem va gyok nyu godt...

– Még is, mi tõl fél? – kér de zem.
– Egy szer még sa ját ma gát is fel ad ja ne kem – sut tog ja Sipos úr, és va dul be le mar kol 

hi á nyos haj za tá ba – után vét tel!
Ne ve tek, és ar ra gon do lok, mi lyen ne he zen ol dód nak ezek a ré gi be ideg zõ dé sek, és 

el kép ze lem Sipos urat, amint ott áll az elõ szo ba aj tó ban az em ber mé re tû cso mag elõtt, 
né mán és moz du lat la nul, és a cso mag be szél, be szél hoz zá, õ pe dig né zi egy priz mán
ke resz tül.
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Ami kor a gön dör, szá raz  bõ rû, gõ gös, eg zo ti kus és 
még is kis sé kö zép sze rû Tamhra ág ról-vég rõl a gé sám
lett, ahogy az egy friss kap cso lat ele jén gyak ran meg-
esik, ko ráb bi ba rát nõ im rõl dis ku rál tunk. Én nem iga zán
for szí roz tam a dol got, ja va részt je len ték te len af fér nak 
lát tam az ese te ket. Ha rám tört a ma gány, csak az el sõ,
mi ti kus sze re lem tûnt fon tos nak: a Linna-trakutarabella.1

Tamhra épp Linnáról nem tu dott, így hát in kább hall gat-
tam, míg a ba rát nõ im mel kap cso la tos vé le mé nyét rész-
le tez te. Vé gül így szólt: „Ne ked na gyon szép ba rát nõ id 
vol tak!” Ha fér fi-so vi nisz ta va gyok, el önt a büsz ke ség, 
hisz az ol da la mon egy vá ros  szer te aj ná ro zott nõ bat  tyog, 
aki már „ezt-azt” meg tett ne kem; igaz, amit adott, nem 
szív bõl, in kább szu ve nír ként ad ta; és az is igaz, hogy én 
se jár tam tõ le a he te dik menny ben, mert ri deg ön ma gá ra 
zárt sá ga alap já ban vé ve ta szí tott, sõt tes ti leg is volt ben ne
va la mi íz lé sem tõl ide gen – ha lott. Mint ha nem csak szep-
lõs bõ re, ha nem egész lé nye vol na csont szá raz. Hórusszal 
kor zó zik, sze ret ke zik, kín ló dik a fér fi így, és míg a rend 
ked vé ért csó kol ja is, meg fojt ja az ala bást rom po ra. Még-
is, má sok örül tek vol na, ha lát hat ják úgy, amint én: gu mi-
gé sa ként; ha pár ba joz hat nak ve le úgy, aho gyan én, ha csak
rö vid csör té vel is. Ha egy ilyen ka no ni zált nõ el is me rõ en 
nyi lat ko zik ko ráb bi „nõ im rõl”, ak kor, fallokrataként, szét 
kell, hogy ves sen az ön bi za lom! Ha va gyok olyan hü lye, 
mint ami lyen nek Tamhra lát ja a „pa si kat”. 

Jól em lék szem: sé tá lunk es te a pla tá nok alat ti hosz-
 szú fél ho mály ban, a fér fi–nõ vi lág há bo rú foly ta tá sa 
Tamhrával né mi képp eny hí ti ak kor tájt cunamiszerû s 
még kis sé ka ma szos ma gá nyom, vol ta képp örül nöm kel-
le ne, de nem si ke rül! Tu dom, mi ért nem. Mert hi ba volt, 
hogy nem sze ret tem so ha csú nya nõt! Igen, min dig rend-
kí vül szép lá nyok ra csa va rod tam fel – biz ton sá gi öv nél-
kül, bõ ven száz fö lött! Fron tá li san. Ha lá lo san – in ten zív, 
kó ma, stá ci ók egy más után ja, míg az em ber egy kap cso lat 
pisz kos túl élõ je nem lesz. 

Kis fiú ként egy tel jes nyá ron át cso dál tam Esz tert, a 
má sod-uno ka test vé re met, a nap min den órá já ban, ki vált-
képp a nya kát, s csak évek kel ké sõbb döb ben tem rá, hogy 
Esz ter nya ka mi ért von ja ma gá ra a fi gyel met: mert pú pos!
És mint a ro ko nok tól meg tud tam, min dig is az volt! Íme 
a gyer me ki ár tat lan ság. Olyan sze rel mes vol tam még is, 
mint ha idolt ta lál tam vol na. De hisz’ én szép nek lát tam! 
Szép nek? Gyö nyö rû nek! El al vás elõtt egy kis ded ste ri li tá-
sá val gon dol tam a csi go lyá i ra, vol ta képp a púp ra, és ha 
rá gon dol tam, hat ha tó sabb volt, mint a leg szebb-leg hosz-
 szabb ima. 

Amúgy is kó ro san so kat töp reng tem azon, va jon 
nor má lis va gyok-e? Ami kor rá jöt tem, hogy sze rel mes 
vol tam egy pú pos lány ba, úgy érez tem, kár to vább té pe-
lõd ni. Nincs me se: õrült va gyok. Nosz tal gia se ma rad hat 
ben nem. Kö lyök ként is hü lye vol tam, és az is ma ra dok! 
Ma már tu dom: nem õrült ként sze ret tem. Esz ter fáj dal mas 
és vib rá ló, cso da szép be for dult sá ga va kí tott el an  nyi ra, 
hogy a fo gya té kát ne lás sam. Ké sõbb vi szont, ivar érett
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fér fi ként, a nõ szép sé ge, mág nes-ana tó mi á ja va kí tott el 
úgy, hogy az se tûn jön fel, ha be lül tök üres. 

Ha „csak ” üres?, kön  nyû meg úsz ni! De ha dé mon-ter-
mé sze te van? Ha kor pu szá ban õs szu ka la kik? Ha olyan, 
aki el vár ja, hogy a dió héj ból hul ló pond ró po rért is tönk-
re vág jam ma gam!? Éle te met Izsák ként, ál lat ál do zat ként 
ad jam oda ne ki, s von szol jam föl a Bál vány-hegy re; 
mé szá rol jam le ma gam ott ak kor is, ha õ csak né hány 
érin tést ad!? Az Úr ir gal maz zon an nak a „nempasinak”, 
akit ef fé le fú ria a kar ma kö zé vesz, és olyan se be sen vi szi 
a lel két, mint só lyom a ri gót!

De is mer tem olyan nõt is, aki szép sé gét hord ta úgy, 
amint Esz ter a sor sát vi szi. A ne ve Luna volt, s õt nem 
fo gya ték, csúf arc, tramp li ság vagy ron da bõ re zár ta el 
her me ti ku san a kül vi lág tól, épp el len ke zõ leg: le nyû gö-
zõ tö ké lye. Cso dál ta min den ki, de sen ki se sze ret te. Ez 
aláz ta meg an  nyi ra, hogy vé gül a hír hedt prá gai fes tõ,
Chumpelik bal sor sá hoz lán col ja ma gát.

To jás nõ-af fér ja i mon spó rol hat nék ta lán. Ki dek kol hat-
nám, hogy egy Luna-madonna ölé be hajt has sam a fe jem;
vagy vár hat nék: hát ha vis  sza tér még a fér fi-mi o cén, 
ka masz-ple isz to cén, a de von és obsz cén elõt ti, idil li kus, 
imá val bé lelt, plá tói ál la pot – az Esz ter-sze re lem. Ha tü rel-
mem nincs, fi gyel het nék job ban, hisz rend sze re sen ka pok 
je le ket – Chumpelik is az volt. A szo kat la nul szép nõk-
nek hó dolt õ is, de gyor sab ban fal ták fel a té ve dé sei, mint 
en gem. S míg en gem csak rész ben, õt egé szen.

Vad, vi zu á lis tí pus volt – mi más le het ne egy fes tõ? 
–, hisz’ ví zi ók, szí nek, for mák, fé nyek és ár nyé kok ins tal-
lá ci ó já nak lát ta a vi lá got. Az am fo ra-ala kú, hos  szú lá bú, 
vé kony uj jú, ár va lány ha jú mo del lek tõl ka pott láng ra, s e 
kap cso la tok ból min dig ös  sze ka sza bol va ke rült ki. Lük te-
tõ, fe le lõt len, pa ra no i ás al ka tá nak kö szön he tõ en gon dol-
ko dás nél kül emel te trón ra az el sõ út já ba ke rü lõ pú der cik-
lont, Bar bie-t, bár kit, aki esz té ti kai igé nye it ki elé gí tet te; 
az tán pe dig gon dol ko dás nél kül vág ta át a vé ná it, gyûr te 
be az al ta tó kat, ha a ko ro nát hoz zá vág ták („ha a csá szár nõ 
az inas sal hált”), azt is tud va: úgy se nyif fan ki, csak ten-
ni kell va la mi ször nyût, hogy meg nyu god jon. Né mi képp 
ha son lí tot tunk, de az õ ár nyé ká ban csak szak kör-pszi cho-
pa ta va gyok. 

Ami kor ös  sze fu tot tunk, éle tem el sõ trakutarabellája 
fe lé, Linnához ro bog tam ’91 ka rá cso nyán – míg a sze re-
lem ér zé se elõ ször cso dá la tos, majd bor zal mas álom vi lág-
ba re pí tett. Ki me rült vol tam, de fáj lal tam min den per cet, 
amit nem fan tá zi á lás ra for dí tok. Ezért, amint bees te le dett 
és az Apolisz-expressz hos  szú sze rel vé nye be sik lott a nyir-
kos El ba-völgy be, ami kor a ka bi no kat be töl töt te a hor tyo-
gás és kun co gás, a fo lyo só ra men tem ba góz ni; íz lel ni az 
uta zás álom sze rû sé gét; a gyö nyör rel te li vá ra ko zást, a 
ve le ké zen fog va já ró, sok szor ideg té põ en édes iz gal mat 
és sö tét fé lel met. Az ab lak ba kö nyö köl ve áb rán doz tam, 
és em lék nek va lót sze mez get tem – kis ál lo má so kat, ap ró 
ha jó kat, ki vi lá gí tott pan zi ó kat, ho mály ba tar tó hi da kat, 
hi deg il la to kat, észa ki szél ben im boly gó fé nye ket; és 

1 Trakutarabella = sikertelen szerelmi kísérlet.
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ott, a bru tá li san ro bo gó exp res  sz fo lyo só ján ta lál koz tam 
a ná lam va la me lyest ma ga sabb és so vá nyabb, né mi képp 
idõ sebb, és jó val õrül tebb ide gen nel: Chumpelikkel. 

Mel lém állt a hu zat ban, da gá lyos pré di ká ci ó kat tar tott 
min den fé lé rõl, majd né hány óra múl va át bal lag tunk az 
ét ke zõ ko csi ba, füs tölt piszt rán got va cso ráz tunk, sö röz-
tünk, ká véz tunk, ru moz tunk, és az ab lak pá rá já ba raj zol-
gat tunk. Õ fi ze tett min dent. Más nap, a ber li ni vesz teg lés 
ide je alatt már úgy tûnt, is mer jük egy mást ré gebb rõl is, 
bár a szó nok la ta i ból csak mik ro nok ju tot tak el a tu da-
to mig. Ér de kes volt, hogy va la ki mel lém sze gõ dik és 
sze re lem rõl, szép ség rõl, jó ság ról hos  szú  lé re eresz tett 
me sé ket mond, míg mé lyen ülõ, acél kék sze mé bõl ka o ti-
kus lel ke sült ség vi lá gít. De a gon do la ta im nem sza kad tak 
el Linnától. 

Egy hét tel ké sõbb, út ban ha za fe lé is mét ta lál koz tunk 
a Bal ti-ten ge ren, a Nord Scourge tat ján,
s mit ad Isten?, Trelleborgnál, ahol új ra
vo nat ra száll tunk, ös  sze ke rül tünk a 
ka bin ban is. Né hány hó nap múl va pe dig
át es tünk egy má son egy alul já ró ban. 
Ké sõbb ös  sze jár tunk, ab ban az idõ ben,
ami kor csak az ér de kelt: mi lesz ve lem és 
Linnával? Ezért to vább ra se fog tam fel a 
fes tõ szék fog la ló inak lé nye gét.

Chumpelik sze rint a fes té szet csu pán 
al le gó ria az el me hi bás mû kö dé sé rõl; a 
gon dol ko dás ról, ahol „olaj fes ték kel ta kar-
juk a vász nat”. Ahogy a nõ élénk pi ros ra 
fes ti aj kát, ne le gyen rom lott ka raj szür ke; 
má sok fa gyos ság gal lep le zik az ál la ti 
szen ve délyt, vagy trá gár ság gal pa lás tol-
ják irigy sé gü ket. Tamhra in do ko lat lan 
gõg gel a fel is me rést, hogy csak egy vesz-
 szõ vel kü lönb, szebb vagy oko sabb, mint 
a kö zép szer. 

Rö vi den: az em ber gon dol ko dá sát a 
ta ga dás, a ta kar ga tás, az ala kos ko dás, a 
KÉPmutatás jel lem zi. A gyá va ság, ami 
meg aka dá lyoz za, hogy vak me rõ en a tü kör-

be néz zen; amely gá tol ja a fér fit ab ban, hogy szem be sül jön 
egy szép nõ va ló sá gá val; azért is csi nál a nõ bõl árut (szaj-
hát), vagy cse lé det (as  szonyt); hisz’ az árut az em ber nem 
cso dál ja, csak meg vá sá rol ja; a cse lé det fel ve szi és dol goz-
tat ja – nem sze re ti. Így meg me ne kül at tól, hogy ki szol gál-
ta tot tá vál jon. 

Chumpelik sze rel mei erõs vá szon ra gyön ge mi nõ ség-
gel fes tett, por nog rá fi á tól és obsz ce ni tás tól sem men tes
élet ké pek vol tak. Ta lán ki seb bet vagy rit káb ban csa ló-
dott vol na mo dell je i ben, ha a pik tor ih le tett sé ge mel lé 
nem tár sul a res ta u rá to rok ko nok sá ga. Mert Chumpelik 
– mi helyt sze rel mes lett – a stré be rek ügy buz gal má val 
lá tott hoz zá, hogy az áhí tott nõ lakk ja alól ki ka par ja az 
al sóbb ré te ge ket; elõ hív ja on nan le tûnt ko rok sö tét mí to-
szát – egé szen a ko pár, pusz ta, ri deg és ál la ti vászonig!; 
hogy a nõt cson tok ra szed je. Elõbb-utóbb min den rõl bi zo-
nyí tot ta, hogy rep rint vagy ha mi sít vány; ta ga dás, póz és 
szín le lés! Lel ket len hús, rossz vér vagy rom lott lé lek. Ám 
a res ta u rá tor és a mû gyûj tõ tud ja: né mely ha mi sít vány 
jobb, tö ké le te sebb, mint az ere de ti! A ha mi sí tók és a pla-
gi zá to rok szá mot te võ ré sze va ló di mû vész; el is me ré sük 
csak azért ma rad el, mert nem tün dö köl nek az au ten ti kus 
al ko tók pó zá ban. No ha el nem is me ré sük kel együtt azt is 

meg kér dez het nénk: va jon nem ha mi sí tás-e min den mû vé-
szet? „De igen!” – vág ta rá a prá gai! – „Ha mi sí tás min den 
mû vé szet, csak a ze ne nem! Az em be ren kí vül nincs lény, 
mely fest, köny vet ír, szob rot vagy ver set fa rag; el len ben a 
ze ne ott zsong min de nütt, te tõ tõl tal pig a Natúrában; éj fél-
kor gre go ri ánt da lol a csa lo gány, az er dõk ora tó ri u mot 
zúg nak, a pa ta kok tru ba dúr da lo kat, még az Ûr is búg! 
Már pe dig a vi lág nak egyet len ha zug te remt mé nye van, az 
pe dig az em ber!” Ez bi zo nyí tást sem igény lõ axi ó ma volt 
Chumpelik szá má ra. Ami kor er rõl be szélt, antipátosz jár ta
át, még sem ijed tünk meg. Ál munk ban se gon dol tuk, hogy 
õrült kör mon da tai a nya ka kö ré te ke red nek, de egy ta va szi 
na pon Chumpeliket fog lyul ej tet ték a rög esz méi.

Az a ko per ni ku szi öt le te tá madt, hogy azért nem tud jól 
vá lasz ta ni, azért éri olyan sok csa pás, mert íté le te it meg-
za var ja a lá tás. Úgy akart sze re lem be es ni (ná la ez in kább
zu ha nás volt), hogy nem lát ja a nõt; nem hul lik erõt le nül 
ör vény lõ haj bom basz tok bû ve re jé be; nem kí mé let le nül 
hos  szú lá bak men tén ala kít ja ki vá gya it; nem a csí põ
ha ran go zá sa hív ja ágy ba. Ezért – mi u tán ala po san el it ta 
az agyát – azon a lan gyos ta va szi es tén, ami kor egy neo-
ro mán ko po nyá ban is hal vány, de lel kes imolák nyíl nak,
mi kor a leg sö té tebb szán dék is ki fe hé re dik, Chumpelik 
el mé jé re tá gas éj bo rult; míg má sok meg fe led kez ve nyo-
masz tó em lé ke ik rõl, trakutarabelláikról és ele ve el ren delt 
ma gá nyuk ról, ka cag va kor zóz tak a tö kig érõ de rû ben, 
ad dig az õ há za tá ján tel jes nap fo gyat ko zás állt be! De ki 
lá tott már ilyet? Taorminai rö vid po ha ra i ba nem ko nya kot 
töl tött, ha nem só sa vat. Be huny ta sze mét, a két po hár kát 
a szem go lyó ra lök te és pis lan tott! Elég volt egy pil la nat, 
hogy so ha töb bé ne lás sa a mo del le ket és meg sza ba dul jon 
a lá tás kín zó kö te les sé gé tõl. 

Ör dö gi tett volt. 
So kat be szél tünk „ezek rõl a dol gok ról”, de hogy 

Chumpelik a vég sõ kig megy!? Fel sem öt lött, hogy a 
tré cse lé sek ilyen konk rét, bru tá lis vir tus ban ér het nek 
vé get. Egy részt lel ki fur da lá sunk volt, mert so se ka par tuk 
le vász ná ról az amúgy jó mi nõ sé gû fes té ket. Más részt 
majd’ be szar tunk! Bár sze ret tünk vol na ve le ma rad ni, 
meg aka dá lyoz ni ab ban, hogy tév út ját foly tas sa, még is: a 
leg töb ben el sza kad tunk tõ le. Aka rat la nul is ma gá ra hagy-
tuk, an  nyi ra fél tünk at tól, mit fog most mon da ni? Va jon 
mit lá tott ab ban a ta vasz ban, a fák for ra dal mi zöld jé ben, 
az ég ult ra ma rin já ban, ami kor mi vég re fel lé le gez tünk, 
te ra szo kon va cso ráz tunk, kön  nyû rozékat it tunk me zít-
láb, az ok ta lan örö mö ket szin te in ha lál tuk, s át me ne ti leg 
szebb nek és jobb nak gon dol tuk ma gun kat?! Va jon mit lát 
most?, ha egy szer, amíg tény le ge sen lá tott, nem volt jobb 
öt le te, mint el dob ni a lá tás ké pes sé gét! 

Mi kor el sõ íz ben lá to gat hat tuk meg a Boa Vista neo-
klas  szi cis ta, or vos ság szag tól bûz lõ épü le té ben, az omi nó-
zus ön cson kí tást kö ve tõ el sõ ta lál ko zá sunk kor dé mo ni 
már tí rom ság gal azt kö zöl te: egy ál ta lán nincs sö tét ség ben, 
sõt!, élén kebb szí ne ket lát, mint ad dig. Ám is mer ve ka var-
gó szín spi rál ja it, az új szí nek el kép zel he tet le nek ma rad tak 
– egy fan taz ma gó ria fik tív szí nei. Egy õrült ti ran nus szí-
nei. Olyan ci án kék, ami be be le fagy mind egyi künk; olyan 
magenta-láng, ami ben elég nek a leg job bak is! Ko ráb ban 
– ha Chumpelik a „hû ség szí né rõl”, a kék rõl be szélt –, az 
íri szé bõl áradt meg fog ha tat lan, sze les, sar ki hi deg; meg-
va ku lá sa után vi szont a bõ ré bõl; egész kór há zi ágyon 
di der gõ, vég le te sen el ma gá nyo so dott tes té bõl; láz gör bé je 
ha vas hegy kon túr já nak tûnt; le pe dõ je hó me zõ nek, ágya 
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szán nak; ha zúz ma ra nö vi be az ágy kor lát ra akasz tott kór-
táb lát, és az agy gyó gyí tó lötty be le fagy a fe je fö lé akasz-
tott lom bik ba, nem cso dál ko zunk.

Jó val ké sõbb újabb nõ ér ke zett fél õrült fes tõnk éle té be. 
Nem tud ni, hon nan ke rült elõ. Nem a kö re ink bõl, az már 
biz tos. Luna, aki jól bír ta azt a hi de get, azt a di lu vi á lis 
hi deg le lést; a prá gai hi deg rá zá sa it, ve rej ték ro ha ma it, ha lál-
pá nik ja it; mi kor úgy ér zi, bo ga rak van nak a sze me he lyén,
az agyán ka pir gál nak; más kor nem tud nyel ni, a tor ká ban 
és az or rá ban is van „valami”!, gé ge-tu mor, orr bo gár, nem 
jön a le ve gõ, nyo mo rul tul fog el pusz tul ni, ver gõd ve, akár 
egy fel nyár salt állat!; negy ven fok kö rü li láz két he ten te, 
õr jön gés más na pon ként, gyer me ki zo ko gás majd’ min den 
es te. Mi ir tóz tunk mind et tõl, az egér arc szür ke sé gé tõl, 
túl ada go lá sok puf fa dá sá tól, az ét vágy ta lan ság okoz ta rán-
cok tól. Ak kor is, ha volt va la mi meg in dí tó an gyö nyö rû a 
már fé lig-med dig ös  sze om lott pik tor ban. De a nõ – Luna 
– tud ta, ho gyan kell mind ezt sze ret ni. Nem cso dál ni! Nem 
fél ni! Sze ret ni. Chumpelik pe dig ön fe led ten sze rel mes lett 
– mint min dig. Ami kor a le bé nult, ös  sze tö pö rö dött ba rá ti 
kör ben a sze re lem már olyan fo ga lom volt, mely csak is
hoz zá köt he tõ. 

A ro ha mok in ten zi tá sa alább ha gyott. A vak fes tõ új ra
szár nyalt! Ta ní tott, böl cselt, okí tott, és el vár ta, hogy lá to-
gas suk. Egy al ka lom mal így szólt: „Na ugye! Iga zam
volt! Ha lá tok, Lunát ész re se ve szem!” – és órá kig pa polt
ar ról, men  nyi vel ki is mer he tõbb egy em ber az érin té se, a 
hang ja vagy a me le ge alap ján, mint ak kor, ha lát juk is. 
Nem mond tuk, hogy Luna õs õrült gyö nyö rû ség; szebb, 
mint bár me lyik ko ráb bi nõ. Meg bor zong az em ber, ha 
ki bont ja hul lá mos, lágy, do hány bar na ha ját, ami bi zo-
nyos reg ge le ken még is a vad szõ ke ség ér ze tét kel ti; al ko-
nyat kor meg éj fe ke te, egy kár pit sú lyos sá gá val zu han a 
de re ká ig, és ilyen kor le he tet len il le del me sen át su han ni a 
csí põ lát vá nya fe lett. El idõ zik a te kin tet ott min den képp. 
Mi cso da – ígé ret tel te li – csí põ!

Va la hány szor a pik tor kö rül for go ló dott, úgy érez tem:
Luna meg ele ve ne dett em lék mû. Le het ne akár Chumpelik 
„nõ bõl fa ra gott” dom bor mû ve is. Nem vé let len, hogy 
épp a vak és bug  gyant prá gai mel lett kö tött ki, no ha bi zo-
nyá ra csi nál ha tott vol na jobb par tit is. Ba jos volt hin ni
ab ban, hogy Chumpelik va ló ban el ér te Luna mel lett,
ami re vá gyott, és va ló ban nem lát ja õt, hisz’ olyan szép 
volt, hogy aki ben csöpp nyi élet van, an nak mu száj lát nia
– va kon is! Egy szer az tán a spic ces Csumpi be val lot ta: 
már „lát ja” is! Jól tud ja, hogy Luna ész bon tó mo dell, nõ, 
idol; és már saj nál ja „a dol got” a taorminai po ha rak kal. 
„De spon gyát a múlt ra!”

Bol dog volt, mi pe dig kezd tük azt hin ni: még is „meg ér-
te”! „Nem az a fon tos – ma gya ráz ta Chumpelik ke zé ben 
tart va a kós to ló po ha rat –, hogy ne lás sak szí ne ket, for má-
kat. Eb ben ta lán té ved tem. A lé nyeg az, hogy ne csak a 
hús for mát lás sam, ha nem azo kat a spi ri tu á lis alak za to kat 
is, ami re té ve sen azt szok ták mon da ni: va la mi mö gött van-
nak. Sok kal töb bet lá tok már. Luna sok kal szebb, mint 
hi szi tek. Luna olyan, aki nincs is. Aki nek tes tét, lel két úgy 
kí vá nom, ahogy ta lán kí ván ni sem le het!” – mond ta, és mi 
tud tuk jól: iga za van. 

Luna tö ké lyét azért lát ta vak sá ga el le né re is, mert sze-
rel mes volt. Eszé be se ju tott, hogy Lunára más is vágy hat,
s ezért hit te, hogy kö zü lünk sen ki se lát ja. No ha azon kel-
lett vol na töp ren ge nie, mi ért csak õ tér de pel Luna zsá mo-
lyán? – mert ez iga zán kép te len el kép ze lés volt. Akad tak 

kö zöt tünk, akik nem val lot ták be ma guk nak se, még is épp 
olyan ma ga te he tet len ség gel áll tak Luna, mint je len ség, 
egy faj ta ter mé sze ti vagy ter mé szet fö löt ti cso da elõtt, akár 
Chumpelik; de volt olyan is, aki na gyon is tisz tán tud ta,
hogy a pik tor he lyén le het ne õ is.

Úgy tûnt te hát, hogy kész az új fel ál lás! Fel épül az 
õrült ség ál la po tá ból ki lá ba ló fes tõ kö rül az új au ra, mely-
ben egy vi lág ta lan meg egy só vár gást ger jesz tõ po zi tív 
dé mon, va gyis Chumpelik és Luna las sú ron dót jár, míg 
má sok mind ezt ret teg ve, irigy ked ve cso dál ják. Luna, 
mint a leg zse ni á li sabb il luszt rá ció, mint va la mi lá to más 
lan gyos lu fi ja ott le beg Chumpelik be teg ágya fe lett, míg 
a prá gai fe hér bot ja – akár a mu ta tó pál ca – ér tel me zi, 
ma gya ráz za, ana li zál ja Luna lé tét, kap cso la tuk ne gé des 
sors-szo mo rú sá gát. És mi? Akár a kis di ák ok, kör be ül jük 
õket; ki les sük, be is  szuk a Vi lág ta lan és a Ke rub hat  tyú tán-
cá nak, -nászának és -dalának ta nú sá ga it. 
Bár né ha kü lö nös nek tûnt, mi ként bé kül-
he tünk ki ez zel a sze rep pel; ho gyan ér he ti 
be en  nyi vel Luna? 

Ak ko ri ban kü lö nö sen fel tû nõ nek lát-
tam, ahogy Chumpelik kö rül el csön de sül 
min den; so kat mon dó an hall gat nak a ba rá-
tai; ko szo rúz zák, akár egy szob rot; po ha-
raz gat nak ve le, nem bó lo gat nak, hisz’ 
úgyse lát ná, csak ül nek az ágy vé gé ben 
szót la nul, a ké nyel mes fo te lok ban, meg 
a pi ros puf fo kon; Luna is csak jön-megy, 
hoz za a te át, ki vi szi a csé szé ket, aj tót 
nyit és aj tót csuk, ha mu tá lat ürít, szel-
lõz tet a ba gó zá sok szü ne te i ben, öl töz te ti 
és vet kõz te ti, aj ná roz za a na gyot-va kot; 
Chumpelik kö rül a tér és az idõ, mint egy 
tá gas me zõ, õ pe dig az egyet len vi rág zó 
dög vi rág; kör be ülik a ki ke ri csek, és sen-
ki nek sincs mer sze színt val la ni vagy il la-
toz ni; rég ki haj tott bim bók – mint zöld 
ök lök – szo rít ják szir ma i kat, s egy faj ta 
fe szült vá ra ko zás ala kul ki. Én leg alább is 
úgy gon dol tam: va la mi nek tör tén ni kell. 
Ha ma ro san. Chumpelik még azt a csen det hasz nál ja föl, 
ami a meg va ku lá sa kor az égig nõtt; s tán azon fe lül, amit 
az esz té ti ká ról, lá tás ról és kép mu ta tás ról mon dott, volt 
más szán dék is a taorminai po ha rak kal; ta lán ezt akar-
ta: ki vív ni a szûn ni nem aka ró ret te gést és cso dá la tot; 
az ágyá hoz lán col ni min ket. Tud tam: ez nem ma rad hat 
örök re így. Elõbb-utóbb va la ki meg tö ri a csen det; va la ki 
böl cse let tõl men tes, szen ve dély tõl fû tött han gon el szó lít ja 
Lunát on nan.

Ám mi e lõtt ez be kö vet ke zett vol na, Chumpelik vá rat-
la nul újabb „ma gas ság ba” kú szott, s on nan ug rott cuka-
harát, fej jel elõ re, vé dõ há ló és biz to sí tás nél kül. Ta lán 
„pre ven tív in téz ke dés” lett vol na ez, hogy ne tör tén hes sen 
sem mi, amit nem õ irá nyít?

Mi kor egy szer Luna dol goz ni ment, Chumpelik meg-
ló gott ott hon ról. Fo gal mam nincs, ho vá tar tott, örök 
ti tok ma rad. Min den eset re Null fok tól két száz mér föld re, 
egy ci rok csûr ben ta lál tak rá a tu laj do nos Bernsteinjei. A 
hü lye! Hor go ló tût dö fött a fü lé be! Meg sü ke tí tet te ma gát! 
Hal la ni is ré misz tõ. El kép zel ni, mek ko ra fáj da lom, ha a 
jég hi deg hor go ló tû át ha lad a for ró dob hár tyá kon; lúd bõr-
zik az em ber, sze der jes lesz a hír tõl, alud ni se tud. Foly-
vást vis  sza tér a kép: Chumpelik fel eme li a hor go ló tût, 



60

ol dal ra hajt ja a fe jét, mint ha hall ga tóz na, az tán pe dig szúr. 
Va jon las san nyom ta a fü lé be vagy gyor san? Hogy te het te 
meg? Hon nan tud ta, med dig kell ön ma gá ba döf ni, a fe jé-
be, hogy tény leg csak a hal lá sát ve szít se el, és ne fú ród jon 
az agyáig?; és ha meg tet te az egyik fü lé vel, ak kor mi ként 
gyõz het te le azt a po ko li kínt, hogy meg te hes se a má sik-
kal is!!? Erõs nek, sö tét nek és rossz in du la tú nak érez tem 
õt. Ta lán csak azért ta lál ta ki az egé szet, hogy éj sza kán-
ként fel ri ad junk: az õ vér tõl csö pö gõ hor go ló tû it lát juk 
megint; a las sú és el szánt moz du la tot. 

So sem de rült ki, mi tör tént va ló já ban. Egye sek sze rint 
Chumpelik bûn tény ál do za ta lett. Egy biz tos: Luna nem 
tett sem mit, ami tõl ki bo rul ha tott vol na. Nem volt hoz zá
rossz. „Nem hált az ina sok kal”, s még hos  szú éve kig mel-
let te ma radt. Ám Chumpeliknek már nem volt szük sé ge 
sen ki re. Nem hal lott, nem lá tott, nem be szélt. Én vi szont
is mer tem õt – túl sá go san is. El vesz tet tem Linnát és nem-
csak Chumpeliket lá to gat tam, ha nem jó ko ra „ke rü lõ ket” 
is. Az évek kel ko ráb bi darvadások ro ko kó ja dur va tõ mon-
dat tá lé nye gült. Ku dar ca im, fa tá lis té ve dé se im meg ér lel-
tek ar ra, hogy át lás sak a prágain. Ezért úgy gon do lom, 
hogy ezért a ször nyû ön cson kí tás ért is, csak úgy, mint az 
el sõ ért, õ a fe le lõs. 

Tu dom, hogy mi tör tén he tett.
Egy reg gel fél álom ban alél az ágyon és hall gat ja a 

kony há ból ki szû rõ dõ za jo kat, ami kor Luna reg ge lit ké szít. 
Moz dul ni se mer, nem sze ret né, hogy Luna a kony há ból 
be ki ált son – „Jó reg gelt!” –, csak a za jo kat akar ja hal la ni. 
A kony ha fe lõl te ás kan na fü tyül és Chumpelikben a vas út-
ál lo más em lé ke de reng, egy vo nat no vem ber ben, ab la ka-
i ról víz cso rog, mar gó já ról hos  szan száll a gõz, a ka la uz 
int és fü tyül nek! Azu tán „lát ja” a kony há ban a te ás kan nát: 
a vi lág leg fu rább ma da ra, csõ ré bõl na rancs il lat sü vít; ha 
an nak ide jén ki hagy ta vol na a taorminai po ha ra kat, még 
az nap meg fes te né; har mat csep pek a csem pén; csi lin gel a 
ke nyér pi rí tó, üres vil la mos húz át a kép ze le tén, majd „lát-
ja” a rozs da bar na ke nyér sze le tet és a pó ru sok ba ol va dó, 
arany sár ga tea va jat; meg kon dul a tál ca, de jó is mer ni a 
han go kat! Chumpelik tud ja, hogy a jé nai tál hoz koc cant;
„lát ja” a kör te le vet és a las san úszó ge rez de ket; nyi kor dul 
a kony ha aj tó, a pán tok szá ra zak, „lát ja” a le pat tog zott fes-
ték és rozs da folt ja it! „Jön! Hoz za a reg ge lit! Ha ma ro san 
be bo rít a me le ge!” For ró ter mi ken ke ring ben ne a bol dog-
ság, egy re fel jebb. „Sze re tem õt! Bár meg hal nék ér te!” 
Hall ja, ahogy jön, a tál cán meg zör ren nek a kis ka na lak. 
„Ta lán lágy to jás lesz?” Ko pog nak Luna lép tei a fo lyo-
són, már fel is öl tö zött, a reg ge li után dol goz nia kell, mert 
el ad ták az utol só ké pe ket is, négy ha vi re zsi vel lóg nak, az 
áram ki kap cso lá son, Chumpelik dilibogyói is va gyont
emész te nek, több pénzt nem le het kér ni a ba rá tok tól se. 
Luna dol goz ni megy, hogy el tart sa õt, etes se-itas sa, de 
egy elõ re hoz zá jön, fe lé tart és 

vissz hang za nak azok a lép tek a fe jé ben!
És már LÁT JA is! A hol ló fe ke te pa tá kat a kén sár ga 

mû kõ  koc ká kon! „Kar csú és ma gas. Pa tá kon jön! Nem 
kép zel gés, min den két sé get ki zá ró an kecs ke lá bon!” 
Chumpelik nem moz dul, bo gár mo co rog a szem hé ja alatt. 
Luna így szól: „Itt a reg ge li, drá ga!” „Ez nem az õ hang ja!
Ez a hang go nosz! Ás pis hang ez!” – gon dol ja Chumpelik, 
és sír ni sze ret ne. „Hogy mi lyen ro hadt a vi lág!” Ret teg
már Lunától, ir tó zik et tõl a lény tõl, alig vár ja, hogy odébb-
áll jon. „Jaj, csak hoz zám ne ér jen!!” – s bor zong va már 

csak ar ra vár, hogy Luna, a dé mon lány el hagy ja a la kást, õ 
pe dig meg lóg has son ott hon ról – a hor go ló tûk kel. Mind ez 
azért, mert a hi deg re for du ló idõ el le né re is ra gasz ko dott 
ah hoz, hogy nyi tott ab lak nál alud ja nak, így sze gény Luna 
meg hûlt – és be re kedt.

Tud tom mal csak ket ten men tünk be. Bam bán ül dö gélt 
a ké sõ õszi nap sü tés ben. Sér tõ ön elé gült ség ült az ar cán és 
a vég sõ stá di um ba ju tott ci ni ku sok ir re ver zi bi lis bol dog-
sá ga. Hos  szú se lyem sál lo bo gott a nya kán és et tõl úgy 
tûnt – to ló szék kel együtt is –, mint ha száll na. Tán õ is 
azt gon dol ta, hogy re pül. Nem mond tam sem mit, úgy-se 
hal lot ta vol na. A fe jén nagy géz tur bán. Íme a prá gai ti a-
rá ja! Ke gyet len volt: nem szá mí tott ne ki sen ki és sem mi, 
csak a sa ját ba rom sá ga. A te ra szon ült, Luna pe dig a park 
vé gé ben, a hárs fa-log gi ák alatt. Mi u tán he te kig be szélt 
Chumpelikhez, bár tud ta, hogy sü ket; még is, hát ha meg-
érez va la mit „az zal a fe ne nagy ér zé keny sé gé vel”; si mo-
gat ta a ke zét, az tán már csak tar tot ta na pon ta né hány órá-
ig, ám Chumpelik meg se rez zent. Ke gyet len volt, vagy 
csak ugyan vak – leg be lül. Szív te len. Még ha volt is szí ve,
csak egy hor go ló tû állt ben ne – egy ro hadt nagy kony ha-
kés! Ha mást nem is, Luna il la tát érez nie kel lett vol na, de 
az a hü lye ta lán azt hit te, hogy az is a sa ját gõ ze.

Ha Luna il la tát be fog ha tom, akár egy lep két, ha lom bik-
ba tölt he tem, mint a füs töt, nagy nyo más alatt arany sár ga 
par füm mé saj tol hat tam, desz til lál hat tam vol na; én azt az 
es  szen ci át – a pá rás bõr, az ár tat lan ság és lap pan gó kéj-
vágy szub li má tu mát – ap ró üveg csék be tölt ve hal dok lók-
nak osz to ga tom, hogy õszin te szo mo rú ság gal, az ala kos-
ko dás kín zó kény sze re nél kül, bol do gan hal ja nak meg. 
Száz szor is meg gon do lom, hogy ma gam ra fe csé rel jem; 
az a mar ha pe dig üsz kös lá ba i ra, pisz kos pa tá i ra lo csol ta 
az egé szet!

Az volt az utol só ta lál ko zá som ve le és Lunával is, a 
Tethia-félsziget zú gó lomb fa lai kö zött; ahogy mond tam,
Luna a park vé gé ben ücsör gött; rám is mert õ is, fe lém
né zett, de nem állt fel a pad ról, ül ve ma radt, mint ha egy 
vol na a kert ré gi, rep kén  nyel ke re te zett szob rai kö zül, s 
én tud tam, hogy töb bé nem jö he tek, még ha akar nék,
még ha száz vad ál la ti-sö tét ösz tön és ki fi no mult szán dék 
együt te sen húz na-von na oda, ak kor sem. Mert ha még 
egy szer meg ál lok ott, a fe hér már vány kon zo lok kal kör-
be vett te ra szon, a pik tor élõ te te me elõtt, míg Luna is ott 
lo bog va la hol fél ár bo con s bá gyad tan, mint egy le ti port 
nép szo mo rú zász la ja, úgy ha gyom ott Tethián a prá ga-
it a tu da to san fel épí tett ön tu dat lan ság ál la po tá nak, hogy 
ugyan ak kor Lunát kimenekítem!; le té pem Chumpelik 
fe szü le té rõl; fel ka pom, akár egy ikont, s ma gam elõtt tart-
va, mint egy irány tût, ki ro ha nok ve le a temp lom ból, amit 
res ta u rá to rok aláz nak po rig – ka pa rók kal, spaklikkal, új 
fes té kek szí ne i vel gyúj to gat nak nap mint nap; el vi szem 
– til ta ko zás a el le né re is. Úgy érez het tem vol na ma gam, 
mint aki kép rom bo lók egy ügyû dü he elõl kegy tár gyat
me ne kít; ké sõbb vi szont a va rázs la tos ér zés szét fosz lik, 
mert a „kön  nye zõ ma don nát” én ma gam pisz ko lom ös  sze 
– mi vel foly ton meg érin te ni, sõt ölel ni aka rom; mi vel térd-
re esek elõt te; mert a kép imá dás bû né be esem. S míg igaz 
hit tel sza lad tam a lán go ló szen tély bõl, má gi kus ér zé sek, 
tar ka al le gó ri ák tör té ne te volt ket tõnk tör té ne te, az enyém 
és Lunáé; ám vé gül uná sig is mert, ba ná lis bal eset té al ja-
sul: a fes tõ sze re tõ jét el sze ret te egy jó ba rát – Luna vé gül
még is csak az inas sal hált.
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HORVÁTH MIK LÓS

van ilyen sze re lem
Franz Kaf ka Az éhe zõ mû vész cí mû no vel lá já nak ürü gyén

A no vel la két kü lön ál ló, ugyan ak kor egy más mel lett lé te zõ vi lá got mu tat be. Bár az 
ese mé nyek re az éhe zõ mû vész szem szö gé bõl lá tunk rá, a ne héz kes di a ló gu sok ál tal egy 
új, szá má ra ért he tet len ös  sze füg gés- rend szer nyí lik meg. Az éhe zõ mû vész el fo gad ja ezt 
a szá má ra ide gen élet te ret, de nem akar azo no sul ni ér ték rend jé vel. Érint ke zik ugyan a 
kül vi lág gal, de el szi ge telt sé ge va ló di nyi tás ra nem ad le he tõ sé get. A ko ráb ban nyit ha tó 
ab la kok ra rá csok ke rül nek. 

A no vel la má so dik be kez dé sé nek el sõ so rá ban az éhe zõ mû vész meg hi ú sít ja az õt 
kö rül ve võk kö ze le dé si kí sér le te it. Ki mond ja, hogy sa ját rend sze rük vé del mét sem ké pe-
sek fenn tar ta ni, õrö ket je löl nek ki (aki ket õ mé szá ro sok nak ne vez), s így a kül vi lág cse le-
ke de te it kol lek tív pusz tí tás nak tart ja. A tár sa da lom gon dos ko dik sa ját fenn ma ra dá sá ról. 
Rá csai szé lé re õrö ket ál lít, akik le he tet len né te szik, hogy bár ki is kö zel fér kõz zék hoz zá. 
Kér dé ses, hogy ezek a vas tag rá csok, ame lye ket az õrök vak hû sé ge tart, hos  szú tá von
fenn tart ha tók-e. Az ön vé de lem be le tö rõ dõ ref lek tá lat lan sá ga azon ban a rá csok tö ké let-
len sé gé re (va gyis el moz dít ha tó sá gá ra) hív ja fel a fi gyel met. A kül vi lág dön té se it csak 
sa ját, tö ké le tes nek hitt rend sze re be fo lyá sol hat ja. Az em be rek ott va la mi fé le le ha tá rolt 
vi lág ban él nek, amely az éhe zõ mû vészt egy ol da lú an vizs gál ja, majd éle tét mû kö dés kép-
te len nek íté li. A tár sa da lom, míg köz vet len ve szély for rást nem ér zé kel, nem pusz tít ja el 
õt, de az in teg rá lás las sú fo lya ma tát még is meg in dít ja.

Az éhe zõ mû vészt kö rül ve szik a szo ro san a rács hoz te le pe dõ õrök is, akik már-már 
a kap cso la tok re mé nyét su gall ják. A mes te ri en fel épí tett fal azon ban a tá vol sá got nem 
ké pes meg szün tet ni, így a no vel la hõ se ezt az éj sza kát is az éhe zés ki tar tó foly ta tá sa ként 
ér té ke li. Reg gel re ételt ho zat az õrök nek, s bol dog sá ga be tel je se dik a fe lé jük for du lás 
gesz tu sa ré vén. Akad nak olya nok, akik ezt be fo lyá so lás nak te kin tik. Az éhe zõ mû vész 
a kö vet ke zõ so rok ban ki mond ja és az õrök ál tal iga zol ja is, hogy „pusz tán az ügy ked-
vé ért” nem ül né nek kö rü löt te, hi szen õk nem vár nak az éhe zõ tõl sem mit, csak kö te les-
sé gü ket tel je sí tik, ami kor a rá csok kö rül áll nak. Az õrök nek ön ma guk kal szem ben sincs 
sem mi fé le el vá rá suk, tö ké le tes nek hitt vi lá gu kat nem kér dõ je le zik meg, vá gya i kat ki szol-
gál ja a tár sa da lom, esz kö ze i ket pe dig a no vel la az éhe zõ mû vész erõ sza kos in teg rá lá si 
fo lya ma ta so rán mu tat ja be. 

Az éhe zõ ki ug ró bor dák kal ül ket re cé ben, ál lan dó elé ge det len ség gyöt ri, a vég el gyen-
gü lé sig küzd. Vá gyai ki elé gít he tet le nek, vég te le nek, ket re ce azon ban nem tud ja õt a 
tö ké le tes ség re emel ni. A kül vi lág nap ról nap ra át éli azt a faj ta „be tel je se dést”, amely 
vá gya i nak ki elé gí té sé ben nem emel kor lá to kat, a kí ná lat tu dat lan el fo ga dá sá val pe dig 
ha mis ké pe ket al kot. Az el len pon to zó kö ze le dést a ha ta lom tá ma dás nak íté li, meg bont ja 
a ket re cet, majd pe dig ki kez di az éhe zõ mû vész vég te len sé gig gyö tört tes tét, hogy ki von-
ja õt élet te ré bõl, s a ket rec le bon tá sá val el in dít sa szen ve dé sé nek út ján. 

A tár sa da lom min den ki nek meg ha tá ro zott sze re pe ket oszt ki. Az éhe zõ mû vész nem 
hagy ja el ket re cét, mert tud ja, mi lyen sze rep jut na ne ki. A kül vi lág még is ki kény sze rí ti 
ket re cé bõl, s mint a tár sa da lom egész ség te len tag ját ke ze li. A két if jú hölgy a gyõ ze lem 
má mo rá val ve ze ti ki az éhe zõt lak he lyé bõl, de õ minden nek el len áll. 

Nem csak a tár sa da lom mal, ma gá val is elé ge det len. Most még at tól is meg foszt ják, 
hogy ön ma gát fe lül múl ja. Kez de tét ve szi az át vál toz ta tás ri tu á lé ja. A szal mát a szék vált-
ja fel, s azt pe dig, amit ar ról gon dolt, ho gyan vál hat na ön ma gá vá, a ke cses höl gyek tár sa-
sá ga pusz tít ja el. Ezek a ke gyet len as  szo nyok ál arc mö gé búj va ked ves sé get szín lel nek, 
de így sem si ke rül meg tör ni ük az éhe zõ mû vészt, akit a fér fi ak vé gül erõ vel meg fog nak 
és át ad nak az im már ál ar cu kat vesz tett, holt sá padt nõk nek. A kín zás esz kö zei kor lát-
la nok. Az imp res  szá rió ren dü let le nül hisz tö ké le tes sé gé ben. A nõk azon ban még sem
hisz nek ma ra dék ta la nul az íté let jo gos sá gá ban. Nem biz to sak ab ban, hogy be avat koz hat-
nak-e a má sik em ber éle té be és kény sze rít he tik-e õt bár mi re is. A kü lön bö zõ ál lás pont ok 
ta lál ko zá sát a pusz tí tás ha tá ra i nak meg raj zo lá sa te het né le he tõ vé. A nem ze tek, kul tú rák 
és val lá sok ta lál ko zá sá ban nem a fé le lem vagy túl élé si vágy, ha nem a mind két fél szá má-
ra hasz nos ke re tek meg te rem té se a pár be széd kul csa. 

A kö ze le dés sé rü lé keny sé get rejt, s emi att a ket rec bõl va ló ki lé pést az éhe zõ mû vész 
vesz te ség nek íté li. Hol a ki kezd he tõ ség gel, hol pe dig sa ját ér zel me i vel szem ben vé de-
ke zik.
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A sze mé lyi ség ki bon ta ko zá sa – a meg ta lált étel – ve zet het a rá csok le bom lá sá hoz, a 
kap cso lat te rem tés hez. Az éhe zõ mû vész mind ad dig el fo gad ja ön ma ga és a má sik rend-
szer lé té nek jo gos sá gát, amíg az nem ve szé lyez te ti éle tét. Az élet ott él he tõ, ahol a vesz-
te ség, a fé lel mek, a pusz tí tás in teg rá ló dik, s nem ma ga vá lik az in teg rá lás esz kö zé vé. 

A tár sa da lom az egyén élet te rét min dig meg sér ti. Az üres test már nem az éhe zés nek, 
ha nem a ki kezd he tõ ség nek ad ja át ma gát. A tár sa da lom vál lal ja a meg pró bál ta tást. A 
nõk ci pe lik a tes tet, s éle tük egy szer re bor za lom má vá lik. Ki sza ba dí ta nak egy te remt-
ményt, aki vel nem tud nak mit kez de ni. Be le töl te nek va la mit, mond ván, szo mo rú sá gát az 
éhe zés okoz za. A ma gya rá zat ha mis sá gá ra az éhe zõ mû vész düh ki tö rés sel vá la szol. 

A fény ké pen az éhe zõ mû vész ki me rült ség tõl fél hol tan je le nik meg. A tár sa da lom ezt 
az éhe zés tart ha tat lan sá ga ként, az éhe zõ mû vész pe dig ki me rít he tet len vá gya ko zás ként 
ér té ke li. A ha ta lom mal fel ru há zott kül vi lág íté le tei va ló sze rûbb nek mu tat koz nak. Az 
éhe zõ mû vész nek nin csen esz kö ze a tár sa da lom mal szem ben. Az igaz ság ki for ga tá sa és a 
kép te len sé gek vi lá ga el len a rá cson be lül kép te len har col ni, de esz kö ze i nek hi á nya mi att 
azon kí vül sem. Meg kér dõ je le zi igaz sá gos sá gu kat. 

Az éhe zõ új utak után néz. Az imp res  szá rió ér dek lõ dé se csök ken, s ez ki ve ti õt 
éle té nek szín he lyé rõl. Az ön fel szá mo lás kín ja i val kell szem be néz nie: el sze gõ dik egy 
cir kusz hoz. Az öre ge dõ mû vészt igé nye ik nek meg fe le lõ en al kal maz zák. Lel kes, de a 
szak em be rek ha ma ro san tu dat ják ve le, nincs sze re pe a vi lág ban. Mel lék sze rep lõ vé vál-
va az is tál lók kö ze lé ben kap he lyet. A jö võ el fe le di az éhe zõ mû vészt. Az imp res  szá rió 
ge ne rá ci ó kat ne vel fel, akik csak kor lá to zott le he tõ sé gek bõl vá laszt hat nak. Az ál la tok 
éj sza kai or dí tá sa, a re mény te len hely zet egy re job ban ag gaszt ja a mû vészt, de nem szól, 
mert az élet egyet len szín te re ez a hely, amely ugyan ha lál lal fe nye get, de az ön gyil kos-
ság gal cél ja it bu kás ra ítél né.

A ket rec üre sen áll. A fel túrt szé na alól egy meg gyö tört test fi gyel, és utol só üze ne tét 
kül di a vi lág nak. Nem ta lált ételt, ami íz lett vol na. Nem ké pes meg ma rad ni e tár sa da lom 
ke re tei kö zött. Az éhe zés meg szûnt. El ás ták órá já val és szal má já val együtt. He lyé re egy 
egész sé ges pár duc ke rült, s ez ki elé gí tet te a lá to ga tók kí ván csi sá gát. A ket rec be zárt 
tár sa da lom bol dog, sze re ti bá mul ni ma gát. A pár du cot fel te he tõ leg fris sen fog ták be 
va la me lyik tá vo li dzsun gel ben. De va jon nem té ve dett-e az imp res  szá rió? A pár duc sza-
bad ság vá gya ugyan is a kel le té nél na gyobb, a kö zön ség pe dig nem tud mit kez de ni ve le, 
nem bír ja néz ni a fris ses ség tõl duz za dó ál la tot. Az imp res  szá rió még sem ag gó dik, a ket-
rec be fog ja ha tá rol ni a pár duc mû kö dé sét. A pá rat lan ne ve lés meg hoz za gyü möl csét és 
a sza bad ság pon to san meg ha tá ro zott ke re tek kö zött fog mû köd ni.

Ez a tár sa da lom az éhe zõ mû vész szá má ra az el zár kó zást kí nál ja. S mi vel a vi lág
szám ûzi õt, éle tét csak örök vá gya ko zás sal foly tat hat ja. Nem va la mi fé le álom vi lág ban, 
ha nem a ma ga zárt vi lá gá nak vá gya i ban él. Nem tud el rej tõz ni. Cél ját nem az el szi ge-
telt ség ben, se nem az ön zés ben, vagy a ha lál ban, ha nem a kor lá tok fel ol dá sá ban, a vég-
te len ség meg te rem té sé ben lát ja. A vá lasz tott út a kül vi lág szem pont já ból hi á ba va ló. Az 
erõ sza kos be ol vasz tás el akar ja tö röl ni az utak, a ke re sés sok fé le ség ét. 

Az éhe zõ mû vész je len lé té vel ta nít. Ta nít ja az új vá gya kat, s az egyén új ra al ko tá sá ra 
buz dít. A fel tét len el fo ga dás he lyett a fel fe de zé sek szé les te rét kí nál ja. Ta ní tó szán dé-
kát õ még is fe les le ges nek íté li, mert ma gya rá za tai nem vál hat nak ér zés sé. Te ret sem 
kap, ahol ez meg tör tén het ne. A tár sa da lom eze ket az is tál ló mö göt ti zu gok ból elõ tö rõ 
ér zé se ket mind an  nyi szor fél re ér tel me zi és csa lás nak tart ja. Nem akar ja meg ér te ni az éhe-
zõ mû vészt, így nem is fi gyel rá. Az éhe zõ a ket re ce mö gött meg búj va tar tja szem mel 
az ese mé nye ket. Meg fo gal maz za a tár sa da lom mal szem be ni kri ti ká ját, de nem har col a 
fenn ál ló rend el len, mert egy részt nem akar ja be szen  nyez ni ma gát, más részt pe dig azért 
ül biz ton sá got nyúj tó ket re cé be, és azért kép te len a harc ra, mert a küz de lem a gyöt rõ dés 
kez de te s a vesz tes in teg rá ló dá si kí sér le te. 

A fenn ál ló hely zet meg bon tá sá val az imp res  szá rió in du la ta it és gyû lö le tét vív ná 
ki. A ket rec las sú le épü lé se he lyett azon na li le ro ha nás ál do za tá ul es ne. Vé del met sem 
él vez, hi szen bár mely ar ra já ró õr le bont hat ja ket re cét. A lá to ga tott sá gért, a fi gye lem be-
vé te l ért a hõs kö dés ál ar ca nél kül kell küz de nie. A tár sa da lom sze rep já ték, a mas ka rák 
pe dig le rom bol ha tat lan nak lát sza nak, bár meg kér dõ je lez he tõk. Az em be rek: az apa, a 
gyer mek, az õr, az as  szo nyok egy más ke zét fog va ugyan azok ban a vi lá gok ban ba ran gol-
nak, a tár sa da lom nem en ge di, hogy sa ját egyé ni sé gü ket fel épít sék, mert a szer te ága zó 
aka ra tok kal szem ben po zí ci ó ju kat ve szí te nék. Az éhe zõ mû vész bu kás ra van ítél ve,
mert csak úgy tud na túl él ni, ha a töb bi ek hez vál na ha son ló vá. A szub jek tum – vég te len 
vá gyak kal, vég te len szen ve dés sel – meg õr zi ma gát; nem cse lek szik, csak hor doz za a kül-
vi lág bot rá nya it. Meg hur co lá sá ban is kép vi se li sa ját lé tét, amely a ha lál pil la na tá ig tart. 
Eb ben a tár sa dal mi rend szer bi zony ta lan sá ga és meg bont ha tat lan sá ga egy szer re je le nik 
meg. Még is egy bel sõ re mény: a jö võ, az élet még a fáj da lom ban is a foly ta tás ra ösz tön-
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zi. Éh sé ge nem be tölt he tõ, és hi á ba ke re si, itt nem ta lál ja ön ma gát. Nem rob bant hat ja ki 
for ra dal mát, mert ga ran cia hí ján rend sze re ös  sze om la na. A pusz tí tás kor lát lan sá ga és az 
egyén kor lá tolt sá ga nem ké pes he lyet cse rél ni. Az el szi ge telt szub jek tum ki van té ve az 
idõ nek, a szép, las sú pusz tu lás nak. Ki van té ve a fe le dés nek, a mély sé gek, a lát ha tat lan 
ke re sé sé nek. Az óra a szív zö re je it, a fáj da lom fáj dal mát üti, a gyöt rõ dõ húst és szel le-
met túl éli. Az idõ ön nön fel hasz nál ha tó sá gát és hasz ta lan sá gát, a föl di lét em lé ke ze tét, 
de egy szer smind kön  nyû fe le dé sét is ígé ri.

A lé te zés a csend bõl szü le tõ han gok és nem egy más túl ki a bá lá sa vagy a be le tö rõ dés 
vá la sza. Van ilyen sze re lem, van ilyen élet. Van ke re sés, van nak vá la szok. Min den út 
vá laszt ha tó, de van nak kö vet kez mé nyei. A vá la szok vá la szok ma rad nak, még ha el is 
rej ti az em ber õket. Min den ki van té ve az át ala ku lás nak. A tár sa da lom ha mis bol dog sá-
ga ugyan úgy vál hat na igaz zá, ahogy az éhe zõ mû vész szen ve dé se a táp lá lék re mé nyé ben 
sza bad szub jek tív lét té. A le mon dás meg szû né sé ben ab la kok és át já rók ke let kez het nek, 
de e pusz tí tó vi lág meg aka dá lyoz za, hogy ön ma gá ra és má sok ra ta lál jon. A tár sa dal mat 
pe dig a ma ga au to ma ti kus vá la szai örök múlt ra kár hoz tat ják. 

Az em ber, aki bel sõ és kül sõ lé té nek vizs gá la tá val fe le dés re íté li ré gi ön ma gát, oly kor 
nem csak egyes ré gi, ha nem még ki hasz ná lat lan ér té ke it is pusz tu lás ra íté li. Va gyis az új, 
szü let ni vá gyó ön ma gát dob ja el. Nem tud mit kez de ni múlt tal, je len nel, jö võ vel.

Az em ber nem ké pes el jut ni ön ma ga mély sé gé be, bel sõ har ca it el fojt ja, el fe di le he tõ-
sé ge it. Az át vál to zást cen zor fi gye li és el pusz tít ja, amint az szá má ra ide gen élet ki bon ta-
ko zá sát je len ti. Egy más ke zét el en ged ve – a szal má ban – már csak a vas vil la érin té sé re 
re a gá ló em be ri sors raj zo ló dik ki. A pró ba le he tet len nek tû nik, ha lál ra van ítél ve. A 
sze ren csét len ség pe dig egy el nyo mó, a pusz tí tás jog rend jé vel élõ tár sa da lom kö vet kez-
mé nye. Az éhe zõ mû vész te hát ezt a tár sa dal mat íté li ha lál ra, és amen  nyi re csak te he ti, 
az el en ge dés és ke re sés, a szét sze dés és ös  sze ra kás mû vé sze té re buz dít.
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KICZENKO JU DIT

Alain-Fournier és Ottlik
1982 ta va szán Vasy Gé za le he tõ sé get adott (fel kért),

hogy Arany Já nos ha lá lá nak 100-ik év for du ló já ra szer kesz-
 szek az Egye te mi Szín pad szá má ra Arany elõ adói es tet. A 
fel adat an  nyi ra „meg szé dí tett”, Arany mi att oly fel vér te-
zett nek érez tem ma gam, hogy nem csak Mensáros Lász lót 
ke res tem meg, ha nem az ün ne pé lyes be ve ze tõ re egye ne-
sen a mes tert, Ottlik Gé zát kér tem fel. A ve le foly ta tott 
há rom-négy te le fon be szél ge tés (köz tük egy hos  szabb) 
éle tem nagy él mé nye. Már ma ga az a tény, hogy föl vet te 
a te le font, hogy õ vet te fel stb. Ter mé sze te sen sem mi sem 
úgy tör tént, ahogy el ter vez tem. Ottlik – nagy ne he zen 
– el vál lal ta a be ve ze tõt (ami re re á li san egy ál ta lán nem is 
szá mí tot tam, a deus ex machina egy faj ta meg tes te sü lé se-
ként tud tam csak ér tel mez ni). Vas Ist vánt, Ne mes Nagy 
Ág nest, Tandori De zsõt aján lot ta ma ga he lyett, eb ben a 
sor rend ben, mi e lõtt igent mon dott vol na. Mensáros Lász-
ló szín há zi el fog lalt sá gai mi att (töb bek kö zött ép pen fe lejt-
he tet len Ványa bá csi ja pró bái, majd elõ adá sai foly tak) 
nem ké szült el idõ ben az anyag gal. S ma ga a ki vá lo ga tott 
vers- és le vél anyag is mi cso da vál to zá son ment át kí ván sá-
gá ra! Fél évet – hús vé tig – csúsz tunk. Ottlik ak kor vi szont 
be gip szelt lá bá ra, majd ne héz kes já rá sá ra hi vat koz va már 
el há rí tot ta a be ve ze tõt. Az Egye te mi Szín pad Arany-est je, 
vé gül le mez zé is lé nye gül ve, si kert ho zott Arany nak és 
Mensáros Lász ló nak. Ne kem pe dig az Ottlik-telefonokat. 
Az elõ adó est lét re jöt te (vég te le nül) le egy sze rû sí tett tör té-
ne té nek fel ele ve ní té se tu laj don kép pen a „té ma meg je lö lé-
se”, pon to sab ban a „té ma vá lasz tás in dí té ká nak meg je lö lé-
se” funk ci ó ját hi va tott be töl te ni.

Rég óta fog lal koz tat ugyan is, hogy mi köz ben az Ottlik 
ál tal több ször cá folt Musil-hatás elem zé se igen gaz dag
– pon to sab ban ta lán épp a cá fo lat mi att cél sze rûbb a két 
re gény ös  sze ha son lí tó elem zé sé rõl be szél ni (mint pél dá ul 
Györffy Mik lós te szi) –, ad dig az Ottlik ál tal em lí tett 
Alain-Fournier-regénnyel, Az is me ret len bir tok kal va ló
ös  sze ve té se még nem tör tént meg.

Pe dig több alap ve tõ ha son ló sá got fi gyel he tünk meg pél-
dá ul már a mû vek lét re jöt té ben is, vagy az ih le tõ él mény-
anyag jel le gé ben. Mind két mû nek van élet raj zi hát te re. 
A fran cia re gény ilyen vo nat ko zá sa it Isabelle Rivière, 
Alain-Fournier test vé re tár ta föl. Ottlik élet raj za ma már 
köz is mert (el sõ sor ban Vas Ist ván nak és Szegedy-Maszák 
Mi hály Ottlik-monográfiájának kö szön he tõ en), en nek 
el le né re – leg alább is szá mom ra – meg le põ volt is ko la tár-
sai köz lé se Kis fa ludy And rás ka me rá ja elõtt, amely bõl
ki de rült, hogy a re gény be li konf lik tu sok so ra és az azo kat
rész ben ki vál tó Me ré nyi-klikk lé te zett, sõt, a volt cõgerek 
sze rint Ottlik a klikk te vé keny sé gét és bu ká sát, akár csak 
más sze mé lye ket és a ka to na is ko lai élet más ese mé nye it 
is, do ku men tum sze rû hi te les ség gel (ter mé sze te sen fik tív 
ne vek kel) ír ta le.

A mû al ko tás lét re jöt té nek fo lya ma ta is igen hos  szú, 
több szö rös át írás vég ered mé nye mind ket te jük nél, bár 
a fran cia szer zõ nél re gény ter je del mû szö veg elõz ményt 
nem ta lál ha tunk. Még Drugeth le gen da-ter je del mût sem, 
de olyan ki seb be ket, mint Ottliknál a Ma gá nyos he ge dû-
szó, vagy A tény ál lás, a Szel lem idé zés, a Tör té ne lem, a

Ce ru za jegy ze tek (Bol dog ság?) bi zo nyos pas  szu sai, igen. 
Ilyen pél dá ul A ki rán du lás, a Há rom fa lu si hölgy cso dá ja
cí mû kis el be szé lés, vagy Az ün ne pek rõl szó ló es  szé.

Ha son ló kér dés mind két mû ese té ben a fõ hõs, il let ve 
fõ hõ sök sze mé lye. Ma gyar or szá gon má ig ál lan dó sult 
té ma – Ottlik ud va ri as, né ha iro ni kus, né ha ha tá ro zott 
há rí tá sa el le né re –, hogy konk ré tan ki ki cso da, ki bú jik 
meg a fik tív hõ sök ál ar cá ban. Ottlik, Örley, Sán dor 
Kár oly Dá ni el, Koromzay stb.? Ottlik több ször is meg-
is mé telt vá la sza rö vi den ös  sze gez ve, hogy hõ se it több 
sze mély bõl gyúr ta ös  sze, ma gát is több hõs be „osz tot ta” 
szét, a fik ci ó ról most nem is be szél ve. Az [Egye tem, BH]
cí mû, a Pró zá ban ta lál ha tó írá sá ból idé zek (mely re már 
Szegedy-Maszák Mi hály is fi gyel mez te tett): „És ki cso da 
az el be szé lõ el sõ sze mély? Gye rek ko runk ban volt egy 
csaliversikénk:

 „Én va gyok én, te vagy te.
Ki a sza már, én vagy te?”

„te” – fe lel te, aki gya nút lan volt. Hát az te vagy. Mond-
tam, hogy te vagy te!” – „Hát ak kor én!” – „Az már 
igaz!” – ne vet tek. Az is te vol tál.

Ta lán a fen ti két sort kel le ne odaten ni jel igé nek az el sõ 
sze mély ben írott mû vek elé…” Alain-Fournier kor tár sa it 
is fog lal koz tat ta a fik ció mö gött rej tõ zõ eset le ges élet raj zi 
sze mé lyek ki lé te. Õ egy má sik szem pont ból – ki le gyen
és mi lyen a nar rá tor? – is fog lal ko zott fõ hõ sei le het sé ges, 
va lós és fik tív al te re gó i val. Még a szö veg al ko tás fo lya ma-
tá ban, re gé nye egyik vál to za ta kap csán ír ta: „Még nem is 
tu dom biz to san, va jon tény leg Meaulnes lesz-e köny vem
fõ sze rep lõ je – vagy ta lán Seurel? Vagy Anne de Champs? 
Vagy én, aki el me sé lem” – ír ta nõ vé ré nek, Isabelle-nek 
és só go rá nak, Jacques Rivière-nek 1910 áp ri li sá ban. [A 
rész le tet Nagy Ju dit mû for dí tá sá ban idé zem, akár csak – a 
re gény szö ve gét ki vé ve – a ké sõb bi e ket is; több fon tos 
és alap ve tõ ada tot ne ki kö szön he tek.] A vég sõ vál to zat-
ban, ha son ló an az ottliki mû höz, tu laj don kép pen va ló ban 
el dönt he tet len, hogy ki is a fõ hõs, Seurel, Meaulnes vagy 
Bébé és Med ve-e. (A le vél töp ren gé sé bõl és a vég le ges 
vál to zat ból ki tû nik, hogy az auktoriális el be szé lõ va ri án-
sát Alain-Fournier vé gül is el ve tet te, a fik tív Seurel fi gu-
rá já ba transz po nál ta.) A re gé nyek szer ke ze te és nar ra tív 
struk tú rá ja is az egyet len fõ hõs le he tet len sé gét su gall ja.

A kö vet ke zõk ben (a ter je del mi kor lá tok mi att) váz lat-
sze rû en meg kí sér lem fel so rol ni azok nak a szem pont ok-
nak egy ré szét, ahol az ös  sze ha son lí tás cél sze rû le het.

1. A re gé nyek mû fa ja, mû faj va ri án sa. Hen ri Alain-
Fournier a XX. szá zad ele jén a Nouvelle Revue Française
ha sáb ja in a re gény vál sá gá ról és a jö võ re gé nyé rõl ki bon-
ta ko zott po lé mi á ban és el mél ke dé sek ben vé gül is a köl tõi
ka land re gény ben ta lál ta meg az újí tás le he tõ sé gét, mely-
ben a ka land nem a té ma, ha nem for ma. „Sõt, azt sem 
tu dom, hogy az imént meg fo gal ma zott gon do la tok sze re-
pel nek-e majd köny vem ben, hi szen az egy ka land re gény 
lesz. Jacques azt akar ja, hogy gon do la tok kal fe jez zem ki 
ma gam, de mi ért akar en gem Jacques az õ aka ra tá ra kény-
sze rí te ni?” (1910-es le vél Isabelle és Jacques Rivière-
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nek.) Ottlik is több ször hi vat ko zik if jú ko ri ol vas mány él-
mé nye it lel tá roz va Ver ne-re, a Nick Carter-regényekre és 
má sok ra, majd a fel nõtt ko ri ak alap ján az iz gal mas ság ra, 
a „ka land” fon tos sá gá ra. Ugyan ak kor egy ér tel mû en jel zi, 
hogy az szá má ra is leg fel jebb csak le he tõ ség ar ra, hogy a 
bo nyo lult és iz gal mas cse lek mény mö gül ki bon ta koz zék 
a vi lág ról – be le ért ve a mû vé szet rõl – al ko tott egye di 
al ko tói lá tás mód. „Igye kez tem min dig olyat ír ni, ami nem 
un tat ja az olvasót…[…] de ez sok szem pont ból hát rány 
is. Az Is ko la a ha tá ron-t pél dá ul nem akár mi lyen ol va sók 
ér tet ték fél re. […] saj nos, két szer, sõt há rom szor is el kell 
ol vas ni va la mit […] s ép pen a me se, a cse lek mény az, 
amely ilyen kor le hul lik a mû rõl […] a me se he lyett ér vé-
nye sül a sok kal dön tõbb, ami so ha sem té má ja vagy tár gya 
a re gény nek – de ma ga a mû.” Alain-Fournier már mû ve
el sõ ol da lán fi gyel mez tet, hogy az el be szé len dõ tör té net, 
„ka land” cél ja nem az, hogy iz ga lom ban tart sa ol va só ját, 
hi szen már itt jel zi a tör té net vé gét is: „– így fes tett nagy já-
ban a haj lék, ahol éle tem leg ke ser ve sebb és leg bol do gabb 
nap ja it el töl töt tem, ahon nan ka land ja ink ki in dul tak, s aho-
vá vis  sza tér tek szét por la ni, mint hul lám a ko pár szik lán”.
(Lovass Gyu la, Gö rög Lí via for dí tá sa.)

Ottlik re gé nyé vel a ka land re gény gon do la tá ban vé lek 
ha son ló at ti tû döt fel fe dez ni. „Elõ dünk le het ne – mond ja 
Ka zin czyról a Fog sá gom nap ló ja ürü gyén – (ne kem is!) 
a nem-euk li de szi, nem kon ven ci o ná lis va ló ság ér tel me zés-
ben, az »életérzés« több ré te gû, re la ti vi tá sos, szub jek tív, 
mély, hi bát lan áb rá zo lá sá ban, egy ra gyo gó an vá lasz tott 
(és vé let le nül át élt) té má ban. S rá adá sul iz gal mas kri mi 
is, nem csak cso dá la tos mo dern re mek mû.” Az idé zet 
min den ele me rá ve tít he tõ az Is ko la a határonra. Így a 
kri mi sze rû ség, a ka land re gény is (ezt a fo gal mat más 
szer zõk kel – pl. Hemingway-vel – kap cso lat ban hasz nál-
ja is Ottlik). Vis  sza tér ve Alain-Fournier-ra és Ottlikra: 
mind két re gény cél ja, hogy fe szült sé get és vá ra ko zást 
kelt sen ol va só já ban, fenn tart sa azt az il lú zi ót, hogy va la-
mi rend kí vü li és je len tõs ré sze sé vé avat ja, hogy a mû fel-
tár ja a lé te zés (va la mi lyen) nagy tit kát. A ti tok ba be ava tás 
hét köz na pi sze rep lõ kön és hely ze te ken ke resz tül tör té nik, 
és meg is tör té nik. (Nem vé let len, hogy el sõ ként a Hét köz-
nap ok és cso dák cí mû re gény tör té ne té ben tu dó sít Szerb 
An tal je len tõs ter je de lem ben az Alain-Fournier re gény-
rõl.) A hét köz na pi ság – kü lö nö sen Alain-Fournier-nál 
a szim bo liz mus után, még a sze ces  szió ide jén – ha tá ro-
zot tan meg fo gal ma zott írói prog ram. A Nouvelle Revue 
Française-ben ír ta, Rivière-rel egyet ér tés ben, 1909-ben: 
„Lá za san ke re sem a re a liz mus és a mû vé szet egy más ba 
ka ro lá sát, a re a liz must, mely a kép ze let tel pá ro sul.”
Ottlik té zi sei a „tény ál lás pon tos föl vé te lé rõl” mint mód-
szer rõl köz is mer tek, a re gény nar ra tív szer ke ze té nek is ez 
az egyik in dí té ka. Alain-Fournier a vá ra ko zást az zal tart ja 
fenn, hogy csak az epi ló gus ban tud juk meg, hogy már az 
el sõ so rok ban föl idé zett „szét por ló ka lan dok” mik is va ló-
já ban, mi lesz hõ se i vel. Ottlik az zal, hogy mi ért is kell 
vis  sza men ni 1944-be, a har min cas évek be, sõt 1923-ba 
azért, hogy egy lát szó lag egy sze rû és hét köz na pi kér dés re 
– mi Bébé vé le mé nye Szeredy és Mag da kap cso la tá ról 
(ami rá adá sul a re gény kö ze pe tá ján meg is sza kad, s így 
ezt a szá lat el is ej ti a szö veg) – vá laszt ad has son az egyik 
el be szé lõ, és kap has son az ol va só. A Szeredy–Magda- 
„ro mánc”, mint az el be szé lés in dí té ka szin te fe le dés be 
me rül az em lék idé zõ el be szé lés fo lya mán, ho lott az a szó 
ha gyo má nyos ér tel mé ben is ka lan dos: há bo rú, in kog ni tó, 

„kém nõk Nagy vá ra don”, „csel szö vés”, meg több szö rö zött 
ha lá los ve sze de lem (Mag da, Szeredy, Jaks), szö kés. Ezt a 
fe szült ség fo ko zó funk ci ót he lyet te sí ti a ka to na is ko lá ban 
a Merényi–Medve „fõ” konf lik tus, mely kö ré szám ta lan 
ki sebb szer ve zõ dik; il let ve az a szer kesz té si meg ol dás, 
hogy a nagy vá ra di há bo rús kém his tó ria fél be sza kad, s 
csak a re gény kö ze pe tá ján foly ta tó dik. Hogy a lát szó la-
gos és köz na pi kér dé sek meg vá la szo lá sa mi lyen lé nye gi 
kér dé sek meg vi lá gí tá sá ra ad le he tõ sé get a szer zõk nek, az 
a cse lek mény tõl, me sé tõl le mez te le ní tett mû vek – rész ben 
je len tõ sen el té rõ – filozofikuma, az az „ma ga a mû”, mint 
Ottlik nyi lat koz ta.

Mi vel Az is me ret len bir tok (Le grand Meaulnes) lí rai
(köl tõi) re gén  nyé for má lá sa rend kí vü li írói tu da tos ság-
gal, prog ram sze rû en – s ered mény ként ol dal ról ol dal ra 
ki mu tat ha tó an – tör té nik, e pon ton nem tu dom ös  sze vet ni 
Ottlik mû vé vel. A köl tõi (lí rai) re gény fo gal ma vagy gon-
do la ta az ál ta lam is mert Ottlik-szövegekben ilyen konk ré-
tan nem me rült fel. Ahogy a szim bo liz mus után ez lé te zõ 
és ér de mi kér dés le he tett, úgy Ottlik ide jén – ilyen for má-
ban – nem. Hornyik Mik lós nak ar ra a kér dé sé re, hogy az 
írói vi lág lá tást több szó la mú, át fo gó nagy kom po zí ci ó val 
le het és kell-e ki fe jez ni, Ottlik ugyan ak kor ezt fe lel te: 
„Ez na gyon jó kér dés, de hát mind járt ben ne is van a 
fe le let. Én tény leg sze ret ném, ha így len ne. A mo dern 
re gény író – il let ve a jó, a jobb pró za író, a ré gi is – be ha-
tol a lí ri ku sok tar to má nyá ba.” Az Is ko la a ha tá ron szö-
veg for má lá sá ban meg fi gyel he tõk ilyen jel lem zõk. A szö-
veg meg al ko tá sá nak igé nyes sé ge, ap ró rész le te kig va ló 
meg szer kesz tett sé ge – sí kok, di men zi ók, pár hu za mok, 
kont rasz tok, is mét lõ dé sek stb. – ré vén adó dik a köl tõ i ség 
je len lé te. (Pél dá ul bi zo nyos cse lek mény ele me ket nem 
fo gal mi uta lá sok kal, ha nem je lek ké vá ló ké pek út ján idéz 
meg a nar rá tor. Más ese tek ben, pél dá ul a Med ve-kéz irat 
el sõ ré szé ben, gon do la ti lag rit mi zál ja a szö ve get az ér de-
kes szó több szö rös elõ for du lá sá val, a hét bõl há rom szor 
ana fo ra ként, ami a pró za lirizálásának egyik mód ja. Az 
5. fe je zet ben, a Bébé–Szeredy-pár be széd vé gén ha son ló 
funk ci ó ja van az „Ak kor még” há rom szo ros is mét lé sé-
nek, a mon dat köz be szõtt „ak kor most” kont raszt já val. 
A vál to za tos pél dák so ra szin te vég te len.)

Az em lí tés szint jén itt, a köl tõ i ség esz kö ze i nél té rek 
ki a mind két mû vet át ha tó (a szak iro da lom ban sok ré tû en 
ér tel me zett) ze nei és ké pi, kép zõ mû vé sze ti hi vat ko zá sok 
gaz dag szö ve vé nyé re. Alain-Fournier szö veg al ko tá sá ban 
a ké pi narratívák ki sebb, de nem je len ték te len sze re pet 
kap nak. Szám sze rû ség ben a ze nei hi vat ko zá sok is jó val
sze ré nyeb bek, de ugyan úgy át fog ják a nép dal tól a leg ma-
ga sabb ze nei szin tig ter je dõ ská lát, a szö ve ges és szö veg-
te len mû fa jo kat, mint Ottliknál Bach tól a ka to na nó tá kig. 
Funk ci ó juk is – rész ben – ugyan az: a szö veg jel sze rû sé gé-
nek és mû vé szi in ten zi tá sá nak fo ko zá sa a ké pi és ze nei
„narratívák” in teg rá lá sá val.

2. Narráció. Mind két mû ben do mi náns narrációs el já-
rás az egyes szám el sõ sze mé lyû em lé ke zés. To váb bá 
az, hogy több – egy mást ki egé szí tõ, kor ri gá ló – nar rá-
to ri szó lam ból áll ös  sze a szö veg. Alain-Fournier re gé-
nyé ben a nar rá to rok mind el sõ sze mély ben szó lal nak 
meg, Ottliknál Med ve kéz ira ta har ma dik sze mé lyû. A 
meg ta lált kéz irat to po sza mind két mû ben hang sú lyos, 
a fran cia szö veg ben ilyen Augustin, a nagy Meaulnes 
dol go zat fü ze te, az Iskolá-ban Med ve Bébéhez el jut ta tott 



66

kéz ira ta. Az Iskolá-ban már a leg ele jén, a „pro ló gus”-ban 
tu do mást szer zünk a Med ve-kéz irat ról, a fran cia re gény-
ben csak nem a mû leg vé gén, köz vet le nül az epi ló gus elõtt 
ke rül elõ Meaulnes nap ló ja. Így a funk ci ó ja is más lesz 
e narratíváknak. Alain-Fournier-nál a tör té net hi ány zó 
lánc sze me it, a ho mály ban ma radt mo ti vá ci ó kat pó tol ja 
és ér tel me zi a meg ta lált nap ló. Ottliknál Bébé fo lya ma-
tos di a ló gust te remt a Med ve-kéz irat tal, ref lek tál, cá fol, 
mó do sít, pon to sít. Al kal man ként per dön tõ ta nú ként 
Szeredyt is be von ja e rész ben el fo ga dott és iga zolt, rész-
ben fe lül írt narratívába. Az el sõ ren dû nar rá tor (Seurel, 
Bébé) mel lett az írás ban fenn ma radt je len tõs szö ve ge ken 
(Augustin, Med ve kéz ira tai) kí vül még ta lál ko zunk más 
nar rá to rok kal, kü lön bö zõ for má ban. Pél dá ul Augustin, 
Frantz és Jú lia le ve lei, il let ve az el sõ ren dû nar rá tor ál tal 
meg idé zett/fel idé zett pár be szé dek, üze ne tek köz ve tí té se 
(Szeredy kor ri gá ló köz lé sei pél dá ul).

3. Té ma. A ké zen fek võ ka masz-te ma ti ká ra nem té rek
ki. In kább egy-két alap ve tõ ha son ló ság után egy mar káns-
nak te kint he tõ kü lönb ség re. Mind két re gény az egyé ni
út ke re sés le he tõ sé ge i nek be mu ta tá sá ra tö rek szik. Nem, 
vagy csak ke vés sé a hõ sök jel lem fej lõ dé sé nek ha gyo má-
nyos esz kö ze i vel. A ke re sés, a ki fosz tott ság (he lye sebb 
ta lán a meg fosz tott ság szót hasz nál ni), az el sza ka dás 
és az eb bõl fa ka dó fi lo zó fi ai nyug ta lan ság mind két mû 
hõ se it jel lem zi. (Med ve ki sza ka dá sa a sze re tet tel te li ott-
hon ból, Seurel el tá vo lo dá sa szü le i tõl az egy szer re von zó, 
fé lel me tes és ve szé lyes új ba rát, a „nagy” fiú ha tá sá ra. 
Alain-Fournier-nál az ide gen és az ide gen ség a sa ját tér-
be, sa ját ott hon ba tör be a rend kí vü li sé get és a szo kat lant 
su gal ló elõ je lek kö zött: „ab ban a zug ban, ahol a jú li us 
14-i ün nep ség meg fe ke tült tû zi já ték-kel lé ke it tá rol tuk, 
egy is me ret len járt-kelt ma ga biz to san […] Ott áll tam a 
va rá zsos fény ben der med ten, moz du lat la nul […] És es te, 
a csa lá di asz tal nál egy hall ga tag ide gen ült kö zöt tünk”.
Ottlik mû vé ben for dí tott a hely zet, az ott hon meg ma rad a 
biz ton ság to po szá nak. Az ide gen tér lesz a fe nye ge tett ség 
ki vál tó ja. Ottlik Gara Lász ló nak ír ta: „10–11 éves ko runk-
ban – mint nagy já ból elõbb vagy ké sõbb min den ki –, az 
anyai sze re tet ki vált sá gá ból, a csa lád vé dett sé gé bõl vá rat-
la nul […] be le esünk az erõ szak nak – az em be ri ter mé szet 
hi te le sebb nek tû nõ va ló sá gá nak – és a konformizáló 
ter ror nak a vi lá gá ba”. A szem be sü lés az is me ret len nel, 
az ide gen nel vált ja ki a hõ sök me ta fi zi kai szo ron gá sa it és 
on to ló gi ai irá nyult sá gú kér dés fel te vé se it.

Mind két szer zõ a port ré–cso port kép, hát tér–elõ tér 
tech ni ká val dol go zik. Az elõ tér ben há rom-há rom do mi-
náns sze mé lyi ség áll: Seurel–Meaulnes–Frantz, il let ve 
Bébé–Medve–Szeredy. A hát tér ben a „ci vil”-szfé ra (a csa-
lá dok, ro ko nok; a fa lu la kos sá ga), el sõ sor ban és fõ ként ter-
mé sze te sen, a kü lön bö zõ, vál to zó pó lu son el he lyez ke dõ 
is ko la tár sak, akik né ha va la me lyik hõs ré vén va la med dig 
az elõ tér be ke rül nek.

Az alap ve tõ kü lönb ség a két re gény kö zött az, hogy 
Ottlik nem mond le a klas  szi kus, a XIX. szá zad hoz köt he-
tõ re gény kort és tör té nel met fel vil lan tó „áb ránd já ról”. Az 
1959-ben meg je lent re gény már el sõ ol da lán fél re ért he tet-
len ér ték íté let tel utal – pon tos da tá lás sal, va la mint idõ- és 
mód ha tá ro zók kal – az 1956-os for ra da lom ra, ezt kö ve ti 
az 1944-es ese mé nyek meg idé zé se, majd a „fõ” tör té net, 
mely nek ko ra és szín te re az I. vi lág há bo rú és Tri a non 
utá ni Ma gyar or szág. A re gény fo lya mán a szö veg ben 

fo lya ma to san ös  sze köt te tést te remt Ma gyar or szág fõbb 
tör té nel mi ese mé nye i vel, a kõ sze gi vár ost ro mot ki vé ve 
a ve re ség gel vég zõ dõk kel, hogy az tán a zá ró je le net ben a 
moh ácsi csa ta vesz tést kom men tál va és ér tel mez ve ki fejt-
se nagy je len tõ sé gû – ma már szé les kör ben is mert – fi lo-
zo fi kus ihletettségû kon cep ci ó ját az 1956-os bu kott for ra-
da lom utá ni consolatióként és túl élé si stra té gi a ként is.

4. Idõ szer ke zet. Mind két re gény idõ szer ke ze te ke rü li 
a linearitás egy sze rûbb meg ol dá sa it. (Egyes ré szek, akár 
nagy egy sé gek is ter mé sze te sen, li ne á ri sak lesz nek.) Az
is me ret len birtok-ban Seurel négy év ese mé nye it be szé li 
el ti zen öt év, az Iskolá-ban Bébé há ro mét har minc egy 
év táv la tá ból. Ottlik a szö ve gen be lül az el be szé lés kez-
de té nek 1957-es dá tu mát to vább vi szi 1958-ra. Mind két 
mû ben a ret ros pek tív em lé ke zés ide jé vel, te hát a cse lek-
mény vé gé vel (sõt, jó val azu tán) kez dõ dik az el be szé lés. 
Az egyik ke vés bé pon to sít va, va la mi kor a szá zad elõn. 
Fi gye lem be vé ve a mû meg- és át írá sa i nak ide jét, te het jük 
1907–1912 kö zé a fik tív nar rá to ri je len idõt (A Le grand 
Meaulnes 1913 jú li u sá tól no vem be ré ig foly ta tá sok ban 
je lent meg a Nouvelle Revue Française-ben, de ok tó ber-
ben már könyvalak ban is, az Émile-Paul ki adó nál). Seurel 
azon nal – el be szé lé se el sõ so ra i ban – jel zi, hogy sok év vel 
az elõtt kez dõ dött az el be szé len dõ tör té net: „189… no vem-
be ré nek egy va sár nap ján ér ke zett hoz zánk. Lám, ma is azt 
mon dom: »hozzánk«, pe dig rég nem la kunk már ab ban a 
fa lu ban. Ides to va ti zen öt éve el köl töz tünk […]” Ottlik pon-
to san da tál a mû ben: 1957 jú li u sá nak egyik va sár nap ja; 
1944 nya ra; 1923. szep tem ber har ma di ka, 1926. au gusz-
tus 29-ét meg elõ zõ na pok. (A dá tu mok és a tör té nel mi 
év szám ok pon tos meg idé zé sét a re gény már elõbb em lí-
tett tá gabb ho ri zon tú igé nyé vel vé lem ér tel mez ni: tör té nel-
mi pers pek tí vá ba il lesz tés az ana ló gi ák ré vén.) Ottliknál a 
ret ros pek tív vis  sza em lé ke zést ugyan meg elõ zi egy „pro ló-
gus”, Az el be szé lés ne héz sé gei, de már eb ben a nar rá to ri 
je len idõ ben jel zi az el be szé len dõ tör té net idõ be ni tá vol sá-
gát. Egy uta lás sal elõbb („Mon dom, le szok tunk a ká rom-
ko dás ról még ti zen há rom éves ko runk ban”), a ne gye dik 
ol da lon azon ban már konk ré tab ban jel zi a „fõ” el be szé lés 
ide jét: „Nem, nem, hi á ba. Aki vel ezt meg akar nám ér tet ni, 
an nak vé gig kel le ne él nie ve lünk együtt tíz éves ko runk tól 
fog va az egész ka to na is ko lai éle tün ket.” To váb bá már e 
rész be be szö vi az 1944-es tör té nel mi „ka land” egy ré szé-
nek el be szé lé sét.

A mû vek szer ke ze te és idõ szer ke ze te egy aránt fel szá-
mol ja a linearitást, a cik li kus ság vá lik jel lem zõ vé. Az 
idõt ta go ló ele mek az év kör for gá sá nak meg fe le lõ ek 
lesz nek: ma ga az év (az új tan év kez dé sek stb.); a vis  sza-
té rõ év sza k ok (is ko lás évek rõl lé vén szó, az õsz és a nyár 
je len tõ sebb mind két mû ben). Az õsz ki emel tebb szim bo li-
kát Alain-Fournier-nál kap. A hét bi zo nyos nap jai (a csü-
tör tö kök és va sár na pok Alain-Fournier-nál, a Bog nár- és 
Schulze-na pok Ottliknál), a „kup le rá jo zás” öröm te li en 
is mét lõ dõ nap jai (a rajz- és uszo dai órák; a csü tör tök dél-
utá non kén ti fel sza ba dult ság Millie szá ra dó ru hái kö zött), 
a szü ne tek, va la mint a ka rá cso nyok és más ün ne pek 
(mind ket tõ ben) ál lan dó su ló „ri tu á lé juk kal” (ké szü lõ dés a 
nagy szü lõk ér ke zé sé re, a vo na tút Kõ szeg rõl Pest re stb.), 
ál lan dó su ló je len té sük kel szim bó lum má, ar che tí pus sá 
vagy jel lé vál nak.

A gaz da gon és sok ré tû en elem zett ottliki hómo tí vum-
hoz kö tõ dik egy, an nak ugyan ilyen je len tõ ség gel bí ró 
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– a szak iro da lom ban fi gyel met nem, vagy alig ka pott
– elõz mé nye, a nap mo tí vu ma. Med ve kéz ira ta kez dõ dik 
az zal, hogy az eget né zi, amely az alá bu kó nap tól kü lö-
nös meg vi lá gí tást kap. Azok az em lék ké pek tor lód nak 
föl e lát vány ha tá sá ra, ame lyek is mét lõ dõ ele mei lesz nek 
a mû nek: „M. néz te az eget, és lát ta is, amit néz. Kö zel 
ki lenc száz szor fog még így le száll ni a nap az Al pok nyúl-
vá nyai mö gé, de õ so ha töb bé, vagy leg alább is ret te ne-
te sen so ká ig nem fog ja lát ni, amit néz.” A hókorszakot 
meg elõ zi e sze rint egy nap kor szak, vagy arany kor, amely 
az el be szé lés szö ve té ben ap ró em lék tö re dé kek bõl, moz za-
na tok ból ös  sze is áll: egyes hõ sök gyer mek ko rá nak tel-
jes ség él mé nye, cõger ko ruk elõ tör té ne te bon ta ko zik ki a 
kü lön bö zõ em lé kek narratív-fragmentjeibõl. (Akár em lék
az em lék ben-tech ni ká nak is ne vez het nénk ezt az el já rást.) 
Az iga zi ka land, en nek az in teg ri tás nak (Ottlik ki fe je zé se) 
a meg-, il let ve vis  sza szer zé se. A nap Med vé nek ad mi ti-
kus táv la tot; a tör té net ele jén az alá bu kó nap Med ve ki sza-
ka dá sát, a tel jes ség és a sza bad ság ed di gi tu da tá nak és bir-
tok lá sá nak el vesz té sét jel zi. Így a ka to na is ko lai tör té ne tet 
az ég fog lal ja ke ret be, az ele jén a le bu kó nap pal, a vé gén
a csil la gok kal. Az egész szö ve get pe dig a víz: az ele jén
a Luk ács-uszo dá val, a vé gén a Du ná val: az in teg ri tá su-
kat vég leg meg ta lált hõ sök kel a ha jó fe dél ze tén. A nagy 
Meaulnes tör té ne tét pe dig a va sár nap: ezen a ké sõ õszi 
na pon ér ke zik meg Augustin Seurelékhez, s ezen a na pon
– ko ra õs  szel – hal meg több év múl va Yvonne: „En  nyi 
ma radt hát ne kem a nagy ka land ból, s be lõ led, Yvonne 
de Galais, akit an  nyit ke res tünk, an  nyi ra sze ret tünk! Ez a 
föld- és ez a halálíz, s ez a te her a szí ve men.” Két sze res a 
va sár na pi zár lat, mert egy év vel Yvonne ha lá la után, egy 
újabb õszi va sár na pon buk kan föl a nagy Meaulnes a mû 
epi ló gu sá ban. E ke ret tel té ve nyi tot tá a re gényt. Újabb 
el ka lan do zá sai és vis  sza té ré sei le he tõ sé gé vel bizonyta-
lanítja el, sõt te szi szo ron gó vá az egyéb ként is le mon dó, 
me lan ko li kus, de át me ne ti nyu gal mát meg ta lált Seurelt: 
[A meg halt Yvonne és Meaulnes lá nya] „volt egyet len
örö mem – az egyet len, amit a nagy Meaulnes még meg-
ha gyott ne kem –, de érez tem: el ve szi ezt is, most, hogy 
vis  sza jött. És szin te lát tam már, amint éj nek évad ján fog ja
lá nyát, be bu gyo lál ja kö pe nyé be, s hó na alá kap ja, és így 
in dul új és új ka lan dok ra”. Ez a fran cia re gény utol só
mon da ta. Ös  sze vet ve Ottlik mû vé nek zár la tá val, ér zé kel-
he tõ az a kü lönb ség, amely a két re gény filozofikumának 
– a novel-romance jel leg ze tes sé ge i nek mû köd te té sé ben, 
a do mi náns hang ne mek ben is re a li zá ló dó – el té rõ vol tát 
is je len té ke nyen ér zé kel te ti. „Las san, mél tó sá gos nyu ga-
lom mal úszott ve lünk a ha jó a csil la gos nyá ri éj sza ká ban. 
A bor dái, pa lánk jai, ka jüt jei, va la men  nyi fa, vas, réz és 
kóc al kat ré sze, egész tes te fi no man, sza ka dat la nul, tet ten 
nem ér he tõ en re me gett. Mint ha nem is a ha jó re me gé sét 
érez nénk, ha nem be lül, sa ját tes tünk sejt fa la i nak, vagy 
csu pán a gon do la ta ink nak, vagy csu pán a vá gya ink nak, 
em lé ke ink nek lük te té sét, vib rá lá sát, ele ven, örök lo bo gá-
sát a nyu ga lom biz tos ha jó sú lyá ba zár va. Med vé vel a kor-
lát nak tá masz kod tunk. Szeredy ma gá ba me rül ve pö cög-
tet te króm töl csé res, fur csa he ge dû jét, egé szen hal kan. 
Ha sor ra ke rült, be le szip pan tott kö zös Memp hi sünk be, 
mely nek a pa ra zsa nagy ra nõtt, ahogy ado gat tuk kör be, 
s meg vi lá gí tot ta az ar cát egy má sod perc re, ta lán az uj ját 
is éget te, mert már in kább csut ka volt, mint ci ga ret ta, de 
ta ka ré ko san vé gig szív tuk.” Ez utób bi idé zet egy mar káns
kü lönb ség re is utal a két mû idõ struk tú rá já nak szám ta lan 

ha son ló sá ga mel lett. Míg a fran cia re gény ben az Epi ló-
gus nem mó do sít a re gény jel le gén, amely alap ve tõ en 
romance-ként ha tá roz ha tó meg, ad dig az Ottlik mû vé nek 
„prólogusaként” fel fog ha tó Az el be szé lés ne héz sé gei a 
re gény két fé le idõ szer ke ze té re fi gyel mez tet. A fran cia 
re gény idõ ke ze lé sé hez csak az is ko lai tör té net idõ szer ke-
ze te ha son ló. Az 1957-es és 1944-es tör té net meg idé zé se, 
va la mint a re gény több rész le te a novel-szerû épít ke zés-
re mu tat, amely el vá laszt ha tat lan a mû filozofikumától. 
(Akik a re gényt ne ve lé si/fej lõ dé si re gény vál to zat ként is 
ér tel me zik, fel te he tõ en az idõ szer ke zet ilye tén jel le gét 
is be von ták mû faj-meg ha tá ro zá suk ba.) E szem pont ból 
hang sú lyos kü lö nö sen, hogy az ottliki narratíva so rán az 
el be szé lõi je len fo lya ma to san elõ re ha lad, át lép 1958-ba. 
Az idõ szer ke zet kü lönb sé gé vel is ér tel mez he tõ Seurel és 
Bébé több pon ton alap ve tõ en el té rõ nar rá to ri po zí ci ó ja.

5. Tér. A mû vek ben sze rep lõ te rek – akár csak az idõ 
ele mei – egy szer re õsi, ál lan dó sult szín te re ket föl vil lan tó 
archetipikus je lek és a dol gok mély sé gét sej te tõ na gyon 
is va lós, hét köz na pi je len sé gek. Egyes hely szí nek új ra 
és új ra fel buk kan nak, az is mét lés ré vén új tar ta lom mal 
bõ vül nek. Mind két mû ben a cse lek mény szín he lyei 
ki emelt je len tést hor do zók, me ta fo ri kus ér tel mû ek. 
Egy-két pél da: ilyen az is ko la, amely konk rét épü let ként 
is va lós lé te zõ (mind két mû ben); a kas tély, amely va ló-
sá gos épü let Sologne po é ti kus tá jé kán, a Cher part ján,
ugyan ak kor a ti tok, a cso da, a la bi rin tus to po sza is. A víz,
amely hez arche jel le gé nek meg fe le lõ en mind két mû ben 
po zi tív tar tal mak tár sul nak, kö ze gük ben leg alább is jó, de 
nemegy szer revelatív dol gok tör tén nek. (A két Seurel, apa 
és fia hor gá szá sai; a kas tély be li nagy mi se en abyme, a 
víz tü kör ben ön ma gát szem lé lõ Augustin, ha jó ki rán du lás 
az el jegy zés kor stb.; a tri esz ti öböl több ször vis  sza té rõ 
ví zi ó ja, a Ba la to né, az in té ze ti uszo dáé, s vé gül a Du na: 
mind jel lé vagy jel ké pes sé vá ló ese mé nyek szín te re.) A 
kint-bent bi ná ris op po zí ci ó ja mind két mû ben hang sú lyos. 
Be zárt ság vagy vé dett ség, fel sza ba dult ság vagy ve szé lyez-
te tett ség, is mert vagy ide gen vál to za tos kom bi ná ci ó i val 
ta lál ko zunk a szö ve gek ben. A lent-fent je len tõs funk ci ót 
Ottlik-szövegében kap: nem csak az ég bolt tal, mint leg je-
len tõ seb bel hoz ha tó szim bo li kus, transz cen dens je len té se 
kap cso lat ba, ha nem pél dá ul a fel szál ló han gok (Szeredy 
Bach-já té ka, Öt te vé nyi éne ke) szim bo li ká já val, a hegy má-
szók kal és a ha jó tõ ke sú lyá val kap cso la tos pél dá za tok kal 
stb. Az út mind két mû ben, bár je len tõs el té rés sel meg je le-
nít ve, a hõ sök ál tal meg tett bel sõ út ra, ön ma guk ra ta lá lá sá-
ra (vagy el vesz té sé re) utal. (Med ve szö ké se, bo lyon gá sa 
és kü lö nös vis  sza té ré se; Szeredy, Bébé és Mag da szö ké se 
Bu da pest re; Seurel bo lyon gá sa a „csip ke bo zót be nõt te” 
me sés jel le gû er dei úton; Augustin odüs  sze u szi bo lyon-
gá sai, Frantz „ván dor lá sai”, csa pon gó el- és fel tû né sei 
stb.) A vonatutak az Iskolá-ban az át já rást ké pe zik a két 
vi lág kö zött. Az át já ró, il let ve an nak ke re sé se és meg ta lá-
lá sa mind két re gény ben köz pon ti je len tõ sé gû. Seurel egy 
er dõ ben sé tál va ke re si az át já rót a de Galais-kastélyhoz, 
mely nek meg ta lá lá sa szu ve rén egyé ni ség gé vá lá sá nak 
biz to sí té ka le het: „A tit kos át já rót ku ta tom, amely rõl ré gi 
köny vek be szél nek, a csip ke bo zót be nõt te utat, ame lyet
hasz ta lan ke res a holt ra fá radt ki rály fi. Ez az út nem akár-
mi kor tá rul fel az em ber elõtt, ha nem csak is a nap nak egy 
bi zo nyos órá já ban, ami kor azt sem tud ja már, ti zen egy 
óra van-e, vagy ti zen ket tõ. Az em ber csak megy, té to va 
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moz du lat tal szét hajt ja ma ga elõtt az ága kat, s egy szer re 
meg pil lant ja a sû rû lom bo kon át azt a vég te len be ve szõ, 
ho má lyos fa sort s a fa sor vé gén egy vi lá gos pon tot: ott a 
be já rat.” Med ve szö ké se köz ben lé pi át, ta lál ja meg az 
át já rót, a re gény be li me ta fo ri kus (és tény le ges) ha tárt, s 
ha tá sá ra ala kul vis  sza is mét ön ma gá vá, a kor lá tok kö zött 
is ép sé gét, sér tet len sé gét õr zõ egyé ni ség gé. En nek jel zé sé-
re köz vet le nül a szö kés után ik tat ja be Bébé narratívájába 
a Med ve-sap ka vi se let „el té veszt he tet le nül egyé ni” jel le-
gé nek le írá sát. Ha son ló je len tõ sé gû a cõgerek egy ré sze
szá má ra egy me ta fo ri kus (me te o ro ló gi ai) „át já ró”: a köd 
le száll ta. „De ha le szállt né ha ez a vas tag, ól mos köd, a 
ked vün kért szállt le és nem a raj pa rancs nok ok ked vé re. 
Ezt én is meg ta nul tam ezen az õszön; s az óta so ha nem 
ér zek pá ni kot sû rû kö dök ben, ál ta lá nos zûr za var ban, 
vi lág fel for du lás ok ide jén, bom bá zott, sö tét vá ro sok ban 
és vesz tett há bo rúk ban, ha nem csak zseb re vá gom a 
ke zem, és nyu god tan ácsor gok egyhely ben, az egek bõl
alá bo csá tott ólom füg gö nyök alatt. Ezt is tud ni kell, mert 
Szeredyvel pél dá ul ne megy szer ez zel a ki ta nult õsi nyu ga-
lom mal és bel sõ elé ge dett ség gel ere get tük el a fü lünk mel-
lett a ha tal ma sok köd be ki a bált, fej vesz tett ve zény sza vát.”
(Köz vet le nül ez után a rész let után tér vis  sza az el be szé lés 
1944-be, Nagy vá rad ra; a fõ hõ sök mel lett Jaks hang sú lyos 
sze re pel te té sé re.)

Az Iskolá-ban a leg je len tõ sebb út a ha jó zás Moh ács ra, 
ahol egy ér tel mû a ba ná lis hét köz na pi te rek át lé nye gü lé se 
pro fán ból a szak rá lis ba. Mind két mû leg fõbb jel lem zõ je 
az a csak nem ész re ve he tet len moz za nat, ahol a pro fán
idõ bõl, pro fán tér bõl pro fán hõ sök pro fán cse le ke de te ik 
so ra egy szer csak a mi ti kus (in kább Alain-Fournier-nál), 
szak rá lis di men zi ó ba lép (in kább Ottliknál), hogy is mét
pro fa ni zá lód jék, de a szak rá lis di men zió im már ab ba szét-
vá laszt ha tat la nul be le ol vad jon. (Itt uta lok vis  sza a ka land
vá ra ko zást fenn tar tó sze re pé re, amely a lé nyeg be be ava tó-
dás ígéretét su gal maz za.)

6. Zár lat ként: a pil la nat je len tõ sé gé rõl mind két mû ben 
(füg get le nít ve azt az idõ szer ke zet kér dé se i tõl). A frag-
mentáltan, em lék tö re dé kek ben lé te zõ múlt vagy a vá gyott
jö võ, il let ve a ke re sett va la mi, a „cso da” meg ta lá lá sa és a 
sza bad ság ér zé se egy-egy te lí tett, ih le tett pil la nat ban mind-
két mû ben revelatív erõ vel tel jes ség ként nyil vá ní tó dik ki 

a hõs szá má ra. Ilyen kor a fragmentált idõ hir te len egy ség-
be ren de zõ dik, osz tat lan a pri o ri egész ként re ve lá ló dik, a 
lé te zés ér tel me vi lá gí tó dik meg. Eze ket a pil la na to kat ír ta 
le Ne mes Nagy Ág nes on to ló gi ai ámu lat ként. Ilyen az a 
je le net, ami kor a nagy Meaulnes – szám ta lan jel, szim bó-
lum, to posz, ar che tí pus szö ve vé nyé ben – meg pil lant ja a 
gyer me kek nek zon go rá zó Yvonne-t; a jö võ revelatív – a 
va ló ság ban így so ha be nem tel je sült – meg nyi lat ko zá sa 
ez szá má ra („Meaulnes vá rat la nul a vi lág leg nyu gal ma-
sabb, leg bol do gabb zu gá ban ta lál ta ma gát. A lány zon go-
rá zott. […] Olyan volt az egész, mint egy álom. Mint ré gi 
ál ma. Meaulnes za var ta la nul el me rült áb ránd ja i ban; azt 
kép zel te, sa ját ott ho ná ban van, meg há za so dott és az a 
bá jos, is me ret len lány, aki a szom széd szo bá ban zon go rá-
zik, a felesége…”); vagy Seurel elõbb már idé zett rá ta lá lá-
sá nak pil la na ta az „át já ró ra”. Ottliktól csak egyet ki ra gad-
va, a Jú li á tól va ló bú csút a moh ácsi ha jó út elõtt (de an nak
le írá sá ba, már Med ve „imád ko zá sa” után ra be le szõ ve!):
„Egy pil la nat ra vi lá gos sá vált a ta laj alap ré te ge zõ dé se, 
amin él tem: a ki mond ha tat lan ér zés, hogy még is min den 
cso dá la to san jól van, ahogy van.”

Ottlik Gé za Hornyik Mik lós sal foly ta tott be szél ge té-
sé ben a két mû lé nye gét a ki in du lá si pont, a lét szem lé-
let mi ként jé nek azo nos sá gá ban érez te meg egye zõ nek. 
Alain-Fournier kö vet ke zõ idé ze tét ér tel mez te: „A gye-
rek sze me mé lyeb ben és tá gab ban, bi zo nyos ér te lem ben 
iga zab bul lát ja a vi lá got, mint a fel nõt té, mert a va ló sá-
got ki tel je sí ti, meg told ja az álom mal; az álom szót nem 
üres áb ránd, me ne kü lés ér te lem ben vé ve, ha nem mint 
a tel jes ség és tisz ta ság igé nyét, vá gyát, lehetõségét…” 
Ottlik kom men tár ja: „Ma rad junk Alain-Fournier 
mel lett. Csak an  nyi ban he lyes bí te ném, hogy nem 
ál mot mon da nék; ez itt fél re ve ze tõ. In kább: lá to mást, 
intuíciót… bel sõ lá to mást, sér tet len és ép va ló sá got, 
amit kap az em ber. Vi lág egye dül nin csen, csak az zal 
együtt, aki szem lé li. A fi zi ku sok ma már tud ják, hogy 
fi zi ka sin csen, atom mag sin csen, csak a meg fi gye lõ vel 
együtt, egy ál ta lán, egy do log nin csen, csak ket tõ: ket-
tõ nek a ko in ci den ci á ja, met szés pont ja. A gye rek még 
sér tet len és ép: az õ lá tá sát kell meg õriz nünk. Az író 
az zal kez di elöl rõl a vi lá got, hogy vi gyáz ar ra, hogy 
meg õriz ze a gyer me ki lá tás ér zé keny sé gét, in teg ri tá sát, 
ép sé gét, sér tet len sé gét.”
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Dalnok az idõ ben
(Pátkai Ti vadar:

Egy má sik nyár ból)

Ér zé keny vesz te sé ge a ma gyar 
iro da lom nak, hogy már év ti ze dek óta 
nincs ob jek tív, az az el fo gult ság ok tól 
men tes tör té ne te. Sem va lós, szub jek-
ti vi tá sok tól men tes klas  szi fi ká ci ó ja. 
Ez nem csak azt ered mé nye zi, hogy 
las san öt ven év esik ki a tel jes ség re 
tö rek võ em lé ke zet bõl, ha nem azt leg-
in kább, hogy ma ga az élõ iro da lom is 
egy olyan át te kint he tet len mas  szá vá 
vá lik, amely bõl na gyon ne héz irány-
za to kat, sa já tos köl tõi sze mé lyi ség-
je gye ket kü lön vá lasz ta ni, egyi ket a 
má sik kal ös  sze ha son lí ta ni, az egy más
mel lett fu tó azo nos ér ték je gye ket meg-
ha tá roz ni.

So kad szor ra me rült fel ben nem ez 
a gon do lat új ra ak kor, ami kor Pátkai 
Ti va dar vá lo ga tott kö te té nek, az Egy
má sik nyárból-nak ol va sá sá ba fog-
tam. Ír nom kel le ne ar ról, hogy ki is ez 
a ke ve set író, ép pen ezért a tá jé ko zó dá-
si te re pek rõl ál lan dó an ki-ki esõ köl tõ, 
akit Kor mos Ist ván an  nyi ra sze re tett, 
de aki nek el sõ köny vét, az Ott hon ról 
ha za cí mût már a szer kesz tés ben Kor-
mos-utód, a ké sõb bi ba rát, Nagy Gás-
pár ren dez te saj tó alá. Hol is fog lal
he lyet lí rá ja a ma gyar iro da lom ban? 
Túl azon ugyan is, hogy egy-egy élet-
mû vet el sõ sor ban ön ma ga ér té ke in, az 
adott al ko tott szö ve gen, nyel vi kész le-
ten, szerkesztménybeli struk tú rán 
be lül ér de mes el sõ sor ban meg ha tá-
roz ni, a to váb bi ak ban egy ál ta lán nem 
mel lé kes az a kö rül mény rend szer, 
amely ben az él mény vi lág, a nyelv-
hasz ná lat, a vi lág kép meg je le nik, a 
köl tõi al kat hoz kö zelál ló esz mény kör 
a szö ve gen be lül nap vi lág ra ke rül. 
En nek fi gye lem bevé te le nél kül ugyan-
is nél kü löz he tet len ki fe je zés for má kat 
vet he tünk el, él mény tar to má nyo kat, 
nyel vi meg fo gal ma zá so kat lök he tünk 
ki fe le lõt le nül a köl té szet egye te mes 
vi lá gá ból. En nek vé ge pe dig a lí ra
be szû kí té se, el sor va dá sa, kon zer va ti-
viz mus ba kö vü lé se len ne.

Rit kán jut eszünk be, hogy az egyes 
nem ze ti iro dal mak „fõ sod ra” mi lyen 
nagy men  nyi sé gû hor da lé kot hur col 
ma gá val, mint aho gyan az is, hogy 
az ún. „mel lék vo nu la tok” csör ge de-
zé se i ben men  nyi az igaz gyöngy. Tud-
juk, mert meg ta nul tuk, hogy pl. Kiss 
Jó zsef, Kom já thy Je nõ és Re vicz ky 
Gyu la ered mé nyei nél kül nem lett vol-
na Ady, de a ro ha nás ban, a foly to nos 
nagy ság ke re sés ben gyor san el fe led tük 
a nagy köl tõ hal vá nyabb kva li tá sú, de 
je les ran gú elõ de it. Mint aho gyan 
fe led ni igyek szünk ko runk ban pl. 
Sinka Ist ván nak egy bi zo nyos, Arany 
Já nos egyik „mel lék ágán” tá vol ról 
ha tó, má ra már egy re tisz táb ban lát-
ha tó gyö nyö rû ség gel íve lõ köl té sze tét 
s an nak to vább élõ ha tá sa it. Pe dig itt 
vol na az ide je, hogy egy sa já tos, ízes, 
ugyan ak kor a leg vég sõb big hi te les 

mes ter ered mé nye it, ered mé nye i nek 
to vább élé sét ka no ni zál juk.

A Sinka-vonulat leg alább an  nyi ra 
szám ûze tett a mai ma gyar iro da lom 
ér ték rend sze ré bõl, mint pél dá ul Kas-
sá ké. Pe dig él s lé te zik mind ket tõ, 
mert je len va ló és mû kö dõ mind egyik, 
s még eze ken is kí vül ha tó szá mos
szem lé let. És még hány kü lön vi lá gé!

Ezt azért tar tot tam fon tos nak 
meg em lí te ni, mert Pátkai Ti va dar 
egész köl té sze te a ma ga ke ser nyés 
élet sze re te té vel, a ma ga kü lö nös 
he do nis ta mód ján min den em be ri tra-
gé di át be hab zso ló misz ti ku má val oly 
mér ték ben kap cso ló dik in du lá sá tól 
kezd ve a Sinka ál tal meg te rem tett 
köl tõ vi lág hoz – bát ran mond hat juk: 
stí lus esz mény hez –, hogy job ban már 
nem is le het. Egy olyan, a ma gyar
köl té sze ti ha gyo mány egyik ágát ki tel-
je sí tõ vi lág ez, ahol lát szó lag min den 
minden nek el lent mond. Élet sze re tet 
és le mon dó me lan kó lia. Di a dal me net 
és tra gé dia. Olyan nagy já ból, mint ha 
azt mon da nánk: rút szép ség. Vagy: 
ös  sze om ló gyö nyö rû ség.

A Pátkai-költészet már in du lá sa kor 
ezek ben az oximoronokban meg fo gal-
ma zó dó vi lág kép ben le li meg táp ta-
la ját, amely nek lé nye ge a fo gal mak, 
szi tu á ci ók ál lan dó el len té te le zé se, 
egy más nak fe szü lé se. En nek, a köl-
tõi al kat ból fa ka dó an ter mé sze te sen 
ki mun kált mód szer nek al kal ma zá sá-
val vá lik el leg in kább fel té te lez he tõ 
és né ven is ne vez he tõ mes te re i tõl. És 
még in kább av val, aho gyan az egész 
Pátkai-lírát, amely leg ben sõbb mély-
sé ge i ben leg in kább tra gi kus, be len gi 
a szo mo rú har mó nia, a tra gé di á val 
ter hes idill ál cá ja. A fel szín, a ki in du-
ló vers hely zet már-már an  nyi ra egy be-
fo got tan szép s ugyan ak kor ke se rû en 
és bos  szan tó an re a lis ta, hogy az már 
fel zak la tó: „kon cert he lyett ná lunk 
a va sár nap es te / fe hér-fo gú hét köz-
nap ok kal ál mo dik / gyár ké mé nyek 
hí vó sza vá ra / tánc ra pör dül anyám 
ke zé ben az or só / kis hú gom még 
kot ta-for ga tó”. A mély ség ben ez alatt 
al vi lá gi erõk mun kál nak, majd a zár-
lat ban így ve tik ki ma guk ból a fe ke te 
lá vát: „en gem apám ha lál tu sá ja tett 
/ el sõ he ge dûs sé” (Kon cert he lyett).
Mes te ri al kal ma zá sa ez an nak az 
el len pon to zás nak, amely éles üt köz te-
tés he lyett szin te csak rá si mul a je len-
tés re, amely nem oko zat ként, ha nem 
kö vet kez mény ként ér vé nye sül. Rá áll 
er re a mód szer re Pátkainak a fü le,
ga ra bon ci ás sze mé lyi sé ge, él mény ter-
mé sze te és leg el sõsor ban: te het sé ge. 
Va jon mi fé le fel ké szü lés kel lett eh hez 
a sa ját, sor ról sor ra ki küz dött köl tõi 
ered mény hez? Vél nénk idõ rend ben, 
hogy elõ ször ta lán az Arany Já nos-
vi lá gú Sinka volt, akit ol vas ha tott – s 
per sze ta lán nem egé szen mel lé ke sen 
Nagy Lász ló s más né pi ek –, utá na a 
mindõjük kö zül a leg va rá zso sabb, a 
rész ben és nagy ban Sinka-tanítvány 
Kor mos ve zet het te el eh hez a vers-
épít ke zé si mód szer hez, de tör tén he-
tett a ta nu lá si fo lya mat akár for dít va 

is: Kor mos tól Sinkáig vis  sza, hi szen
Sinkát pél dá nak oká ért Kor mos tól 
ta nul ta meg iga zán ez a nem ze dék. 
Az ered mény szem pont já ból néz ve 
ez végülis mind egy. Még az is le het,
hogy mind ez csak az ol va só ki ta lá lá-
sa. De tisz tán lát ha tó a há rom köl tõ
kö zött az a kö zös él mény vo nu lat, 
amely a sze gény ség él mény bõl, tra gi-
kum ból és vi lág gyö nyö rû ség bõl van 
ös  sze szõ ve. S mind há rom tu laj don ság 
egy aránt jel lem zõ sa ját ja Sinka, Kor-
mos és Pátkai köl té sze té nek.

Emi att a mo csár ból fel de ren gõ 
ál lan dó szép ség mi att érez zük az 
élet sze re tõ de rût ma gunk ban, ami kor 
Pátkai-verset ol va sunk. Fel üt het jük 
akár hol a köny vet: olyan köl té sze tet 
ta lá lunk, ami ön ma gá ban te rem tett 
terra incognita, meg fer tõ zet len, 
hal ha tat lan ság-vágy tól s min de nek 
fö lött: hi ú ság tól men tes, vi rá gok és 
egy ben tar ló lep te vi lág. A min den na-
pi lét ál lan dó am bi va len ci ák ba üt kö zõ 
kö ve te. Pátkait – ver sei ta nú ság té te le 
sze rint –, ugyan is leg ke vés bé sem 
ér dek li az „iro da lom”, a „hal ha tat lan-
ság”, s mind az a csacs ka ság, ami vel 
meg fer tõz ve va gyunk. Õ éne kel, ha 
eszé be jut va la mi dal, de ha nem jut 
eszé be, in kább hall gat: él, s amit meg-
él, elõbb-utóbb amúgy is ré sze se lesz 
a dal nak.

Nem éne kes nek va ló vi lág ban 
élünk. A dal nok egy re ne he zeb ben 
küzd meg a foj to ga tó, szá má ra ide gen 
ci vi li zá ci ós le ve gõ vel. Ez akár le het
a kez det ben nagy len dü let tel in dult, 
má ra rit ka ün nep pé vál to zott ih le tett 
ál la pot ma gya rá za ta is. Az 1979-ben 
meg je lent Ott hon ról ha za cí mû el sõ 
kö tet óta alig más fél könyv nyi re 
rú gó az új vers ter més. An nak is nagy 
ré sze gyer mek vers, job ban mond va, 
gyer mek vers nek ál cá zott, több nyi re 
ke se rû gro teszk, a köl tõ rö vid gyer-
mek versíró kor sza ká nak le nyo ma ta. 
Önál ló kö te te is ti zen két éve je lent
meg utol já ra (Tes ted ut cá in, 1996). A 
vi lág meg üt kö zött a köl tõ vel, s a köl tõ 
lát szó lag alul ma radt a rá tá ma dó kö zeg-
gel szem ben. Pe dig va ló já ban csak 
edzet tebb, szi ká rabb, szûk sza vúbb, 
az az lé nyeg re tö rõbb lett. Csu pán azt 
ír ja meg, amit fel tét le nül meg kell 
ír nia. Egye bek közt meg em lé ke zõ ket 
mes te re i rõl (Kor mos Ist ván, Pa rancs 
Já nos), szép, fáj dal mas al kal mi si ra tó-
kat az el tá vo zott köl tõ tár sak ról (Bel la 
Ist ván, Nagy Gás pár).

Pátkai Ti va dar köl té sze ti eré nye i rõl 
az egész mást mu tat, mint a rész. Az 
egész ál lan dó sá got, az egyes ré szek
el kü lö nült sé ge ket. Az ál lan dó ság a 
ha bi tus ban és a nyelv hasz ná lat ban 
ér he tõ tet ten. Akár hogy is van, az az 
al kat, ame lyik len dü let bõl, köl tõ-ösz-
tön bõl és dal lam ból van ös  sze rak va, 
az évek fo lya mán nem vál to zik, lett 
lé gyen szó a rit ka fér fi sze mér mes-
ség gel el ta kart sze re lem rõl: „va la ki 
/ el ment / itt ha gyott / rám csu kott / 
aj tót / ab la kot / itt hagy ta / koc kás / 
ka bát ját / egy re gényt / KUNDERÁT 
/ a ki lin csen / el ár vult / kéz nyo mát” 



70

(Já té kos sza vak), vagy gyer mek vers-
nek mon dott ön élet raj zi ele me ket 
hor do zó gro teszk rõl: „vol tam én már 
/ ha jós le gény / Ba kony ban is / ha józ-
tam én / láb tól al vó / zsúp-há zak ban / 
hor go nyoz tam / áren dás ban / ácso rog-
tam / ab lak alatt / el rej tet tem / ál mo-
to kat” (Rej te ge tõ). A nyelv hasz ná lat 
to vább ra is az imént már fel ve tett 
oximoronszerû lá tás mód ki szol gá ló ja 
ma rad, anél kül, hogy akár egy pil la-
nat ra is el tá vo lod na a ma gá val ho zott, 
ere de ti nyelv kész let tõl, az ott ho no san 
be lak ha tó él mény vi lág tól.

Az el kü lö nült sé gek az élet for ma-
vál tá sok ban, azok tük rö zõ dé se i ben 
ér he tõk tet ten. Itt érez zük leg in kább 
az idõ vo nu lá sát. Ami kor a köl tõ 
kény sze rû ség bõl egy ál ta la esz mé-
nyí tett an gya li vi lág ból át lép a csak 
vesz te sé gek le he tõ sé ge it fel kí ná ló, 
pro fa ni zál tabb kö zeg be. Mert: bár 
szí ve sen ma rad na az, a köl tõ sem él he-
ti örök ké az an gya lok éle tét, hi szen 
óha tat la nul be szen  nye zi szár nya it a 
mú ló idõ po ra. A vál to zás bor zal mai: 
„ezt a fü vet már nem nyír juk, / ok tó-
ber van uram, / vé ge a sze zon nak!” 
(Ok tó ber, vé ge a sze zon nak). Még 
lán go ló sza vú tru ba dúrt ke res nénk 
eb ben a szét tört vi lág ban, de he lyet te 
le lünk csen des, adott vi lá gá val szem-
ben bé kü lé keny sza vú sze rel mest: 
„hát el jöt tél ide szök tél hoz zám egy 
má sik nyár ból / lá tod még sem buk nak 
ki szám ból a szavak… / ülünk cel-
lafehéren két té li Nap / aki ket ép pen
akasz ta nak e kocs ma szeg le ten” (Egy 
má sik nyár ból). Ta lán nem kel le ne 
már ide, eh hez a vi lág nyi kocs ma-
asz tal hoz a Kormos–Sinka-ta nít vány 
„né pi” köl tõt kép zel nünk. Ez már egy 
má sik, meg szen ve dett, pok la it járt, de 
lé nye gé ben so ha nem vál to zott Pátkai. 
Hi szen a dal nok at tól, hogy egy má sik
lét hely zet be so dor ta a vi lág, még dal-
nok ma radt, aki nek a köl té szet mû ve-
lé se õsi gyö nyö rû ség.

(Felsõmagyarország Ki adó, 2007)
Kemsei Ist ván

in dít ta tá sú, ugyan ak kor be mu tat egy 
kü lön le ges sze mé lyi sé get is, aki fo lya-
ma to san tö rek szik az ön meg ha tá ro zás-
ra, és ke re si a vá laszt ar ra a kér dés re, 
hogy mi ként fe jez he ti ki foly ton vál to-
zó iden ti tá sát.

A dél vi dé ki Új Symposion és a 
pá ri zsi Ma gyar Mû hely al ko tói kö ré-
hez tar to zó szer zõ, aki nek éle te és 
mun kás sá ga a ma gyar és nem zet kö zi 
avant gárd és neoavantgárd  moz gal-
mak hoz is kap cso ló dik, köny vé nek 
kér dés ként meg fo gal ma zott cí mé vel 
(Él he tek az ar co don?) is jel zi, hogy a 
re gény ben áb rá zolt sze mé lyi ség több 
„arc” mö gött több fé le iden ti tást él és 
élt meg, és ezek be mu ta tá sán ke resz tül 
igyek szik meg ha tá roz ni ön ma gát. Szin-
tén er re a ke re sõ be ál lí tott ság ra utal, 
hogy a cím vé gi kér dõ jel be töl ti a kö tet
bo rí tó ját, a szer zõ ne ve pe dig eb ben a 
kér dõ jel ben van fel tün tet ve. A kö tet bo-
rí tó ar ra is en ged kö vet kez tet ni, hogy a 
tör té ne te ken ke resz tül meg for mált sze-
mé lyi ség hang sú lyoz za a tes ti lé te zést, 
az ero ti kát, a test ki fe je zés for má it és a 
fel tá rul ko zást, ugyan is a bo rí tón La dik 
Ka ta lin egyik (a könyv 102. ol da lán 
is be mu ta tott) akt fo tó já nak nö vé nyi 
in dák kal vagy hí nár ral be fut ta tott 
vál to za ta ta lál ha tó, ahol a ké pen lé võ
nõ alak vé nusz domb ját fe di el az em lí-
tett kér dõ jel pont ja.

A nyi tott szer ke ze tû, kí sér le te zõ 
szel lem rõl árul ko dó szö veg nem 
kro no lo gi kus fel épí té sû, ha bár a 
kö tet 2002-tõl 2007-ig ve ze tett és 
dá tum mal el lá tott nap ló be jegy zé sek-
kel kez dõ dik, ez a va ló ság hû sé get 
erõ sí tõ, do ku men ta tív és idõ rend hez 
kö tött be ve ze tõ szö veg rész azon ban 
csak el len pon toz za és ki eme li a La dik
Ka ta lin há rom al te re gó já ról szó ló, 
rész ben fik tív fõ szö veg idõ ke ze lé sét, 
an nak re la tív ide jét. A La dik Ka ta lin 
ne vét vi se lõ há rom nõi sze rep lõ, a 
hor vát Hvar szi ge tén la kó Mû vész nõ, 
az új vi dé ki Üve ge zõ nõ és a bu da pes-
ti Szer kesz tõ nõ nem csak egyet len 
sze mély há rom fõbb élet sze re pét és 
ezek nek egy mást köl csö nö sen meg-
ha tá ro zó vi szo nyát jel ké pe zik – akár 
a há rom Pár ka, a sor sot meg ha tá ro zó 
há rom nõ alak –, ha nem a sze mé lyi sé-
get al ko tó fre u di ösz tön-én, az én és 
a fe let tes én mû kö dé sé nek hár mas-
sá gá ra is vo nat koz hat nak. Egyet len 
sze mé lyen be lül több fé le sze mé lyi ség 
él, ezek pe dig a „kép ke re te zõ Üve ge-
zõ nõ” ha tá sá ra éle tük frag men tu ma i-
nak ös  sze gyûj té sén és rend sze re zé sén 
ke resz tül igye kez nek meg ha tá roz ni 
La dik Ka ta lin iden ti tá sát, és ez egyút-
tal jel zi a sze mé lyi ség igé nyét az 
ön ma gá val va ló pár be széd re. Az ösz-
tön-én és el sõ sor ban a tu dat alat ti ja 
ál tal be fo lyá solt Mû vész nõ nek ös  sze 
kell egyez tet nie a min den nap ja it a 
ha gyo má nyos nõi sze re pek sze rint 
élõ Szer kesz tõ nõ éle té vel, aki oly-
kor úgy ér zi, „nem a sa ját éle tét éli”, 
„el vész a hét köz nap ok zár ká já ban” 
és „ra bos ko dik a há zi as  szonysze rep-
ben” (108–109). Ve le el len tét ben 
a köl tõ-szí nész Mû vész nõ az, aki a 

kép ze lõ  e re jén ke resz tül köz ve tít sze-
mé lyi sé ge ré szei, il let ve a va ló ság és 
a szub jek ti vi tás kö zött. 

Az áb rá zolt sze mé lyi ség iden ti tá-
sát a tár sa dal mi ne mek ál tal elõ írt 
sze re pe ken, az el foj tá so kon, va la mint 
az ál mok és a szim bó lu mok vi lá gán 
kí vül meg ha tá roz za az az iro da lom tör-
té ne ti, ze ne-, kép zõ- és szín mû vé sze ti 
kon tex tus is, amely át szö vi és for mál-
ja az élet szö veg egé szét. Van nak, 
akik sze mé lyes is me rõs ként a köz-
vet len pár be széd vagy le ve le zés ál tal 
hat nak az el be szé lõ re, és hos  szabb-
rö vi debb uta lá sok ban idé zi meg õket: 
Szentkuthy Mik lós író, Bada Da da
fes tõ, ze nész és performer, a ze ne-
szer zõ Vujicsics Ti ha mér, a ren de zõ 
Jancsó Mik lós és Moldován Do mo-
kos, Má ri ás Bé la ze nész, fes tõ, író és 
performer, Goran Rem hor vát köl tõ,
Tol nai Ot tó író, köl tõ, Fabó Kin ga és 
Cselényi Bé la köl tõ, Szkárosi End re
köl tõ, kri ti kus, performer, Szentjóby 
Ta más köl tõ, a ma gyar neoavantgárd 
egyik leg je len tõ sebb al ko tó ja, Döbrei 
Dé nes szí nész, Bo ri Im re, Thomka 
Be á ta, Pé csi Györ gyi iro da lom tör té-
né szek, to váb bá Ilia Mi hály iro da lom-
tör té nész is, aki le ve lé vel ösz tö nöz te 
La dik Ka ta lin re gé nyes élet tör té ne-
t ének meg szü le té sét. A köz ve tett 
szel le mi je len lé tet kép vi se lõ szer zõk 
kö zé tar to zik egye bek kö zött Edgar 
Allan Poe, William Blake, Hugo von 
Hofmannsthal, Lewis Carroll, James 
Joyce, Oscar Wilde, Franz Kaf ka, 
Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, 
Sigmund Fre ud, Antonin Artaud, Kurt 
Schwitters da da is ta kép zõ mû vész, 
Kas sák La jos, Jó zsef At ti la, Ham vas 
Bé la, Weöres Sán dor, Andy Warhol, 
Nick Cave és Charles Bukowski, de 
fel buk kan pél dá ul Carlos Castaneda 
ant ro po ló gus ne ve is, aki nek a me xi-
kói va rázs ló ha gyo má nyok ról szó ló írá-
sai is be épül nek az élet tör té net be. Ez 
a név sor is sej te ti és ki raj zol ja azo kat 
az avant gárd és neoavantgárd irány za-
to kat és tá jé ko zó dá si pon to kat, ame-
lyek ha tá sá ra a Gesamtkunstwerkként 
fel fog ha tó élet út for má ló dott. 

A könyv sok fé le mû fa jú al ko tást 
öt vöz, ugyan is a tör té ne tek hi te les sé-
gét alá tá masz tó do ku men tu mok (nap-
ló, le ve lek, ké pes lap ok, vo nat jegy, 
pla ká tok, fény ké pek) mel lett ab szurd 
és szür re á lis el be szé lé se ket, álom le-
írá so kat tar tal maz, to váb bá lettrista 
hang köl te mé nyek kel, a kom pu ter mû-
vé szet be so rol ha tó, szá mí tás tech ni kai 
kó dok kal tûz delt szö ve gek kel (mint 
ami lyen a Ze ne hú ros hang sze rek re
cí mû „kom po zí ció”), az akusz ti kai és 
vi zu á lis ele me ket is öt vö zõ konk rét 
köl té sze ti al ko tá sok kal ta lál koz ha tunk 
(mint pél dá ul a hor vát fi zi kus, Nikola 
Tes la ál tal ih le tett „au di o vi zu á lis 
ora tó ri um”, a Tes la), emel lett La dik 
Ka ta lin performanszainak, rá dió- és 
te le ví zió in ter jú i nak le írá sát is meg ta-
lál juk. Fel fe dez he tõ a neoavantgárd 
„üvöl tés”- vagy „ki ál tás”-iro da lom, 
a be at nem ze dék ha tá sa is, amely nek
tag jai amel lett, hogy egy anar chis ta 

Három Pár ka
(neo)avantgárd éle te

(Ladik Ka talin:
Élhetek az ar codon?)

A köl tõ ként és szí nész ként is mert 
La dik Ka ta lin el sõ íz ben je len te tett 
meg egy több fé le mû fajt öt vö zõ, de 
alap já ban vé ve pró zai al ko tást, amely-
nek rész ben fik tív, rész ben a va ló ság 
té nye i re épü lõ szö veg da rab ja it a szer-
zõ élet tör té ne te kap csol ja egy be. Az 
élet út fõbb ál lo má sa i nak és ese mé nye-
i nek mo za ik ja i ból, to váb bá az ál ta la 
te rem tett vagy meg ta pasz talt fik tív 
vi lá gok frag men tu ma i ból fel épü lõ 
re gé nyes vis  sza em lé ke zés ön élet raj zi 



71

moz gal mat kép vi sel tek, von zód tak a 
rit mus és a ze ne ele men tá ris ere jé hez, 
to váb bá az egyé ni sé get kor lá to zó és 
el foj tó tár sa da lom mal szem ben ál ló 
neoprimitivizmushoz is, amely a misz-
ti ka, az õsi és né pi szür re a liz mus, a 
gye rek kor és az õs köl té szet vi lá gát 
kí nál ta a ci vi li zá ció vív má nyai he lyett. 
A re gény ben en nek pél dá ja, hogy 
La dik Ka ta lin elõ adó mû vész egy faj ta 
sá mán as  szony ként je le nik meg, ezen-
kí vül vi lág lá tá sá ban a me se, a mí tosz
és a ba bo nás hit is sze re pet ját szik, a 
ze né nek pe dig köz pon ti je len tõ sé get 
és min dent át ha tó sze re pet tu laj do nít: 
„ze né rõl csak is olyan em ber rel le het 
be szél ni, aki fel is mer te a vi lág egye-
tem ér tel mét. (…) egy jó ren det tar tó
kor ban a ze ne nyu godt és de rûs, a 
kor mány zás pe dig egyen le tes.” (41) 
Meg tud juk, hogy már gye rek ko rá ban 
ér tet te és be szél te a „Fény vi lág” nyel-
vét, és ahe lyett, hogy ze nélt vol na, õ 
ma ga vált hang szer ré és mu zsi ká vá. 
Mind ez hang sú lyoz za a nem ver bá lis 
ki fe je zés for mák sze re pét is az élet mû-
ben, to váb bá a to tá lis mû vé szet rõl 
al ko tott neoavantgárd el gon do lást is 
tük rö zi, amely a mû vé szet és az élet 
azo nos sá gát hir de ti. 

Ezért nem vé let len, hogy az 
1960-as évek ben La dik Ka ta lin a 
lé te zés pil la nat nyi sá gát és meg is mé-
tel he tet len sé gét hang sú lyo zó rí tus, a 
performansz egyik el sõ kép vi se lõ je 
volt a Vaj da ság ban. Eb ben a mû faj-
ban ugyan is a performer nem mint 
sze re pet ját szó szí nész áll a szín pad ra, 
ha nem a sa ját ne vé ben, mû vész ként 
és ci vil ként egy aránt je len van, az 
elõ adás szin tén a mû vé szet és az élet 
azo no sí tá sán ala pul. Ugyan ak kor ar ra 
is több he lyen utal a tör té net, hogy a 
szür re á lis jel me zek be fel öl töz te tett és 
a le mez te le ní tett, ero ti kus test perfor-
manszai az ön meg mu ta tás vá gyá ból 
is fa kad nak, ez zel is ma gya ráz ha tó, 
hogy La dik Ka ta lin egyik al te re gó já-
nak, az Üve ge zõ nõ nek üz le te a „Nár-
cisz kép ke re te zõ és üve ge zõ” (119) 
ne vet vi se li.

Az as  szo ci a tív szer kesz té sû szö veg-
ben uta lás ta lál ha tó La dik Ka ta lin köl-
té sze té nek szim bó lum vi lá gá ra (mint 
pél dá ul a „kis pi ros bul dó ze rek”, az 
„ezüst bi cik li”), a sok szí nû bal ká ni 
kul tú rá hoz, a föld raj zi he lyek hez és 
a tár gyak hoz va ló szub jek tív vi szo-
nyá ra, amint a tár gyak egy bel sõ vi lág 
ré sze ként önál ló je len tést kap nak. És 
bár a szub jek tív vi lág áb rá zo lá sa hang-
sú lyo sabb a kö tet ben, a tár sa dal mi 
je len sé gek kel szem be ni eti kai ál lás-
fog la lás ra is akad pél da: „Az em be rek 
gond ter hel ten, szem le süt ve jár nak, 
egy más agyát für ké szik, szá mon 
tart ják, ki me lyik po li ti kai párt nak 
tag ja. So kan strucc mód já ra ho mok ba 
dug ják fe jü ket, ivás ba vagy al vás ba 
me ne kül nek (…) Döb be net tel néz zük 
ezt a ha tal mas ör vényt, a koz mi kus 
fe ke te lyu kat, amely egy re na gyobb
szí vó erõ vel sö pör ma gá ba min dent, 
ami a tisz tes sé get, az em be ri mél tó-
sá got, az õszin te ba rát sá got je len tet te. 

Eu ró pa is döb be net tel és te he tet le nül 
né zi ezt a min dent ma gá ba szür csö lõ 
ör vény ször nye te get.” (99)

A mû faj ok és a szö ve gek, az álom 
és az éb ren lét, az or szá gok és a kul-
tú rák kö zöt ti át já rás mel lett ar ra a 
pár be széd re is ref lek tál az Él he tek 
az ar co don? cí mû kö tet, amely La dik
Ka ta lin élet sze re pei, kül sõ és bel sõ
éle te kö zött jött lét re, il let ve a kö tet
kí sér le tet is je lent ar ra, hogy vál to za-
tos for mák ba önt ve meg ra gad ja egy 
mû vé szi élet út gon do la ta i nak és ese-
mé nye i nek pil la nat nyi sá gát.

(Nyi tott Könyv mû hely, 2007)
Ócsai Éva

Könnyedséget
gyarapítani a szív ben

(Báthori Csa ba:
Haluc Áron dol gozatai)

E so rok író ja bo tor ha tá ro zott ság-
gal vél te úgy: Lackfi Já nos Ha lott né-
zõ cí mû re gé nye után 2007-ben már 
nem ér he ti meg le pe tés. Olyan jól esõ
sem mi kép pen. Té ve dett, per sze. Igaz, 
nem szá mít ha tott ar ra, hogy – a ver-
sek, for dí tá sok, kri ti kák és es  szék 
hos  szú so ra után – Báthori Csa ba
al ko tói mû he lyé bõl egy prózaremek 
ké szül ki ke rül ni.

Báthori köny ve két rész ben 
(„El sõ” és „Má so dik fü zet” cím alatt) 
ös  sze sen öt ven szö ve get bo csát köz re. 
Mi u tán az egyes da ra bok kal az ÉS
„Tár ca tár” cí mû ro va tá ban le he tett 
idõ rõl idõ re ta lál koz ni, ad ná ma gát a 
fel té te le zés, hogy tár cák, tár ca no vel-
lák szer kesz tett gyûj te mé nyé vel van 
dol gunk. Nem is té ved nénk na gyot, 
ám ez zel csak kö ze lí te nénk a va ló sá-
go sabb mû fa ji ar cu lat hoz. A Haluc
Áron dol go za tai ugyan is val lo má sos 
tár ca no vel lák olyan so ro za ta, amely 
ala ki lag a nap ló re gén  nyel ke rül ro kon-
ság ba, mé lyebb ré te ge i ben pe dig a fej-
lõ dés re gény mû faj je gye it ve szi föl. (A 
mû ma ga nem je lö li ön nön mû fa ját; a 
fül szö veg bé li szer zõi bib li og rá fia az 
óva tos „Pró za” meg je lö lés sel él.)

A mû faj kér dé sét ár nyal ja, hogy a 
ke ret tör té net ér tel mé ben is ko lai (bár 
ott hon ké szí tett) fo gal ma zá sok ról van 
szó. (A ré gi is ko lás fü ze tek kül le mét 
idé zõ s emi att szép nek csak al kal mi 
jó in du lat tal ne vez he tõ li la bo rí tó is 
ezt az el kép ze lést hang sú lyoz za.) 
Ez az zal jár együtt, hogy a be széd-
mó dot óha tat la nul egy szer re hat ja át 
a nap ló sze rû sze mé lyes ség igé nye 
és a meg fe le lés ka ma szos vá gya. A 
fo gal ma zá sok szer zõ je, Haluc Áron 
az el sõ so rok írá sa kor még ál ta lá nos 
is ko lai ta nu ló, az utol só la po kon ti zen-
nyolc éves gim na zis ta. A sze mé lyi ség 
fej lõ dé se szem pont já ból ki vált sá gos 
élet sza kasz ban kö vet het jük te hát nyo-
mon, mi tör té nik ve le, ben ne és ál ta la; 

pon to sab ban: ho gyan ala kul, ho gyan 
ala kít ja azt a nyel vet, amely a tör té-
né se ket el me sé li, s amely nem csak a 
meg tör tén tek em lé ke ze tét: õt ma gát,
az el be szé lõ ént is ala kít ja. Élet re 
ala kít ja, lét re for mál ja: meg te rem ti 
és te rem ti, sza ka dat la nul s ment he tet-
le nül. A föl ütést idéz zük: „Ezt a jegy-
zet fü ze tet, ezt ka rá csony ra kap tam. 
[…] Nem kér de zek sem mit és sen kit, 
ab ból áll az én éle tem. Ha be le írok, 
le szek va la ki, mon dom.” (7)

A gyer mek-el be szé lõ nar ra tív 
fo gá sa nem új esz köz, iro dal munk ban 
sem. Egye bek mel lett eb bõl nyer te
ki vé te les esz té ti kai ere jét a Sors ta lan-
ság; a Ha lott né zõ bo nyo lul tabb nar-
rációs rend jé ben is ez a meg ha tá ro zó 
elem; s Agota Kristof (Kris tóf Ágo ta) 
Tri ló gi á já nak nar ra tív és re to ri kai 
sa já tos sá gai is eszünk be jut hat nak. 
(Ez utób bi tõ mon da tos tech ni ká já val 
ro kon né mi képp a kez det ben egy-
sze rû mon da to kat pró bál ga tó Haluc 
fo gal ma zás mód ja is.)

Az ön ér tés fi nom el moz du lá sai, az 
ön meg al ko tás ta nul ha tat lan mû ve le tei 
– s mind ez az írá son, a meg fo gal ma-
zá son, a sa ját nyelv ke re sé sén-ki mun-
ká lá sán ke resz tül: ez a vol ta kép pe ni 
tár gya és tét je a mû nek. Mert köz-
vet len tár gya, vá lasz tott té má ja is 
van az egyes írá sok nak (a csa lád és 
a csa lád cson ka sá ga; az al bér le ti lét 
s a köl tö zé sek vi szon tag sá gai; nya ra-
lás a vi dé ki ro ko nok nál; ka rá csony, 
osz tály ki rán du lás, sze rel mek, mi nist-
rá lás és ál mok), ám min den mon dat
és min den szö veg ar ra mu tat: itt a 
va ló di anyag az el be szé lõ ma ga, a 
fá rad sá gos el szánt ság gal ki mun kált 
nyelv pe dig „hasz ná ló já nak” meg mun-
ká lá sá ban töl ti be leg fõbb funk ci ó ját. 
Nyíl tan ef fé le ön ref le xi ók árul kod nak 
er rõl: „Min dent meg te he tek, min dent 
rög zít he tek. Még azt is, hogy hi szek
Is ten ben, anyá ban.” (135); „Õszin tén 
kell fo gal maz ni, kü lön ben nem si ke-
rül a fo gal ma zás. Ide írok sza va kat, 
de le het, hogy té ve dek. Iga zít sa tok 
ki, iga zít sa tok meg. Csak úgy tu dok
sze ret ni, ha nincs ná lam az igaz ság.”
(206); „Nem ke rü löm a sza va kat, ame-
lyek je len te nek va la mit. Min den, amit 
so kan le ír nak, meg szû nik egy szer, 
ha ma ro san. Azt írom le, amit majd-
nem má sok is el tud ná nak mon da ni. 
Sú lyos va gyok, és fél re e sõ.” (241)

A kö tet nyel ve ze te, úgy érez zük,
új mi nõ sé get ho zott Báthori pá lyá ján. 
(El sõ ol va sás ta pasz ta la tunk alap ján:
vol ta képp kor társ pró zánk ban is.) E 
nyel ve zet nem föl tét le nül ké pek ben 
tob zó dó, mint he lyen ként az es  szék 
nyel ve, s leg ke vés bé sem enigmatiku-
san zárt, mint gyak ran a ver sek dik ci-
ó ja. Más lo gi kát kö vet, más irá nyo kat 
nyit. Mi ben lát juk sa já tos sá gát? A 
szó kincs több re gisz ter bõl épít ke zõ s 
egye di kép zé sek és ös  sze té te lek ré vén 
is em lé ke ze tes sé emel ke dõ gaz dag sá-
gá ban; a mon da tok ben sõ rit mu sá ban 
s a mon dat fû zés po é ti kus szer ve-
zõ dé sé ben; min de nek elõtt pe dig a 
re to ri ka, a be széd mód, a szó rend kü lö-
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nös sé gé ben. Akár ha a gyer mek nyelv 
ta lá lé kony esen dõ sé ge és a lí ri ku si 
ész já rás esen dõ ta lá lé kony sá ga kö zött 
he lyez ked ne el ez az al ko tás mód: az 
anya nyel vet írá sos ön meg nyil vá ní-
tás ra és lét meg ha tá ro zás ra föl hasz-
nál ni igyek võ ka masz alak ja épp oly 
hi te le sen raj zo ló dik ki elõt tünk, mint 
a köl tõi meg szó la lás ma ga sabb ere-
dõ i vel bi zal ma sabb vi szonyt ápo ló 
íróé, köl tõé, mû vé szé. Haluc Áron 
az anya nyelv hez is, mint lé nye gé ben 
min den hez, az ide gen je len sé gek nek 
ki já ró, tar tóz ko dó kí ván csi ság gal 
kö ze lít; küzd ve le és bí zik ben ne, éle-
tet re mél tõ le, mi köz ben éle tét bíz za 
rá. (Két ség te le nül tá vo li, de ta lán nem 
el kap ko dott pél dák kal, s in kább csak 
jel zés sze rû en: Hölderlin és Ril ke vers-
be szé de, az utób bi idõk ma gyar iro dal-
má ból pe dig Ka lász Már to né érez he tõ 
en  nyi re lé nye get ta pin tó nak, jól le het 
ép pen gram ma ti kai el ta pin tá so kon
ke resz tül bont ja ki ma gát. Pró zai 
ana ló gia gya nánt Robert Walser fi no-
man álom sze rû mikrorealizmusára 
ér de mes hi vat koz nunk – aki nek Fritz
Kocher dol go za tai cí mû mû vé re 
ép pen Báthori utal, kri ti kai írá sa i ban 
több he lyütt is.)

A re cen zens egyet len vo nat ko zás-
ban érez va la me lyes bi zony ta lan sá got. 
Egy elõ re nem tud ja ugyan is el dön te ni: 
a föl-föl buk ka nó ven dég szö ve gek nek 
ér de mes-e, szük sé ges-e je len tõ sé get 
tu laj do ní ta ni. „[A] vá ros pe re me” (26) 
s a „mi lyen volt szõ ke sé ge” (30) ilyen 
szö veg he lyek; de akár a Já kob ta nár úr 
sza va já rá sa ként föl idé zett szó for du lat, 
a „bi zo nyos ér te lem ben” (53) is köt he-
tõ textuális elõz mény hez: „Bi zo nyos 
ér te lem ben Jacob [!] Horner va gyok” 
– kez dõ dik John Bart Az út vé ge cí mû 
regénye…

A nyelv fon tos sá gá ról be szél tünk, 
de et tõl ter mé sze te sen el vá laszt ha tat-
lan az el be szé lõ fõ hõs alak ja, al ka ta, 
jel le me. Hely szín és idõ: Dél-Du nán-
túl (el sõ sor ban ta lán Moh ács), az 
1960-as évek vé ge s az 1970-es évek 
el sõ fe le. Haluc Áron any já val él, 
ap ja – kó sza és kény sze re dett együtt-
lé te ket le szá mít va – job bá ra csu pán a 
tar tás díj for má já ban ad hírt ma gá ról. 
A „tör vény te len” gyer mek fe le más 
tár sa dal mi stá tu sa, a sze gé nyes élet-
kö rül mé nyek, a szo ci á lis hi á nyok 
és lel ki tö ré sek együtt ve zet nek a 
sze mé lyi ség vál sá gá hoz, az én-kép 
za va ros sá gá hoz, az ön ér tés ár tat lan 
mû gond dal szö ve ge sí tett di lem má i-
hoz. (Lásd pél dá ul: „Sze re tek ta nul-
ni kön  nyen, fotbalozni, a lá nyok kal 
mes  sze szö kell ni, is tent el kép zel ni, 
meg snú roz ni. De tu dom, hogy so kat 
kell még kó bo rol nom. Anya me le gít, 
mint a láng. Apa éget, mint a láng. Én 
meg csak visz ke tek köz tük, mint egy 
gyó gyít ha tat lan seb.” [64]; „A gör csöt, 
ame lyet szü le im kö töt tek be lõ lem, 
hos  szan kell bo goz nom. […] Mér ges 
sze re tet, ez a cí me rem.” [214])

Apa-re gény – a hi ány zó Apá val 
a rej tett kö zép pont ban? („Most nem 
be szélsz ve lem, Apa. Ké sõbb pe dig 

nem be szélsz majd be lõ lem.” [153]) 
Igen is, nem is. Hi szen leg alább en  nyi-
re lé nye ges sze rep lõ je a könyv nek 
az Anya – aki hez leg alább en  nyi re 
bo nyo lult, el lent mon dás ok tól (s az 
el lent mon dá so kat fe lül író el lent mon-
dás ok tól) sem men tes kap cso lat fû zi 
a fõ hõst: „Mint ha olyan ha jón él nénk,
ame lyik va la mi kor majd szeb bik 
par tot ér. Ezt azért gon do lom, mert 
másnaponta erõs im boly gást ér zek. 
Meg azért is, mert sem mi hez nem 
szok tam hoz zá évek óta. Ma má hoz, 
jó, hoz zá oda köt a sze re tet, amit a 
temp lom ban ta nu lok. […] Fé lek a 
hi deg tõl, a ba rá tok tól. Ma ma meg, 
lá tom, fél min den tõl.” (28) (Ké zen-
fek võ, túl sá go san is ké zen fek võ vol na 
e pon ton a Jó zsef Attila-i anya-kép re
hi vat koz nunk. Ám ez, ha csak egy 
mon dat ban is, alig ha nem el ke rül he tet-
len. Amint át me ne ti ér vén  nyel olyan 
szer zõi élet raj zi té nyek is föl tûn het-
nek az ér tel me zés lá tó kör ében, mint 
Báthori Csa ba moh ácsi szü le té se, il let-
ve más fél év ti zed nyi tar tóz ko dá sa ide-
gen nyel vi kö zeg ben, Auszt ri á ban.) 
Ak kor te hát: csa lád re gény? Kör vo na-
la i ban leg alább is? Ta lán. És – mint 
fen tebb meg koc káz tat tuk – nap ló- és 
fej lõ dés re gény; eg zisz ten cia lis ta nyo-
ma té kok kal s nyelv kri ti kai el mé lyült-
ség gel. Ami biz tos nak tet szik, s amit 
a fül szö veg is ál lít: pró za. Ám olyan 
pró za (mí ves és faj sú lyos, kí mé let len 
és meg ren dí tõ), ame lyet ked vünk vol-
na köl té szet nek ne vez ni. Még pe dig a 
leg ne me sebb faj tá ból va ló nak. Er re s 
a ko ráb ban mon dot tak ra pél da kép pen 
még né hány mon da tot idé zünk; jó sze-
ri vel ta lá lom ra, még is a ta lá lat biz ton-
sá gá val (ame lyet a mû egyen le te sen 
ma gas szín vo na la sza va tol). Ha nem 
a leg üd vö sebb kri ti kai mód szer tan esz-
kö zé hez nyú lunk is ez zel, re mé nye ink 
sze rint még sem lesz, még sem le het
ha szon ta lan sze mel vé nyes is mer te tõt 
nyúj ta nunk ab ból, ami kü lön ben bont-
ha tat lan és egész. Csak hogy lássék: 
a nyelv rõl, az írás ról, az én rõl és a 
má sok én jé rõl, a hit, a bi za lom, a fé le-
lem és a meg ér tés lé lek ta ná ról, min de-
nek elõtt pe dig a ma gány és a sze re tet 
örök ké bi zony ta lan lét mód já ról mi fé-
le mon da tok és mi fé le csön dek út ján 
be szél Báthori és/vagy Haluc és/vagy 
a nyelv:

„Sze re tek kö nyö rü le te sen jár kál ni 
az ál lat kert ben. Az ál la tok a test vé re-
ink. Négy lá bon já ró fe le ba rá ta ink.” 
(51)

„Haj nal ban, ami kor még sen kit se 
lát tam, kész va gyok a jó ra.” (133)

„Én nem ar ra éb re dek, hogy meg-
szü let tem. Én ar ra éb re dek, hogy 
má sok szü let nek he lyet tem. És eb ben 
szen ve dek fél év szá za da. Ja, még csak 
ti zen négy va gyok, ti zen öt. De öreg 
va gyok, ér zem a sze re lem ben.” (133)

„Va la hogy len ni kell, min dig a 
lé te zés ég haj la ta fe lé kell gör get ni a 
meg sem mi sü lés vá gya it is.” (145)

„Úgy tû nik, a be te gek töb bet gon-
dol kod nak, mint a ke rí té sen kí vül, 
min den eset re ked ve seb bek a csend-

ben. Õk nem igye kez nek se ho vá, 
vár ják a be teg sé gük el kal ló dá sát és 
a dok to rok sze re te tét. A já rá suk kal 
imád koz nak.” (155–156)

„Anya nincs itt hon, csak én a szem-
pil lám mal.” (167)

„Ne kem az ol va sás nem esik 
ne he zem re. Azért nem is me rem rész-
le te sen a tá ja kat, az em be re ket, mert 
ol va sok. Nem kell be szél nem ve lük, 
és köz ben meg erõ sí tem ma gam ban az 
egyen ran gú sá got.” (177)

„Mit is tud nék fel ki ál ta ni, ami nem 
a szen ve dés hez tar to zik? Kön  nyed sé-
get kell gya ra pí ta ni a szív ben.” (209)

„Ta lán ha meg ér te nék egy va la kit, 
szól hat nék is ten nel is. Enélkül nem 
megy a más vi lág. A má sik vi lág a 
má sik ban la kik. Ha azt meg tu dod
kö ze lí te ni, ak kor a ma gas ság sem 
ma rad ti tok. A kö zel ség a ma gas ság. 
Csak né hány fél re ér tés, és el mú lunk, 
és múl tunk ban élünk to vább.” (210)

„Egy ki csi kell, va ló szí nû, go nosz-
ból, szép bõl, Anyá ból, Apá ból, min-
den bõl, hogy ne érezd ma gad túl 
mes  szi nek a többi ek kö zött.” (238)

„Sem mit nem is me rek fel köz vet le-
nül. Bam ba bo hóc va gyok, akit höm-
pöly get a rész vét.” (240)

A Haluc Áron dolgozatai-val nagy-
já ból egyidõ ben ke rült a bol tok ba 
Báthori Csa ba két kö te tes, nagyívû esz-
 szé vá lo ga tá sa, a Já ték sö tét tel (Bp., 
Nap kút, 2007). Eb ben szá mos írás nak 
ki fe je zett tár gya az iro da lom, az iro-
dal mi ság, az iro dal mi kul tú ra, il let ve 
a sa ját al ko tói gya kor lat ter mé sze te, 
az iro da lom ról va ló gon dol ko dás 
sze mé lyes nyo ma té kai. Ol vas ha tunk 
négy in ter jút is a szer zõ vel; ezek 
egyi ké ben Báthori így vall: „Nem 
el sõd le ges cé lom a ta buk dön tö ge té-
se. Egy sze rû en sze ret ném meg ta lál ni 
azt a nyel vet, amely ké pes új ér zel mi 
sá vok ról, ed dig sza vak kal más kép pen 
meg vi lá gí tott élet hely ze tek rõl, be lá tá-
sok ról bot rány nél kül be szél ni. Ami 
az élet ré sze, ar ról be szél ni kell tud ni.
[…] Olyan mû vé szi hi gi é ni át he lye sel-
nék, amely nem ha laszt ja el és nem 
ru ház za más ra a tisz ta be szé det. Az 
a gon dom, hogy va la hogy köz vet len 
le gyek. Hogy va la hogy le gyek.” Idéz-
nünk kel lett ezt az ars po e ti cát, hogy 
meg ál la pít has suk vé gül: ez a bi zo nyos 
nyelv, ez a „mû vé szi hi gi é nia” va ló-
ság gá lett. Har mad fél száz ol da las, de 
be lát ha tat la nul tá gas va ló ság gá.

Ki tün te tõ öröm kéz be ven ni.

(Új Man dá tum, 2007)
Hal mai Ta más

Megélt idõ
(Kõrösi Zol tán: Mi lyen egy nõi 

mell? – Ha zánk szí ve)

Ré gi igé nye a ma gyar iro dal mi 
élet nek, hogy meg írás ra ke rül jön a 
hu sza dik szá zad Nagy Ma gyar Re gé-
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nye, amely is ko lai tan anyag gá emel ve 
nem ze dé kek kö zös ol vas mány él mé-
nyé vé vál hat és meg hoz hat ja a nagy 
át tö rést a nem zet kö zi po ron don is. 
Hogy Kõrösi Zol tán re gé nye lesz-e ez 
a bi zo nyos Nagy Re gény, azt az utó-
kor dön ti el. Az min den eset re el mond-
ha tó a Mi lyen egy nõi mell?-rõl, 
hogy rég óta nem kí sért re gényt ilyen 
vi ha ros lép té kû és szin te egy ön te tû en 
po zi tív kri ti kai és mé dia vissz hang. 
A ma gyar könyv ki adás utób bi év ti-
zed ének egyik ér de kes – ugyan ak kor 
szük ség sze rû – fej le mé nye a nagy re-
gé nyek irán ti, gaz da sá gi mo tí vu mok 
ál tal ger jesz tett ol va sói éh ség. Ez a 
fej le mény azon ban ör ven de te sen be fo-
lyá sol ta a leg újabb re gény iro dal mat. 
A monst re, a tel jes ség igé nyé vel fel-
lé põ re gé nyek kon junk tú rá ja szá mos 
olyan al ko tás sal aján dé koz ta meg az 
ol va só kat, ame lyek szin te már a meg-
je le né sük kel egyidõ ben klas  szi kus sá 
vál tak; elég, ha csak Vá mos Mik lós 
Apák köny ve cí mû csa lád re gé nyé re, 
Spiró Fog sá gá ra, Závada Jadvigájára
gon do lunk. Két ség kí vül rész ben ez a 
lég kör ala poz ta meg Kõrösi re gé nyé-
nek fo gad ta tá sát, amely rö vid úton 
fel zár kó zott a fent em lí tett szép iro-
dal mi si ker köny vek so rá ba, so ka dik 
ki adá sá val és nem ré gi ben meg je lent 
han gos könyv-vál to za tá val.

A Mi lyen egy nõ mell? szin te 
már meg je le né se kor pre desz ti nál va 
volt a si ker re: a Kalligram igé nyes
és pro fi ki adói mun ká ja igé nyes és 
pro fi tar tal mat rep re zen tál. Kõrösi 
re gé nye nyel vi leg rend kí vül ki mun-
kált és át gon dolt, szer ke ze te ará nyos 
és pi hen te tõ, re gény írói hi te les sé gét 
meg gyõ zõ rész let gaz dag ság jel lem zi. 
A fo lya ma to san elõ re ha la dó, még is 
kör be-kör be já ró re gény ve ze tés is húz-
za ma gá val az ol va sót. A Mi lyen egy 
nõi mell? mû fa ját te kint ve a két leg-
gya ko ribb meg ha tá ro zás a szerelmes-
regény és a csa lád re gény. És hát tu laj-
don kép pen mind ket tõ és egyik sem. 
Nem ki mon dot tan szerelmesregény, 
hi szen nem egy nagy sze rel met ál lít 
kö zép pont ba, ahogy az ilyen köny vek
ál ta lá ban, ha nem sok-sok nõ sok-sok 
sze rel mét, és nem is csa lád re gény, 
mert nem egyet len di nasz tia tör té ne-
tét be szé li el, ha nem há rom csa lád
(egy mor va or szá gi sváb, egy ga lí ci ai 
zsi dó és egy al föl di pa raszt csa lád) 
tör té ne tét ír ja egy be. Ugyan ak kor 
két ség te le nül szerelmesregény ab ban
az ér te lem ben, hogy sze rel mes em be-
rek rõl (nõk rõl) és sze re lem rõl szól. 
Szól a tes ti sze re lem rõl, szól a test 
nél kü li, tisz ta és be tel je se dés nél kü li 
sze re lem rõl, a test és lé lek klas  szi-
kus prob le ma ti ká já ról. „Az len ne jó, 
ha nem kel le ne test a sze re lem hez?” 
– áll a ki eme lés a kö tet hát só bo rí tó-
ján. Sze re lem test nél kül: le het sé ges, 
ér de mes, jó do log ez? Le het sé ges-e 
túl él ni egy ilyen sze rel met? Vagy 
akár örö met, bol dog sá got is szül het
az ilyen sze re lem? Ki lép het-e a lé lek
a test bõl és él he ti-e e sa ját önál ló,
bol dog éle tét? Vagy ép pen for dít va is 

fel te he tõ a kér dés: él het-e a test lé lek
nél kül? „Hi szen van úgy, hogy a lé lek
ki röp pen a test bõl, ele nyé szik, mint ha 
so ha nem is lett vol na, de a test azért 
még to vább él, lé leg zik, mo zog, te szi 
a dol gát, mert az aka rat he lyett a za ka-
to ló idõ moz gat ja már.” Idõ. „Az idõt 
nem túl él ni, ha nem meg él ni kell.” Az 
idõ kér dés kö re, mely an  nyi ra iz gat ja 
Kõrösit: a fo lya ma tos idõ, a „ki zök-
kent idõ”, a kü lön be já ra tú, sze mé lyes 
idõ, a pár hu za mos idõ, a kör kö rös 
idõ. Eze ket a fo gal ma kat jár ja kö rül a 
szer zõ, íz lel ge ti, for gat ja, kom bi nál ja 
ab ban a hit ben, hogy így ta lán töb bet
tud meg er rõl a rej té lyes té nye zõ rõl, 
s a re gény szer ke zet ben is köz pon ti 
szer ve zõ elv vé eme li. A rend re visz-
 sza-vis  sza té rõ mon da tok, ame lye ket 
akár kulcs mon da tok ként is ér tel mez-
he tünk, ele in te a kon ti nu i tást, egy idõ 
után azon ban a szö veg tematizálását 
szol gál ják, idõ rõl idõ re rá erõ sít ve 
bi zo nyos mon da ni va lók ra. Ugyan ak-
kor szol gál va egy faj ta pe ri o di ci tást is, 
mely a Kõrösiéhez ha son ló an át fo gó 
(mint egy két száz éven át íve lõ) „csa lád-
re gé nyek” ese té ben meg szo kott írói 
esz köz, s amely pe ri o di ci tás ké zen fek-
võ nek mu tat ja szá munk ra a pár hu za-
mot Márquez Száz év ma gá nyá val. A 
kör kö rös ség, az ön ma gá ba ma ka csul 
vis  sza té rõ idõ és mo tí vu mok egy faj ta 
per ma nens je len va ló sá got érez tet nek, 
mint a le mez ját szón idõ kö z ön ként vis-
 sza ug ró tû. A kör kö rös ség, a ma gá ba 
vis  sza té rõ jel leg, mely nek leg erõ sebb 
szim bó lu ma a ge ne rá ci ó kon át örök lõ-
dõ, le vél fo na tok kal dí szí tett ezüst kar-
pe rec, mely sa já tos ván dor út já nál és 
ön ma gá ba fo nó dó, in dá zó dó alak já val 
is fel mu tat ja az el be szé lés e köz pon ti 
je len té sét. A ván dor mon da tok, ván-
dor mo tí vu mok, me lyek hol az egyik, 
hol a má sik csa lád, sze rep lõ éle té ben 
kap nak ki emelt sze re pet, ál ta lá no sít ják 
az egyé ni tör té ne te ket és az egyé ni
mon da ni va ló kat. Hi szen az élet min-
den hol ugyan úgy zaj lik: akár a po ros
al föl di vá ros ká ban, akár a vi lág vá ros sá 
épü lõ Bu da pes ten. Hi szen az em be rek 
ugyan azok tól a gon dok tól szen ved-
nek, nem tõl és kor tól füg get le nül: 
sze re lem, sze re lem fél tés, a sze re lem 
el vesz té se, az idõ kö nyör te len fo lyá sa, 
a test öre ge dé se.

Kõrösi re gény fi gu rái ép pen ezért 
két di men zi ó sak. Tud juk, ho gyan 
néz nek ki, tud juk, mi moz gat ja õket, 
tud juk, mi tör té nik ve lük, és ez ál tal 
megy elõ re a re gény, sze mé lyi sé gük-
rõl, éle tük rõl, én jük rõl azon ban csak 
ke vés iga zán em be ri és meg ka pó 
rész le tet tu dunk meg. A sze re lem nek 
ma gát oda adó nõ min den kor ban, a 
vi lág min den tá ján ugyan olyan. A 
sze re lem mi lyen sé ge vál toz ha tat lan. 
A két száz év nyi ma gyar tör té nel met 
mind vé gig nõi szem szög bõl, pon to-
sab ban a sze rel mes nõi lé lek szem-
szö gé bõl is mer jük meg, a fér fi ak 
csu pán epi zód sze rep lõk: fel tûn nek 
és el tûn nek, sze ret nek és meg csal-
nak, je len van nak vagy ép pen tá vol,
ne vük és sze mé lyük azon ban be he-

lyet te sít he tõ bár ki má sé val. Ezek 
a nõk oly an  nyi ra tisz ták, ér zé ki ek, 
oda adók és tü rel me sek, hogy – bár 
kel le me sen meg nyug ta tó a gon do lat, 
hogy a nõk tart ják egyen súly ban 
jó és rossz kö zött bil le gõ vi lá gun-
kat – a köny vet le té ve csa ló dot tan 
ves  szük ész re, hogy a va ló ság ban 
en nél sok kal ár nyal tabb a kép. Ezért 
az tán he lye sebb úgy ér tel mez nünk 
Kõrösi nõ alak ja it, mint a nõ i ség, a 
nõ i es ség több sze rep lõ re hang sze-
relt, vegy tisz ta ide á ját, ame lyet már 
fel tét le nül szép nek és nagy sze rû nek 
érez he tünk. A nõ i ség és nõ i es ség 
eti kai és esz té ti kai szin ten is meg-
ele ve ne dik a re gény lap ja in, de nem 
len ne tel jes a kép, ha Kõrösi (a kis sé 
fél re ve ze tõ és so kat ígé rõ cím nek is 
ele get té ve) nem jut tat na sze re pet 
az ero ti ká nak és a sze xus nak. A mai 
pró za iro da lom ban már-már kö te le zõ 
jel leg gel kap hang sú lyos sze re pet a 
sze xu a li tás és az eh hez kap cso ló dó 
gyak ran exp li cit le író nyel ve zet. A 
szer zõ azon ban – üdí tõ mó don – nem 
hó dol be a trend nek és épp olyan sze-
mér me sen nyúl a té má hoz, ami lyen 
sze mér me sen az ál ta la új ra al ko tott 
kor er köl csei meg kí ván ják. Hogy ez 
az úri em be rek re jel lem zõ fér fi sze mé-
rem meg nyil vá nu lá sa-e vagy tu da tos 
narrációs el já rás (mi nél elõ rébb ha la-
dunk ugyan is a tör té net ben és idõ ben,
an nál erõ tel jes eb ben je le nik meg a 
sze xu a li tás, és a ki fe je zés is an nál 
konk ré tabb), ne héz el dön te ni.  Min-
den eset re az ol va só ban nem ma rad
ki e lé gí tet len ség, a si kam lós je le ne tek 
he lyett ugyan is kár pó tol nak a szé pen
fel épí tett eu fé miz mu sok. Kõrösi be le-
he lyez ke dé se a nõi sze re pek be, és az 
ál ta la, sze mé lyén ke resz tül át szûrt 
nõi lá tás mód szö veg gé al ko tá sa írót 
pró bá ló fel adat, ame lyet két ség kí vül 
si ke rült meg ol da nia: a Mi lyen egy 
nõi mell? – nõi re gény. Még in kább
nõ re gény, és ez zel ta lán si ke rült is fel-
ol da nunk a fen tebb már tár gyalt mû fa-
ji prob le ma ti kát. A sze xu a li tást dur va 
nyílt ság gal áb rá zo ló le írás amúgy is 
élet ide gen lett vol na a re gény nyel-
vi leg a szó ne mes ér tel mé ben vett 
klas  szi kus szö ve dé ké ben. Jól le het 
Kõrösi sok olyan meg ol dást al kal maz 
szö ve gi szin ten, amely egy ér tel mû en 
a mo dern re gé nyek so rá ba he lye zi 
a Mi lyen egy nõi mell?-et, az el be-
szé lés linearitása, nyu god tan ha la dó 
tem pó ja és az a gon dos ság, me lyet 
min den egyes szó sej tet, még is a 
klas  szi ku sok hoz ha son lít ja a szer zõt.
Ezért is bos  szan tó ak a szá mos he lyen 
elõ for du ló nyom da hi bák, és a rit kán
(tény leg rit kán) ért he tet len mó don 
ke re set len mon da tok, ame lyek – ha 
csak egy perc re is, de – ki sza kí ta nak 
az ol va sás ben sõ sé ges fo lya ma tá ból. 
A ki adói mun ka min den egyéb te kin-
tet ben ki mon dot tan igé nyes nek mond-
ha tó, a kö tet ki ál lí tá sa esz té ti kus, jó 
kéz be ven ni, és so ká ig el idõz az 
em ber a bo rí tó alak ja in is, ame lyek
kö zül egyik ben fél re ért he tet le nül 
a re gény ele jén sze rep lõ Flaschner 
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Já nos ra is me rünk – ez zel is erõ sít ve 
ben nünk az ér zést, hogy komp lex
könyv mû vé sze ti ter mék kel ál lunk 
szem ben.

A könyv egyik leg meg ka póbb 
vo nu la ta az író és a sze rep lõk vi szo-
nya a Vá ros hoz, Bu da pest hez. A tör-
té net na gyob bik ré szé ben Kõrösi azt 
a faj ta sa já tos nosz tal gi át kel ti fel ben-
nünk, me lyet az iránt a ré gi Bu da pest 
iránt ér zünk, me lyet nem is is mer tünk. 
Mik ro koz mosz-te rem tõ ké pes sé gei 
ré vén a bar nás mo nok róm ké pes lap ok 
vi lá gát ele ven vá ros sá ren de zi be szá-
munk ra az író, ut cá it, em be re it, ru há it, 
jár mû ve it és hang ja it csak el kép zel ni 
tud juk, de jólesik ez a kép ze lõ dés. A 
szö veg fo lya ma tá ban, ál lan dó je len va-
ló sá gá ban lát tat ja Bu da pes tet, elõt tünk 
épül, vál to zik, vál to gat ja ar ca it és han-
gu la ta it. Ap ró lé kos, még is iz gal mas 
le írá sai Doctorow mi liõ-új ra te rem tõ 
bra vúr ja it idé zik fel. Sok fé le kép pen 
van je len Bu da pest: mint dísz let, mint 
ér zés, mint a tör té né sek né ma és ki tar-
tó ta nú ja, mint han gu lat. A Kör úton 
csi lin ge lõ vil la mos, a Du na fe lõl fú vó
szél és még szám ta lan olyan vis  sza-
vis  sza té rõ mo men tum, mely ott hont
ad a tör té net nek és sze rep lõ i nek.

A Mi lyen egy nõi mell? ma nap ság 
az egyik leg töb bet tár gyalt re gény. 
Nép sze rû sé ge a meg je le nés óta tö ret-
len, így két ség kí vül olyan könyv rõl 
van szó, amely mel lett a kri ti ka sem 
me het el szót la nul (nem is megy). 
Ér té ke i nek, ma ra dan dó sá gá nak meg-
íté lé sé hez azon ban több mint egy év 
táv la tá ból még sincs meg a szük sé ges 
rá lá tá sunk. An  nyi azon ban bi zo nyo-
san el mond ha tó, hogy az ed dig tíz 
kö tet bõl ál ló élet mû vet jegy zõ Kõrösi 
Zol tán a nem ré gi ben el nyert Jó zsef 
At ti la-díj jal, leg utób bi kö te té vel, a 
Bu da pest, nõ vá ros sal és e mos ta ni 
re gé nyé vel be lé pett a kor társ iro dal mi 
Arany csa pat ba és be ér ke zett író nak 
szá mít a ha zai iro dal mi pi a con. Élet-
mû vé nek ed di gi csúcs pont ja után 
pe dig fo ko zott ér dek lõ dést kelt az 
ol va sók ban: mi vel tud meg fe lel ni a 
jö võ ben a Mi lyen egy nõi mell? szín-
vo na lá nak és si ke ré nek?

(Kalligram Ki adó, 2006)
Fal vai Má tyás

Remake és re tus
(Prágai Ta más: Pes ti Kor nél)

A rek lá mok, a fej lé cek, az egy-két 
sza vas fõ cí mek ko rá ban a szer zõ, Prá-
gai Ta más igen csak fel hív ta köny vé re 
a fi gyel met a kö tet cím mel. A meg ke-
rül he tet len al lú zió Kosz to lá nyi hí res 
mû vé re még az át lag ol va só nak is fel kel-
ti ér dek lõ dé sét, hi szen az Es ti Kor nél-
el be szé lé sek egy-két da rab ja még kö te-
le zõ ol vas mány a kö zép is ko lák ban. A 
Pes ti Kor nél név já ték ra bul ej ti ezt a 
ne gyed fél száz ol dalt, s rög zí tett fó kusz-
pont ként irá nyít ja az ér tel me zé se ket.

A könyv mû fa ját meg ha tá roz ni 
leg alább an  nyi ra ne héz, mint a Kosz-
to lá nyi-mû ét. El be szé lés-füz ér nek, 
de akár la za szer kesz té sû re gény nek 
is tart hat juk. A kor társ re gé nyek idõ- 
és tér ke ze lé si tech ni ká it fi gye lem be 
vé ve meg koc káz tat ha tó, hogy nem 
is la za szer kesz té sû, ha nem el lip ti-
kus szer ke ze tû. Az egy mást kö ve tõ, 
önál ló cí mek kel el lá tott – te hát el be-
szé lé sek ként is funk ci o ná ló – ré szek-
bõl egy na gyobb epi kai egy ség is 
ki bon ta ko zik, amely az al te re gó, Pes ti 
Kor nél be mu tat ko zá sá tól an nak vég sõ 
nar ra tív fel szá mo lá sá ig tart. Fon tos,
hogy im már – mond juk, hogy egy 
poszt mo dern for du lat után – a fõ sze-
rep lõt nem kell életrajzi-referenciális 
ér te lem ben el tá vo lí ta ni a vi lág ból 
(pél dá ul meg hal vagy egy mi ti kus 
tér idõ be tá vo zik), ha nem le he tõ ség 
van nar ra tív fel szá mo lá sá ra is, ami-
kor az el be szé lés mód já ban tû nik el 
a fõ sze rep lõ szub jek tu ma az egyes 
né zõ pont ok, be széd mód ok kö zött. 
Ezt a fo lya ma tot már a kö tet ele-
jé tõl kezd ve erõ sen ér zé kel jük, az 
egyes szám el sõ, har ma dik, és – az 
ol va sót is be vo nó – töb bes szám el sõ
sze mé lyû meg szó la lás mó dot rend re 
vál to gat ja és ke ve ri egy más sal a szer-
zõ. A fõ hõs ilyen mó don az el sõ szö-
veg egy ség tõl kezd ve a szub jek tum 
el be szél he tõ sé gé nek kér dé ses sé ge és 
egy faj ta va ló ság re fe ren cia ál tal egy-
szer re nyer ala kot.

Ez a va ló ság re fe ren cia azon ban 
csak az ol va sók egy ré te ge szá má ra 
le het is me rõs. A fõ vá ro si iro dal má rok 
rész ben bo hém nek, rész ben le puk-
kant nak tû nõ vi lá gá hoz tar to zik a 
fõ sze rep lõ. Ál lan dó an pénz hi án  nyal 
küzd, és eköz ben eg zisz ten ci á lis alap-
vi szo nyá nak fõ fi lo zó fi ai kér dé se in 
töp reng. Él he tet len, de még is túl élõ.
Ön ma gát pusz tí tó lel ki al ka ta erõ sen 
de pres  szi ós. Leg in kább a vágy hajt ja
elõ re, s e vágy tár gya a mû vész élet tõl 
a füs tölt kol bá szon át a nõi bá ja kig 
szin te min den re ki ter jed, ám ma gá nak 
a vágy nak a be tel je sü lé se majd nem 
min dig el ma rad. A le pusz tult kör nye-
zet ben ten ge tett, kis sze rû élet áll szem-
ben a vá gyott tel jes ség arany füst jé vel. 
Ed dig a pon tig egy jól kö vet he tõ lé lek-
ta ni szer ke zet bom lik ki a sze münk
elõtt, amely va ló ban le he tõ sé get ad 
a Kosz to lá nyi-örök ség foly ta tá sá ra. 
A prob lé ma ak kor kez dõ dik, ami kor a 
mû be új szál ként egy do mi náns epi kai 
cse lek mény sor is ke ve re dik, ugyan is 
ez meg bont ja a lé lek áb rá zo lás egyen-
le tes rit mu sát. A he lyen ként va ló ban 
iz gal mas cse lek mény bo nyo lí tás 
ép pen el le ne hat a nar ra tív szál nak, s 
meg oszt ja a fi gyel met a két te ma ti kus 
me zõ – a tör té né sek és a lel ki moz du-
lá sok – kö zött. E két szál mel lé fo nó-
dik har ma dik ként az ez red for du ló 
tár sa da lom ké pé nek áb rá zo lá sa ki sebb 
mo za ik da ra bok ban. A szo ci a lis ta 
rend szer át ala ku lá sa, az 1990-es évek 
utá ni tár sa dal mi vál to zá sok fi nom, 
váz lat sze rû jel zé se, az ügy nök tör té-
net fel ele ve ní té se ma nap ság nép sze rû 

al ko tás tech ni kai meg ol dás, de ép pen
eb ben, az in kább a bel sõ moz du lá sok 
lí ra i sá gá ra ki éle zett re gény ben né mi-
kép pen za va ró an hat nak. 

Ha son ló an am bi va lens az el be-
szé lés ek szín kép ének ket tõs sé ge is. 
A köl tõ ként is ko moly tel je sít ményt 
ma gá nak tu dó szer zõ szö ve gé ben az 
erõ sen lí rai el be szé lés mód sok szor 
na gyon szép és mély szö ve get ered-
mé nyez. Ezek in ten zív, tar tal mas 
meg fo gal ma zá sai egy-egy szi tu á ció 
bel sõ és kül sõ ál la po tá nak. Más részt 
azon ban vé gig a szö veg so rán egy faj-
ta nar rá to ri tá vol ság tar tás érez he tõ, 
az el be szé lés mód sok szor – mint egy 
film for ga tó könyv – kí vül ál ló ob jek-
tív ként, ka ta ló gus sze rû en ír ja le a 
sze rep lõ ket, sõt az ese mé nye ket is. 
Lí rai át fû tött ség és az ob jek tív hi deg 
csil lo gá sa – né hol sze ren csés ta lál ko-
zás, né hol csak kel le met len fe szült ség 
a két meg szó la lás mód kö zött. 

Az el be szé lés ket tõs mód ja, 
va la mint a meg idé zett nagy elõ dök
(Mik száth, Krúdy, Kosz to lá nyi, 
Tö mör kény, sõt Csáth) írá sa i hoz va ló 
meg õriz ve meg újí tó vi szony ket tõs-
sé ge ad ja a köny vön vé gig hú zó dó 
iró nia mar káns jel le gét. Itt új ra el kell 
gon dol kod nunk a ki in du ló pon tun kon: 
va jon mi ért ép pen most, a 21. szá zad
ele jén buk kan fel a Kosz to lá nyi-örök-
ség új ra írá sá nak, új ra gon do lá sá nak 
szán dé ka? Két ség te len, hogy nap ja-
ink ma gyar pró za iro dal má nak szem be 
kell néz nie az zal, mi ként foly tat ha tó a 
nyu ga tos szer zõk pró za ha gyo má nya. 
Az író hely ze te nem kön  nyû, hi szen 
más az iro da lom tár sa dal mi kon tex-
tu sa, nem be szél ve a mû vek ol va-
sott sá gi mu ta tó i ról. Meg vál to zott az 
em be rek ér zé ke lésstruk tú rá já nak több 
fon tos alap vo ná sa, el sõ sor ban a vir tu-
á lis vi lág, a szá mí tó gép és az Internet 
el ter je dé sé vel. A Kosz to lá nyi ide jé-
ben na gyon nép sze rû lé lek áb rá zo lá si 
tech ni kák, a kül sõ és bel sõ vi lá gok 
ana lo gi kus ös  sze kap cso lá sa – el sõ sor-
ban Fre ud né ze tei alap ján – má ra már 
nagy részt el avult az ak ko ri el gon do lás-
hoz ké pest. Az iro dal mi ha gyo mány-
hoz va ló vi szony prob lé má it Prá gai 
is té má vá te szi a könyv ben. A Ta lált 
gye rek cí mû el be szé lés ben Kéry – Pes-
ti Kor nél ba rát ja, ez zel együtt bi zo-
nyos tu laj don sá ga it te kint ve szin tén 
a nar rá tor al te re gó já nak is te kint he tõ 
– sa ját írá sá nak és az elõ dök szö ve ge-
i nek vi szo nyát a kö vet ke zõ sza vak kal 
jel lem zi: „Nem va gyok pes  szi mis-
ta. De egy szer... egyetlenegyszer... 
éle ted ben egyet len egy szer: kép zeld 
ma gad a he lyem be...! Aho gyan ott 
ál lok a szö ve gem mel az ab lak négy-
szög ében – és a nap nál vi lá go sab ban 
lá tom, hogy a na gyo kat utolírni nincs 
mód; egy Mó ric zot, egy Krúdyt, egy 
Haj nó czyt; a mi nem ze dé künk er re 
al kal mat lan. El ha tá roz tam, hogy ki do-
bá lom a köny ve i ket az ab la kon, szó 
sze rint, hi de gen, kí mé let le nül, szá mí-
tó an.” Szá mon tar tás, el sza ka dás. Ez 
a meg ha tá ro zó vi szony, amely Prá gai
Ta más új köny vét jel lem zi. A tisz te let-
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adás, de a fõ haj tás sal együtt an nak a 
ki je len té se is, hogy im már új idõ ket,
új faj ta iro dal mat élünk.

A szö veg bõl erõ sen érez he tõ iró nia 
egy ben ön iró nia is, meg kér dõ je le zi a 
szer zõi szán dék ko moly sá gát, s a tör té-
ne tek je len tés me ze jét a já ték irá nyá ba 
tol ja el. Mint ha min den sze rep lõ egy 
nagy, össz né pi tár sas já ték ban ven ne 
részt, amely nek írat lan sza bá lya it 
még ma ga a nar rá tor sem is me ri. A 
tör té ne te ken vé gig fel buk ka nó kri mi-
sze rû szál, az ügy nö ki je len té sek el té-
rõ ti pog rá fi á jú sze dé se is ezt a nagy 
„ki ta lá lós já té kot” ér zé kel te ti.

A já ték ir ra ci o na li tá sát ak kor 
érez zük na gyon erõ sen, ami kor a 
zá ró – na gyobb – el be szé lést, Az 
át vál to zást ol vas suk. A cím Kaf ka
kis re gé nyé re utal, csak hogy itt ép pen
for dí tott irány ban tör té nik a me ta mor-
fó zis, egy bo gár ból lesz em ber egy 
vá rat lan cso da kö vet kez mé nye ként. 
A tör té net új ra írá sa a kafkai ab szurd-
nak, s eköz ben az alap vi szony – az 
em ber lét nek a bo gár lét fe lõl va ló ér tel-
me zé se – ki for dul he lyé bõl. Az em ber
érez he ti ma gát bo gár nak, de mi lyen
más ér zés és gon do la ti struk tú ra, 
ha bo gár ként ves  szük ész re, hogy 
ke zünk-lá bunk nõtt. A szép iro da lom 
év ez re des ha gyo má nya az ál lat me sék 
óta for dít va mû kö dött, s ter mé sze tes-
nek fog tuk fel, ha az ál la tok nak em be-
ri tu laj don sá gai van nak. De mi fé le 
nyel vet hasz nál az, aki bo gár ból lesz 
em ber ré? Ezt a ha tal mas nyel vi le he-
tõ sé get saj nos nem tel jes mér ték ben 
hasz nál ja ki Prá gai, a cse lek mény szál, 
a bo gár-em ber sze rel mi ka land ja nem 
hagy er re kel lõ te ret.

A sok já ték, iró nia, a sok szor erõ-
sen referenciális uta lás há ló val együtt 
nem min dig tud egyen le te sen jó po é-
ti kai tel je sít ményt nyúj ta ni, de ma ga
a pró bál ko zás fel tét le nül el is me rés re 
mél tó, hi szen csak úgy szü let het új 
ma gyar pró za, ha szá mot ve tünk az 
elõ dök tõl ka pott örök ség élet ké pes-
sé gé vel. 

(Nap kút Ki adó, 2007)
Thimár At ti la

An gol szász föld raj zi ne ve ket, mér ték-
egy sé ge ket hasz nál nak – ke let-eu ró-
pai, ha zai vi szo nyok ra al kal maz va. 
Népvándorláskori né pe ket em lí te nek 
je len be li tár sas szi tu á ci ók ban. Szo ci á-
lis-kul tu rá lis fo lya ma to kat ter mé szet-
tu do má nyos, fõ leg bi o ló gi ai, eto ló gi ai 
szak ter mi no ló gi á val ír nak le. De ki rõl
is be szé lünk, ha mon dan dó ját is csak 
kö rül ír ni tud juk?

Centauriról, aki nek mun ká it egy sor 
ran gos lap ha sáb ja in fe dez het tük fel, a 
Hol min és a Kalligramon ke resz tül épp 
a Mû he lyig, s egyik mû vé vel (Flau bert 
és a di vat) be ke rült a 2007-es Kör kép-
be is, sem mit sem tu dunk azon kí vül,
hogy a ’70-es évek el sõ fe lé ben szü-
let he tett (?), és egy „far mon”, gaz dál-
ko dó ként (??) él. Ha vé gig ol vas suk a 
Li get ben (el sõ, rend sze res pub li ká ci-
ós he lyén) meg je lent mun ká it, 2006 
áp ri li sá ban egy ló ha lá lá ról kö zölt 
le írá sá tól – a Ger beaud a Gol go tán
c. kö tet meg ren dí tõ da rab já tól – er re 
rí me lõ el mú lás-tör té ne té ig (Ok tó ber 
vé gi fér fi; 2007. X.), ak kor a té mák és 
stí lu sok za var ba ej tõ, az iden ti fi ká ci ót 
csak ne he zí tõ gaz dag sá gá val is szem-
be sül he tünk.

Köny vé ben, ame lyet a te het sé-
gek nek ön zet le nül te ret adó Li get 
adott ki, szin tén meg fi gyel he tõ a 
sok ré tû ség. A mû vet még is szá mos 
elem fog ja ös  sze. Szer ke ze ti leg a 
ti zen há rom írás 6+1+6-os struk tú rát 
al kot: kö zé pütt ta lál juk a cím adó, nap-
ló jel le gû írást, mely nek négy fe je ze te 
kö zül a két szél sõ egy-egy, el len té tes 
ka rak te rû ze nész tör té net – mû vész no-
vel la és mi se en abyme. A Pá tosz a 
ká osz ban elõt ti-utá ni 2x6 írás új ra
tü kör szer ke ze tû: a Massa Confusa 
I. ill. II. cím mel el lá tott, komp lex 
mû fa jú, böl cse le ti, pub li cisz ti kai, 
kultúrkritikai, val lo má sos ele me ket 
gör ge tõ egy sé gek a vé gek tõl há rom, 
a kö zép tõl két mun ka tá vol sá gá ban 
áll nak. Így a ki raj zo ló dó fel épí tés 
[3+1+2]+1+[2+1+3] kép le tû.

Né mely írás ban ös  sze tet tebb szer-
kesz tés ér vé nye sül. A ma gány és a 
misz té ri um go moly gá sa (ta lán egy 
na gyobb mun ka rész le te) há rom cse-
lek mény szá lat gom bo lyít egy más ba. 
A je len ko ri nar rá tor, Ger beaud lo va és 
ku tyá ja, Seneca tár sa sá gá ban té li uta-
zás ra ké szül a vá ros ba [1]; fel is me ri, 
hogy a há zát ost rom ló „hó ugyan az, 
ami an nak ide jén Masson kuny hó ját 
el te met te” a XIX. szá za di Alasz ká-
ban [2]; majd hó la pát já nak hi á nyát 
„a framheimi far mé val” ve ti ös  sze: 
a XX. szá zad ele ji Antarktiszon, a 
Scott–Amundsen ver seny fu tás kö ze-
gé ben ta lál juk ma gun kat [3]. A há rom 
szá za dot és a Föld két pó lu sát – meg 
az el be szé lõ mér sé kelt övét – át fo gó 
narráció kö ve té sét nem csak a hely szín-
vál tás sû rû, uta lá sos jel le ge ne he zí ti 
(és te szi iz gal mas sá), ha nem a há rom
té li táj ha son ló, egy más ba tük rö zött, 
vi szo nyuk ban el kü lö nü lõ ka rak te ré-
nek ös  sze tett sé ge is. A föld raj zi-bi o-
ló gi ai kör nye zet a Pá tosz írá sa i ban 
köz pon ti sze re pet ját szik. Nem sem-

le ges hát tér, nem üres dísz let, ha nem
ak tív erõ: be le író dik a sze rep lõk cse-
lek vé sé be, meg nyi lat ko zá sa i ba, az 
el be szé lõ hang fek vé sé be. Ös  sze tar tó 
ele me az at ti tûd is: Centauri – mo ra-
lis ta író. Nem a XVII–XVIII. szá za di 
fran cia, in kább a XIX. szá za di orosz 
iro da lom mo ra liz mu sa ez. Olyan, 
mely ben az er köl csi szán dék el be-
szé lõi tá gas ság gal és cse lek mény be li 
for du la tos ság gal együtt je le nik meg 
– nem az epi kus sá got ki olt va, azt csak 
ne mes re to ri ká vá sti li zál va kap te ret.
Mo dern ka rak te rû mo ra li tás: in kább 
ne ga tív-kri ti kai, sem mint tra di ci o ná li-
san affirmatív jel le ge ér he tõ tet ten.

Erõs vi lág rend- és kultúrkritika, a 
fo gyasz tói élet for ma és a ha tal mi (bi ro-
dal mi) gon dol ko dás hol szar kasz ti kus 
iró ni á jú op po ná lá sa (pl. a kö tet zá ró, 
drasz ti kus Po kol bé li láb be li ben), hol 
ant ro po ló gi ai, evo lú ci ós szem lé le tû 
elem zé se. Nem gyen gébb gún  nyal a 
bor nírt kis nem ze ti lá tó szög, az „el mé-
lyült avarológusok, ol va sott avaristák 
vagy õshagyományõrzõk” vi lág lá tá sá-
nak meg mu ta tá sa.

A ma gány és a misz té ri um go moly-
gá sá ban sark vi dé ki Saint-Exupéryként 
invokál him nuszt a fel fe de zõi tü re lem 
és kö vet ke ze tes ség „el len ro man ti ká já-
hoz”, a re vo lú ci ót ha té kony sá gá ban 
fe lül mú ló, mert ter mé szet hû em be ri 
evo lú ci ó hoz. Per sze, el an da lo dás ra 
sem mi ok! Amundsenék „ri deg, 
okos nor vég bru ta li tá sa” – „a Vi lág-
egye tem lép ték vá lasz tá sá nak”, en nek 
a „min dent és min den kit egy aránt 
el bu tí tó, gi gá szi fi tyisz nek” a meg da-
co lá sa, a kol lek tív köl csön vis  sza adá si 
kí sér le te ki csi ben.

A mo ra li tás ter mé sze ti be ágya zott-
sá ga mu tat ja: Centauri vi lág lá tá sa 
eg zisz ten ci á lis, de nem eg zisz ten cia-
lis ta – alap ja nem (poszt)humanista-
történeti, ha nem eto ló gi ai-evo lú ci ós 
be ál lí tó dás. Több pár hu za mot mu tat 
az 1800-as évek, pl. Dar win vagy 
a ro man ti ka em ber ké pé vel, mint 
Sartre-éval. Alap fel is me ré se sze rint 
„az ál la ti lét bõl sem tud tunk ki lép ni, 
de hû sé ge sek sem ma rad tunk hoz zá; 
fe le má sak és be fe je zet le nek va gyunk 
– mint min den szörny szü lött”. A sár-
kány fog-ve te mény em ber faj ké pe a 
föld höz va ló hû ség re fel szó lí tó fi lo-
zó fi ai pró fé ta be szé dé vel száll vi tá ba: 
„Mi a ma jom az em ber szá má ra? 
Ne vet ség csu pán, avagy fáj dal mas 
szé gyen. És ugyan az lesz majd az 
em bert fö lül mú ló em ber szá má ra az 
em ber is: ne vet ség, avagy fáj dal mas 
szé gyen” (Így szó lott Zarathustra.
Ford.: Kur di Im re).

Ez meg kér dõ je le zi a könyv ed di gi 
kri ti ká i ban fel buk ka nó pár hu za mot, 
mely a Pá tosz szer zõ jé ben Bo dor 
Ádám, Dra go mán György ro ko nát 
vé li fel fe dez ni. Az em lí tett al ko tók 
egy tör té nel mi leg és (tör té ne ti) föld-
raj zi lag kö rül ha tá rol ha tó szociohis-
torikus élet szi tu á ci ót ter jesz te nek 
ki a ter mé sze ti kör nye zet egé szé re. 
Centaurinál el len ke zõ leg: a rom lott-
cson ka ter mé sze ti lény ként fel fo gott 

A vi lág mint
akarat és kép zelet

(Centauri: Pá tosz a ká oszban)

Ál ne ves szer zõnk hol egy bib li kus-
ba bit si Cet hal gyom rá ba (Leviatánia),
hol egy Jack London-i hó me zõ re (A
ma gány és a misz té ri um go moly gá sa)
ka la u zol ben nün ket. Akad nak el be szé-
lé sei, me lyek ben „ká dá ri ön ki rõl”
vagy „a Vo lán tá vol sá gi já ra tá ról”
esik szó, ám ben nük sem ta lá lunk 
kö ze leb bi azo no sí tás ra al kal mas hely- 
vagy sze mély ne vet. A sû rû mo tí vum-
há ló val kap cso ló dó mû vek, mû rész le-
tek az el tá vo lí tás rend sze rét épí tik ki. 
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em ber egyes tör té nel mi meg je le né sei 
eset le ge sek és efe me rek.

A Pá tosz a ká osz ban vég sõ táv la-
ta nem tör té nel mi, nem is gaiai/földi, 
ha nem uni ver zum-lép té kû: „a két tá vo-
li nap ból ki tüs  szen te tett por-Ba bits 
és por-Centauri csil lag po rá ba (…) 
By ron -bõr bõl varrt csiz má ban lé põ 
újabb em be ri ség ne u ro ti kus aszt ro na u-
tá i nak” pers pek tí vá ja. Is mét az op po zí-
ció a ké sõ XIX. szá zad he ro i kus, sa ját 
fa já nak bu ká sán is túl lá tó op ti miz mu-
sá val. A nietz schei em bert fö lül mú ló 
em ber pa ró di á ja a jós lat, mely sze rint
„egy szer ta lán épp mi le szünk egy 
újabb dinó-divathullám minidínói”.
Az erõ, mely hol tunk ban csil lag por rá 
tüs  szent, nem az Aka rat fel éb re dõ ura-
ként, ha nem vak esz kö ze ként is mer te ti 
fel lé tün ket: Nietz sche he lyett Scho-
pen ha u er vi lág moz ga tó ja ez.

Az em lí tett eltávolításmódok sem 
ah hoz kel le nek, hogy a ke let-kö zép- 
stb. -eu ró pai mi zé ria új, rossz köz ér ze-
tû va ri án sát kó dol ják. A kü lönb ség itt 
nem a sa ját más sá gá nak ke rü lõ út ján 
ve zet Narcissus pa tak já hoz, ha nem 
az em be ri más fé le ség ben meg bú vó, 
transzcendálhatatlan hu mán sa já tos-
sá gok út ja i nak ere det-vég pont já ra 
nyit ja sze münk: a princípium individu-
ationisnak az Aka rat ten ge rén há nyó-
dó dió héj nyi lé lek vesz tõ jé re.

A tor zu lá sa ik ban is em be ri ala kok, 
a Mo de rá to rok és Ma lá jok, Morgenek 
és An ti mo nok fel tû né se sem egy na ci-
o ná lis vagy re gi o ná lis pa nop ti kum 
meg bõ ví té se, ha nem tá gabb kon tex-
tus, egy Clavis Universalis ré sze. 
A tit ko ké, me lyek nek csak kez de te, 
hogy „a Rend pusz tán a Ká osz lep-
le zé se”.

A mû vek majd mind egyi két át szö-
võ szo ron gás az ér te ke zõ, pub li cisz ti-
kus írá sok ban meg is fo gal ma zó dik, 
fel tár ja az egye te mes be kó dolt, a sze-
mély sor sát érin tõ ag go dal mát: „fé lek, 
a tu dat utol só vil la ná sa nem ke rub-
szár nyak kö zé vi lá gít majd, üdvsóvár 
an gya lok ölé be, va la mi fer tel mes és 
szép sé ges is ten csu pasz comb jai kö zé, 
csu pán bo nyo dal mas, te ker gõ szer-
ves-mo le ku lák gir land ja i ra, amint 
hir te len ato mok ra bom la nak; (…)! 
Mert az anyag sza dis ta alap ter mé sze-
te ez! En ge di majd, hogy a tu dat, egy 
Nemlétezõ, még egy szer, utol já ra, az 
utol só pil la nat ban le rom bol ja min den 
mí to szát, s mi e lõtt a Va la mi sem mi vé 
vál na, lát has sa Sem mi ként ön ma gát!”
A me ta fi zi kai ni hi liz mus e fé lel me áll 
együtt a ter mé szet – kanti – fen sé gé-
vel szem be ni am bi va lens ki szol gál ta-
tott ság gal, mely nem csak egy hó vi har 
meg élé sé ben, ha nem akár egy ha tal-
mas fe ke te ku tyá ban va ló „nö vek võ 
fé le lem mel [tör té nõ] gyö nyör kö dés-
ben” is ma ni fesz tá lód hat.

Ha föl di tér hez köt jük, azt mon-
da nánk: a Pá tosz szer zõ je „óce á ni” 
– nem pe dig „kon ti nen tá lis”! – író. 
Ért ve ezen nem csak té má it, ha nem 
köl tõi ké pe i nek, hos  szú mon da ta i nak, 
klas  szi kus szó nok la tok hoz fel nö võ 
be kez dé se i nek lé leg zé sét, tü dõt fris-

sí tõ és ar cunk ba sós-ke se rû taj té kot 
vá gó hul lá moz ta tá sát is. Az in du lat-
me ne tek, cse lek mény for du la tok mély-
ára mai sem ta vi ak, bel ten ge ri ek itt.

A kö zös ele mek har ma dik szint jé-
re, a szó mû ves sé gé re ju tot tunk: a nyel-
vi formálóerõ bõ sé ges, itt-ott túl hab zó 
ára dá sá ig. A jel zõk ba rok kos vagy sze-
ces  szi ós bõ sé ge em lí tést sem ér de mel: 
a Pá tosz „ka sza nyûg bük köny be ga ba-
lyo dott ré ti zi ze gõk tõl” „zanzacipõk
zombihadáig” zúg, zeng, te ke reg. A 
fel so ro lá sok, a ter mé sze ti kör nye zet 
is me re tét fel hasz nál va, he lyen ként 
ka ta ló gus köl té szet té vál nak: egy mel-
lék sze rep lõ test vér pár ról meg tud juk, 
„hol lám pa gom bát hor da nak, hol 
bo dza vi rá got, ka mil lát, gi lisz ta ûzõ 
varádicsot, bors men tát, szu rok fü vet, 
atracélt, far kas al mát, nad ra gu lyát, 
hárs vi rá got, gyan tát, su lyom- és fe nyõ-
ma got, csip ke bo gyót, kö kényt, szed ret, 
ber ke nyét, bo ró kát és mak kot; fürj-, 
rez nek- és han gya to jást, éticsigát, 
or vo si pi ó cát, kecs ke bé kát, rá kot, 
da rázs fész ket, var jú lá bat, kó csag tol-
lat” – stb. A lis tá zás épp így ké pes fel-
raj zol ni a ki do bott kí nai férc -fél ci põk 
armageddonjának szer ve zõ dé sét.

A jó el be szé lõ lí rai szö veg for má-
lást pró zá ba in teg rá ló tö rek vé se a 
gon do la ti és for mai rit mi kus ság, a 
hem zse gõ al li te rá ci ók tól a szó- és 
szó szer ke zet-, mon dat rész-is mét lé-
se kig, tar tal mi pár hu za mo kig ível. 
Elõb bi ek nél meg ta lál juk a szó kez dõ 
hang be kez dés nyi rí mel te té sét, de 
több be tû egy más ba fo nó dá sát is. 
Ki eme lést ér de mel szó al ko tó haj la ma: 
„búnogritum” (al ko hol); „zenebo-
nagenya”; „szuszkrofa”(< Sus crofa 
‚vaddisznó’). En nek al fa ja a hely név-
hu mor is: „büsz ke vég sõ vá runk (s 
most romhalom), Honhorotty” – Köl-
csey -pa ra frá zis! –, míg egy „alasz kai 
por fé szek Fyttifyryttiként” mu tat fity fi-
rit  tyet a bor nírt ko moly ko dás nak.

A be széd mód sok szí nû sé ge nem 
a kö tet egy ség el len hat, ha nem szí ne-
sí ti, ki fes ti, ki bõ ví ti, meg tes te sí ti azt. 
Fló rá ját, fa u ná ját te rí ti szét. Épp így
a mû faj-imi tá ci ók: kér dõ ív, po li ti kai 
ki ált vány/har ci szó nok lat/pró fé tai 
be széd, ha tó sá gi jegy zõ könyv. Né ha 
na gyobb lép ték ben kom po nál: A
ro man ti kus szuszkrofa egé sze pl. az 
„ál mo do zó aberráns, McBurney”
pusz tu lá sá ra írott ze ne ka ri va ri á ció so-
ro zat ként is ol vas ha tó.

Az ed dig fel ho zott ne vek és pár hu-
za mok nem vé let le nek: Centauri vi lág-
iro dal mi író. Nem ran got adunk, csu-
pán al ka tot jel lem zünk ez zel. Át fo gó 
be ál lí tó dást, amely nek pár hu za ma it a 
nagy észa ki és a ten ge ri (el sõ sor ban 
an gol szász) írók nál ke res het nénk. 
Té má i ban, de szem lé le té ben is. A ter-
mé szet túlhatalmának meg mu ta tá sá-
ban, a ve le zaj ló em be ri küz de lem és 
együtt élés olyan fel tá rá sá ban, amely 
ez zel fel ha sít ja a hominida al ka tot is. 
By ron tól Melville-en és Strindbergen 
át J. Lon do nig szá mos pél dát ta lá lunk 
er re.

Bi o ló gi ai-tes ti lé te zés és kul tu rá lis-

egyé ni ön tu dat ket tõ sé tõl sza ba dul ni: 
a ká o szi pá tosz fel fe de zé se köz ben 
er re nem sok le he tõ sé günk kí nál ko-
zik. Mû vé ben Centauri vi lá go kat 
te remt, ame lyek ká o szá ba ka la u zol va, 
em be ri pá to szát (szen ve dé sét, szen ve-
dé lyét) meg ta pasz tal va, nyel vi ere jét, 
in ven ci ó ját, sok ré tû sé gét mind eb ben,
mind ab ban – a szen ve dés el mon dá-
sá ban is – él vez ve, kí ván sá gunk az: 
bár csak foly ta tód na az uta zás.

(Li get Mû hely Ala pít vány, 2007)
Ifj. Tóth-Barbalics Ist ván

Jugoszláv in dián
(Lackfi Já nos: Ha lottnézõ)

Brezsnyev ha lá la. Fantomas. 
Me nõ Ma nó. Sim son mo tor ke rék pár 
és Szokol rá dió. Mun kás õrök. Is ko-
la kö peny és moz gal mi da lok. KISZ 
és Ka csa tánc. „Blekkendekker”. 
Gom bóc Ar túr. Petrocelli. „Ju go szláv 
in di án” (a ke le ti wes tern ben). De presz-
 szió, al ko ho liz mus, cson ka csa lá dok. 
Wart burg, Kék fény, Sza bad Eu ró pa 
Rá dió, au tó kár tya és bé lyeg gyûj tés, 
õr sök, ma já lis, gomb fo ci és vet kõ zõs 
toll, párt tit kár ok és párt tit kár-fe le ség 
igaz ga tó nõk, mecsboksz, kí nai ra dír, 
Charles Bronson, Starsky és Hutch, 
„Onídün”, kré ta csi kor gás, is ko lai far-
sang és csa lá di nya ra lás... Ha Lackfi 
Já nos sem mi egye bet nem tett vol na,
mint hogy ös  sze gyûj ti és elõ so rol ja a 
nyolc va nas évek e jel leg ze tes kel lé ke-
it, je len sé ge it és sze rep lõ it – már nem 
lett vol na hi á ba va ló a fá ra do zá sa. De 
a Ha lott né zõ cí mû re gény en nél, a 
ké sõ Ká dár-kor ap ró lé kos föl idé zé-
sé nél jó val töb bet tar to gat az ol va só 
szá má ra; esz té ti kai ös  sze tett sé ge jó val 
bo nyo lul tabb al ko tás ként en ge di csak 
de fi ni ál ni.

A kor fes tés szub jek tív hi te le te hát 
csak az egyik té nye zõ, amely bõl a 
mû a je len tõ sé gét nye ri. Ugyan eny-
 nyi re lé nye ges az a pró za po é ti kai 
fo gás, amely a narrációs tech ni ka 
ár nya la tos sá gát ered mé nye zi: a szö-
veg ben (köz pon to zás sal nem je lölt 
mó don akár egy mon da ton be lül is) 
ki szá mít ha tat la nul vált ják egy mást 
az el be szé lõi szó la mok, né zõ pont ok, 
nyel vek és at ti tû dök. A gyer mek tõl 
(mint el be szé lõ-fõ hõs tõl) hol a fel nõtt
én ve szi át a szót, hol pe dig egyes 
sze rep lõk meg szó la lá sai foly tat ják az 
ál ta la (ál ta luk) meg kez det te ket. Ez zel 
együtt ke ve red nek kü lön bö zõ szö ve-
gek, mû faj ok, nyel vek, il le tõ leg – ez 
ilyen kor al kal ma sint óha tat lan – a leg-
szél sõ sé ge sebb esz té ti kai mi nõ sé gek 
(a tra gi kus tól a gro tesz ken át a ko mi-
ku sig). Az ala nyi el be szé lés be nap ló- 
és le vél rész le tek éke lõd nek, s mind ezt 
fik tív re gé nyek bõl vett szö veg ré szek 
te té zik. E kü lön ne mû szép iro dal mi 
re gisz te rek nek, va la mint a kor szak 
szleng jé nek, di ák nyelv ének és pro-
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vin ci á lis ide o ló gi ai dis kur zu sá nak 
együt tes je len lé te, az az a kü lön bö zõ 
nyelv já té kok üt köz te té se a köz vet len, 
nyílt kri ti ká nál erõ tel jes eb ben mu tat 
rá a szo ci a liz mus nak ne ve zett be ren-
dez ke dés ön fel szá mo ló vis  szás sá ga i-
ra. Úgy is fo gal maz hat nánk: Lackfi 
Já nos re gé nye a het ve nes-nyolc va nas 
évek ben oly di va tos if jú sá gi re gé nyek 
ál tal meg raj zolt vi lá got raj zol ja át. A 
kon tú rok éle seb bek, az ös  sze füg gé sek 
ho má lyo sab bak ná la. Pre cíz esz té ti kai 
konst ruk ció ad itt szá mot a meg idé-
zett idõ szak (mind má ig) át te kint he-
tet le nül za va ros vi szo nya i ról. És: a 
vi szo nyok, ös  sze füg gé sek, ér tés- és 
önértésmódok za va ra i ról – ál ta lá-
ban; kor tól és hely tõl függetlenül… 
Mind ezt a ki tar tott nyel vi in ten zi tás
ere jé vel; a motivikus meg al ko tott ság 
ma gas szint jén (el sõ sor ban a „Ka la-
pos Em ber” föl-föl buk ka nó fi gu rá já ra 
gon do lunk); a lé lek ta ni vagy tu dat re-
gé nyek igé nyes sé gé vel; a csa lád- és a 
fej lõ dés re gény mû faj je gye it is já ték ba 
hoz va; s a zár lat ban tra gi kus fõ hõs sé 
emelt apa alak ján ke resz tül az ún. 
apa-re gé nyek újabb ko ri vál to za ta it 
is föl idé zõn.

Az egyik leg jel lem zõbb – és nyel vi-
leg is leg em lé ke ze te sebb – szö veg he-
lyet az el sõ fe je zet zár la ta kí nál ja. A 
víz sze re lõ mo no lóg ja emblematikus 
erél  lyel jut tat ja szó hoz a nyil vá nos 
be széd ben kü lön ben részt nem ve võ
(s ab ból nem is ré sze sü lõ) „kis em-
bert” – aki nek sza vai egy szer re ri asz ta-
nak a lá tó szög szû kös sé gé vel s kel te-
nek rész vé tet az ön meg ha tá ro zó igye-
ke zet ál ta lá nos esen dõ sé ge okán: 
„Ná, vé gez tünk, aggy egy kis 
kóvászos úborkát, õcsi, bíztos van a 
hû tõ be, hû, de jó rópogós, túdod, es te 
is ez a leg jobb, van, amit nem túd az 
as  szony, de fõz ni ígen, hoz za a 
põrköltet a rez gõ ga lus ká val, ha ra pom 
mel lé az úborkát, íszom a póhár 
sõröm, ná, mon dom, Szepi, még is
ne ked van a leg jobb dólgod a vílágon, 
egye pe nész a sok nap köz be ni sza ra ko-
dást! Ott la kok, túdod, a Fló ri án nál, a 
pa nel ba, egy me se az egész, kíül az 
em ber a bal kon ára, és az a gyõnyörû, 
vílágító sok kócsi, ahogy õzönlenek a 
sõtétben, és már ég nek az õsszes 
pa nel ban a víllanyok, mint va la mi 
ék szer az egész, fólyékony arany, 
ahogy áram lik. És el gon dol ni, hogy 
míndegyik kís kócsiban ótt ül egy 
ilyen ípse, kíköpött mínt én, azt kóslat 
a dólgai útán, mínt egy han gya, vagy 
megy ha za az as  szony hoz meg skúbiz-
ni a té vét, én meg itt né zem õket, és 
hógy az ab la kok mõgött is ótt áll száz-
ezer ílyen kis pa sas, kísember, me lós-
em ber, és né zi a sõ ré vel a ke zé ben ezt 
az egé szet vagy a mec  cset né zi vagy 
az anyut dõgönyözi, és ak kor ne kem
el me het nek a franc ba a Tát rá val meg 
a Fátrával meg a Lomnici csúc  csal, 
amik re fõl kell men ni, hogy le jö hes-
sünk ró luk, mert ez az én Ni a ga ra víz-
esé sem és Ejfeltornyom, ótt a ház 
elõtt, a lá bam elõtt, és nem is kell 
más.” (18–19.) A bol dog ság sze mé-

lyes „fi lo zó fi á já nak” egé szen más vál-
to za tát je le ní tik meg azok a ré szek,
ame lyek ben a gyer mek ko ri in ti mi tás 
ön ma gá ra is me ré se ke res sza va kat – 
egy elõ re a ben sõ sé ges hang ütés és az 
aka rat lan hu mor alak za tai közt té to-
váz va: „Fur csa me leg ség töl tött el, 
most na gyon jó le szek, jó le szek 
ve led, Krisz ti, hogy örül jél. És lá za-
san me sél tem ne ki va la mit rög tön a 
te u ton lo va gok ról, és an  nyi ra örült, 
mint ha min dig is ar ra vá gyott vol na,
hogy a te u ton lo va gok ról me sél je nek 
ne ki, a jel kép ük rõl, ame lyet be le hí-
mez tek a lo vak ta ka ró i ba meg a kö pe-
nye ik be, ti zen hét rét ön ma gá ra haj lít-
va edzett kard ja ik va sá ról meg az 
egész kes keny szem rés sel el lá tott 
si sak ja ik ról. A Krisz tin lát szott, hogy 
ak kor is örül ne, ha mind ezt te u to nul 
me sél ném ne ki.” (33.); „Krisz ti vis  sza-
húz za az is ko la tás ká mat, vál lam nál 
fog va meg for dít, for ró uj jai le zár ják a 
szem hé ja mat. Két pi ci, ned ves nya lin-
tás a be csu kott sze mem re, en  nyi az 
egész, lá tom a nyel vét a zárt szem há ja-
mon ke resz tül, fosz fo resz ká ló nyo ma 
ott ma rad, ös  sze húz za a bõ röm, mint a 
szá ra dó csi ga nyál, kint a hi deg ben is 
ér zem, uj ja mat óva to san be ned ve sí-
tem, oda érin tem és meg íz le lem, de 
sem mi kü lö nös íze.” (37.) A re gény bé-
li vi lág nak meg ha tá ro zó vo ná sa, hogy 
ami mû kö dik, az ros  szul, ami adó dik,
az rossz kor, aki nek pe dig je len kel le-
ne len nie, az vagy hi ány zik, vagy nem 
a he lyén van je len. Már-már mítoszias 
szí ne ze tû hi á nyok ról szá mol be, de a 
pro fán szen ve dést ne ve zi meg kö vet-
kez mény ként a mû: „A Krisz ti nek 
per sze nem volt ap ja, ahogy sok más 
lány nak sem a kör nyé ken, il let ve csak 
évi egy szer, min den szü le tés nap já ra 
el jött, és ho zott dol go kat. A fér fi ak itt 
va la hogy nem bír ták a gyû rõ dést, 
le lép tek vagy be ad ták a kul csot, jó, ha 
a tar tás dí jat fi zet ték.” (42.); „Tud tam,
hogy ál ta lá ban min den lány nak van 
apu ka-tör té ne te. Apu ká juk ál ta lá ban 
nin csen, csak tör té ne tek.” (48.) A je le-
net, amely ben az igaz ga tó nõ el ko boz-
za a já ték au tót, is mét nyel vek és lá tás-
mód ok szem be sí té sé re ad al kal mat; 
az el be szé lés több szö rös ref lek tált sá-
ga vég sõ so ron az ide o ló gia re to ri ká já-
nak szol gál tat ja ki az ide gen be széd
el len lá za dót – s a pe da gó gi ai ön kény-
nek az azt (ma gá ban) el uta sí tót: „És 
nem sír tam, ilyen kor több nyi re nem 
tud tam sír ni, tej üveg köd ben néz tem a 
tá vo lo dó tár gyat. Meg ezt úgy sem
ha tot ta vol na meg, ezek er re utaz nak,
a bõ gés a gyõ zel mi má mort fo koz za, 
an nak je le, hogy jó úton jár, hogy jó 
pe da gó gi át vá lasz tott, hogy át ér zem 
vét kem sú lyát, és egy lé pés sel kö ze-
lebb ke rül tem an nak meg ér té sé hez, 
mi is az iga zi köz ér dek, hogy eb ben a 
vi lág ban nem az szá mít, kié egy ilyen 
ro ha dék nyu ga ti ver seny au tó, mert 
hát van-e Forma-1-es gépkocsiver-
senyzés bár me lyik jó ér zé sû szo ci a lis-
ta or szág ban a mun ká sok mil li ó i nak 
vé re árán, na ugye, hogy nincs, és ez 
nem vé let len, vé let le nek nin cse nek, 

csak pon to san ki egyen sú lyo zott terv-
sze rû ség, hát ezért nem ka nyar gunk 
és ro han gá szunk négy száz negy ven-
nel, ezért nem pör dü lünk ki a ka nyar-
ban, és ve tünk oda a ha lál nak ér té kes 
em ber éle te ket, ame lyek több ezer 
má zsa acélt ter mel het né nek ki több 
mû szak ban év ti ze de ken át, hogy az 
ör dög ro has  sza rá tok az egész szar sá-
got, ki ál tot tam te li to rok ból a hó na
alatt az én bé kám mal tá vo lo dó fe hér-
kö pe nyes alak ra, de per sze csak 
ma gam ban.” (89–90.) Már a mû el sõ 
kri ti ku sai jog gal je gyez het ték meg: 
ki fe je zet ten szó ra koz ta tó, sod ró len dü-
le tû, a hu mor le he tõ sé ge i vel gaz da-
gon élõ könyv vel van dol gunk. Itt 
azon ban nem áll tak meg az ér té ke lés-
ben; ne künk sincs rá okunk. Mert a 
Ha lott né zõ több he lyütt olyan szo ci og-
ra fi kus mély ré te ge kig eresz ke dik alá, 
mint Tar Sán dor no vel lá in s Bartis 
At ti la A nyu ga lom cí mû re gé nyén 
kí vül igen ke vés pró zai al ko tás az 
utób bi évek iro dal má ban. Egyet len 
pél dát idé zünk csak , amely a köl csö-
nös fruszt rált ság tra gi ku mát ép pen 
anya és fia kap cso la tá ban mu tat ja föl, 
meg ren dí tõ il lú zi ót lan ság gal: „Az 
anyu ka ál lí tó lag foly ton be ült a fia 
szo bá já ba, és min den be be le kö tött, 
hogy áll a szõ nyeg csücs ke, mi ez az 
al só nad rág a sa rok ban, nézd meg a 
pok ró cot az ágya don, már megint 
hogy áll a csücs ke, iga zítsd meg, nem 
úgy, sar kos ra, mon dom, de rék szö gû-
re, ez ne ked de rék szög, lát szik, hogy 
meg buk tál ma tek ból, te híg agyú, lát-
szik, hogy nem vol tál ka to na, majd ott 
meg ta nul tad vol na a ma gya rok is te-
nét, de már ak kor is flep nis vol tál. A 
fiú tû ri, de köz ben szé pen gyû lik ben-
ne a gõz, mint egy kuk ta fa zék ban, és 
ki tör be lõ le szi szeg ve, vén bo szor-
kány, meg mér ge zed az éle te met, te 
ta lán nem a di li ház ban töl töt ted a fél 
éle te det, el ker get ted az apá mat, ki zár-
tad a ba rát nõ i met, el ron tot tad az éle te-
met, meg foj ta lak, vé res re pü föl ték 
egy mást, mi re a szom szé dok ki hív ták 
a men tõ ket, le he tett vá lasz ta ni, most 
ép pen kit vi gye nek be.” (143.) S még 
egy sze mel vény, az el be szé lõ és any ja 
köz ti kap cso lat ra val ló; a re gény leg-
szebb pas  szu sai kö zül (ha e szép ség
nem hol mi na iv élet öröm bõl, ha nem 
ép pen ség gel a pár be szé det föl adó, s 
ez zel a má sik sö tét jé be be le tö rõ dõ 
ma ga tar tás szo mo rú sá gá ból fa kad is): 
„Anyám ugyan azt mond ta egy szer a 
kád szé lé re ül ve, ép pen fü röd tem, 
hogy Is ten nincs, vagy ha van, hát 
kí sér le te zõ tu dós, így bá nik az em be-
rek kel, mint a han gyák kal, a csa tor na-
nyí lá son min dig fel jöt tek a für dõ be a 
han gyák, anyám az ujj he gyé vel nyom-
kod ta agyon õket, fa csa rod tak, gör nye-
dez tek a ke mény pán cé los kis tes tek, 
mi ért ké ne egy ilyen Is tent sze ret nem, 
nyom kod ta a han gyá kat anyám. Én 
meg nem mond tam ne ki, hogy a múlt-
kor a kör te fán va la ki száz le vél lel, 
ezer le vél lel ka na laz ta a fényt, mint ha
egy na gyon nagy csa lád ebé del ne 
arany le vest, s én az óta tud tam, hogy 
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azt a la ko mát va la hogy az Is ten ad ta,
és van va la mi más is, nem csak a han-
gyák.” (226.)

A 2007. évi Ün ne pi Könyv hét – és 
kor társ iro dal munk – egyik leg fon to-
sabb ki ad vá nyát van sze ren csénk az 
ol va só (aki bõl re mél he tõ leg csak ha-
mar új ra- és új ra ol va só lesz…) meg-
kü lön böz te tett fi gyel mé be aján la ni.

(Noran Kiadó, 2007)
Hal mai Ta más

ko rá ból. (A cím Zrí nyi mot tó já ra utal: 
Sors bona, ni hil aliud – Csak jó sze-
ren cse, sem mi más.) Szin te a pszi cho-
ló gi á ból is mert anamnézis–exploráció 
ez a vers, meg ren dí tõ val lo más ar ról, 
ho gyan hat ki egy fi a tal lány el sõ
sze xu á lis él mé nye sze mé lyi sé ge egé-
szé re, a nõ i ség hez va ló vi szo nyá ra és 
ar ra az el ha tá ro zá sá ra, hogy so ha nem 
akar gye re ket.

Ahogy a tá jat a he gyek el áll ják:
úgy volt ez va ló ság. Görcs be kö tött
(job ban, mint bár mi kor) a tu da tos ság.
Egy ben kép zel tem az egész jö võt.
Nem rom lott, nem is élt: nem volt a

[tes tem,
el fed te a til tás, hogy nem akart
anya len ni a kamaszlány….

Ti zen két év vel ké sõbb, a har minc-
éves nõ, el bi zony ta la nod va a vég ér vé-
nyes nek szánt dön tés he lyes sé gé ben, 
két ség be es ve kér de zi: „Min den sej-
tem ta nul ja, ki va gyok. / Ha sít sam 
szét ma gam, hogy job ban ért sem?”
Meg fon tolt, jó zan, és még is hal lat la-
nul in tim ön fel tá rul ko zás ez, amely tõl
egy pil la nat ra még a lí rai alany is 
meg ré mül, és az utó hang ban iro ni ku-
san el ha tá rol ja ma gát sa ját „el ret ten tõ 
sze mé lyes sé gé tõl”. S bár ezen a pon-
ton szo ro san vis  sza zá rul, azon ban 
majd egy év ti zed köl tõi ter mé sét 
lát va még is úgy érez zük, mint ha át sza-
kadt vol na va la mi gát. Mes ter há zi 
Mó ni ka ez után is meg ma radt ere de ti 
köl té szet esz mé nyé nél, azon ban az új 
ver sek ben mint ha en ged mé nye ket ten-
ne va la mi fé le le tisz tult sze mé lyes ség 
fe lé is. Ép pen ezért az ob jek tív va ló-
ság és a szub jek tív ta pasz ta lat közt 
fe szü lõ el len tét min den ko ráb bi nál 
na gyobb sze rep hez jut. Ki vált igaz ez 
a Né zõ pont cí mû cik lus ra, amely nek 
vis  sza té rõ mo tí vu mai a fény, a lá tás és 
a sok fé le né zõ pont re le van ci á ja (Nap-
sü tés, könyv tár; Pár hu za mos lá tás [A 
má gi kus szem]; Né zõ pont ok).

Ahe lyett, hogy lát nék, mint a fény, 
a fény lát vá nyát lá tom. Az igaz ság
ob jek tív vek to rát el gör bí ti
a szub jek tív tömeg…

– így in dul A fény cí mû vers, s an nak 
be lá tá sá hoz ve zet, hogy az a tö ké le tes 
ob jek ti vi tás, amel  lyel a fény „lát ja”
a vi lá got, a ha lan dó szá má ra vég sõ 
so ron el ér he tet len. A sze mé lyes 
né zõ pont nem csak szük ség sze rû, de 
ez ad ja min den dol gok ér tel mét is, 
hi szen a tel jes kí vül ál lás egyet je lent
a kö zön  nyel.

S ha még is lát nék, mint a fény,
min dent, min den szög bõl, pár tat la nul,
ho gyan él nék az em be rek kö zött, 
akik té ved nek, csa lód nak és

[re mél nek?
Hogy len ne más anya gom, mint a

[fény?

Az új ver sek ben meg je le nik a tár-
gyi as ság és sze mé lyes ség, a kí vül ál lás 

és a rész vé tel együt tes ér vé nyes sé gé-
nek evi den ci á ja. Jó pél da A vég te len
cí mû vers fel épí té se, amely a tár gyi as 
köl té sze ti tra dí ci ó val össz hang ban 
egy a mû vé szi ref le xi ók ki in du ló-
pont já ul szol gá ló mû al ko tás ra író dik. 
Ám a Cé zanne-fest ményt meg fi gye lõ  
le író lí rai alany egy pon ton ma ga is 
be vo nó dik a kép be, ré szé vé vá lik a 
táj nak – „ül tem és sír tam a part ján”,
mond ja a fes tett tó ról –, va la hogy úgy, 
mint a né met ro man ti kus Friedrich 
ké pe in: hát tal, szem lé lõd ve, egy szer re 
kí vül, de még is szer ves egy ség ben a 
lát ván  nyal. A vers má so dik fe le már 
a mér ték tar tó sze mé lyes ség hang ján 
szól a vesz te ség, a ha lál, a vé ges és a 
vég te len él mé nyé rõl.

Mes ter há zi Mó ni ka vers vi lá gá nak 
egyik meg ha tá ro zó je gye az ana li ti-
kus, el mé le ti meg kö ze lí tés, mint a 
vi lág meg is me ré sé nek mód ja – töb-
bek közt itt érint ke zik az an gol me ta fi-
zi kus köl tõk kel is. Jel leg ze tes mo tí vu-
mai a fényt ré sze i re bon tó priz ma, a 
fix pont és a moz gás egy más ra utalt sá-
gát jel ké pe zõ kör zõ, a mes  szi dol gok
szem lé lé sé re al kal mas táv csõ, és a 
ref le xió par excellence szim bó lu ma 
a tü kör: „kép és tü kör közt / pró bál ha-
tod / ma gad be mér ni”. Az elem zõ haj-
lam és köl té szet esz mény több he lyütt
vi lá go san meg fo gal ma zó dik:

aki ak kor a nap nak hát tal áll
cso dál hat ja a lát ványt,
és aki ol dal ról is is me ri
el mond ja a szi vár ványt.

Ugyan ak kor a tö ké le tes ob jek ti vi-
tás le he tet len sé gé nek fel is me ré sé vel 
pár hu za mo san a mér ta ni pon tos ság 
esz köz tá ra az új ver sek ben ki e gé szül 
egy má sik di men zi ó val: az él mény-
sze rû be lá tás sal és az ér zel mek kel. A 
Villamos.jpg cí mû vers ben pél dá ul a 
lí rai sze mé lyi ség a Szil ágyi Er zsé bet 
fa sor 1960-as évek be li fény ké pét 
igyek szik a mai ál la po tok ra vo nat koz-
tat ni. A múlt és a je len egy más ra ve tí-
té se, amíg csak az el me esz kö ze i vel 
pró bál ja meg va ló sí ta ni, si ker te len nek 
bi zo nyul, a zár lat ban azon ban meg je le-
nik egy csat ta nó sze rû, né mi leg ir ra ci o-
ná lis ér zel mi elem, amel  lyel hir te len 
meg te rem tõ dik a szét sza kad ni lát szó 
idõ kon ti nu i tá sa: „Már nem akar va,
nem is pró bál gat va / A bû vös koc ka 
még is helyrefordult.// Mert ez az út 
ne kem hoz zád ve zet. / Bár hogy is húz 
a kép lá tó szö ge.”

Nem csak szem lél ni, ana li zál ni, 
de ösz tö nö sen át is él ni a sod rást, 
azo no sul ni, eg  gyé vál ni je len, múlt és 
jö võ di men zi ó i val: ezt az ele men tá ris 
vá gyat fo gal maz zák meg az Ugyan az 
a víz cím mel kü lön cik lus ba ren de zett 
ver sek. A vál to zás és ál lan dó ság jel-
ké pei: a fo lyók, a vi zek, és az úszás 
moz za na ta több ki emel ke dõ vers 
kö zép pont ját al kot ják (A kön  nyû ség; 
Vál to zó fel szín, és a Jó zsef Attila-i 
nagy Du na-vers, a Nem ma rad ha tok).

Mes ter há zi Mó ni kát gyak ran 
együtt em le ge tik a pá lya társ Tóth 

Elmondani a szi várványt
(Mesterházi Mó nika: Sors bona)

El jött a rész idõs szám ve tés ide je: 
a negy ven éves Mes ter há zi Mó ni ka 
új ver sei mel lé most ed dig meg je lent 
há rom kö te té bõl ke rült vá lo ga tás. Ez 
nem csak azért jó, mert ré geb bi kö te-
tei ne he zen hoz zá fér he tõ ek, ha nem 
azért is, mert jól mu tat ják egy kö vet-
ke ze tes, pon tos, az egy sé ges ség mel-
lett is érez he tõ en egy re mé lyebb re és 
fi no mabb ra han go ló dó köl té szet ala-
ku lá sát. A leg utób bi kö tet nyolc év vel
ez elõtt je lent meg (Nem hit tem vol na,
1999), te hát sejt he tõ, hogy Mes ter há zi 
Mó ni ka nem a men  nyi sé gek köl tõ je, 
sok kal in kább a szûk sza vú, fe gyel me-
zett kon temp lá ci óé.

Köl té sze te az an gol szász iro da lom-
ban mar kán san je len lé võ ob jek tív 
lí rai ha gyo mány je gyé ben in dult, és 
ki sebb hang súly el to ló dá sok mel lett 
ma is ez zel a vo nu lat tal ro ko nít ha tó. 
(Az an gol szász iro da lom hoz egyéb-
ként mû for dí tó ként is ezer szál lal 
kö tõ dik, és nem csak a köl té szet hez, 
gon dol junk csak ki vá ló Katherine 
Mansfield és Alice Munro pró za for dí-
tá sa i ra.) Fi lo zo fi kus in dít ta tás, önref-
lexivitás és le tisz tult ság jel lem zi, s 
ez zel kap cso lat ban szin te recenzensi 
szál ló igé vé vált két so ra, amit a mos-
ta ni kö tet fül szö veg ében Ferencz 
Gyõ zõ is idéz: „a köl té szet nem szo-
mo rú va sár nap, / csak ki tar tott, pon-
tos hét köz nap ok.” Mi köz ben ma ga is 
a mi ná lunk (né mi le egy sze rû sí tés sel) 
Ne mes Nagy Ág nes tõl Rakovszky 
Zsu zsá ig íve lõ tár gyi as lí ra mû ve lõ-
je, ad dig vissza té rõ két sé gek gyöt rik 
az ilyen áb rá zo lás mód ér vé nyes sé gét 
és le he tõ sé ge it il le tõ en, ami iz gal mas 
köl té sze ti alap hely ze tet te remt. Már 
az 1995-ben meg je lent Hol nem volt
kö tet ben fog lal koz tat ja a té ma:

…Megfogalmazzuk, amit
ér zünk, ci pész mód fo gal mat
tal pa lunk alá, ido mul jon. Egy ér zés
me zít láb? Egy je len ség csak úgy?

(El fo gul tan)

Ké sõbb a kötetcímadó Sors bona
cí mû vers ben tõ le szo kat lan sze mé-
lyes ség gel szól a nõ vé vá lás és az 
iden ti tás meg ta lá lá sá nak ne héz sé-
gé rõl, a ki zu ha nás ról az ár tat lan ság 
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Krisz ti ná val: nagy já ból egy szer re 
in dul tak, mind ket ten sa já tos, ki for rott 
han gon, és ma rad tak ke vés sza vú, 
nagy for ma ér zé kû, kar co san iro ni kus 
köl tõ nek. Ugyan ak kor Mes ter há zi nál 
min dig hi ány zott a Tóth Krisz ti ná ra 
jel lem zõ ér zel mes ség. Már el sõ kö te-
tük cí me is so kat mon dó: Mes ter há zi 
a Vis  sza fa gyó táb lák kal mu tat ko zott 
be, míg Tóth Krisz ti na az Õszi ka bát-
lo bo gás sal. Ké sõbb is meg ma radt a 
kü lönb ség: Mes ter há zi jel ké pe sen 
szól va „ku tyás” köl tõ, aki nél visz-
 sza té rõ sze rep lõ az em ber fi gyel mes, 
el mé lyül ten já té kos tár sa; míg Tóth 
Krisz ti na több ver sé ben a sze szé-
lye sebb, „as  szo ci a tí vabb” macs ka 
emel ke dik szim bó lum má. Mes ter há zi 
Mó ni ka köl tõi él mény anya gát min dig 
szi kár pon tos ság gal fo gal maz ta meg. 
Az új ver sek ben azon ban mint ha job-
ban en ged né, hogy a raj ta át fo lyó, 
ko ráb ban tá vol ság tar tás sal elem zett 
ér zé sek, lát vá nyok egy ki csit ma guk-
kal so dor ják. Ahogy egy he lyütt a 
ma ga egy sze rû sé gé ben ki mond ja: „Jó 
a táv lat tö ké le tes hi á nya”. Ko ránt sem 
a ha gyo má nyos ér te lem ben vett ér zel-
mes ség vagy nosz tal gia ez, még az ezt 
sej te tõ, A sze re tet rõl cí mû cik lus ban 
sem, in kább va la mi fé le fe gyel me zett 
sze mé lyes ség, amely nek ered mé-
nye képp a lí rai sze mé lyi ség töb bet 
meg mu tat ma gá ból ki fe lé, és ön ma ga 
szá má ra sem an  nyi ra kér lel he tet len.

A Sors bona ér zé keny dra ma tur gi-
á val szer kesz tett, kí vül-be lül ele gáns 
könyv. A cik lu sok szép ívet raj zol nak, 
és ki eme lik egy má ra iga zán meg ér lelt 
lí rai kor pusz ma gas la ti pont ja it.

(Osiris Ki adó, 2007)
Orosz Il di kó

az al ko tói szub jek tum di rekt és in di-
rekt meg nyi lat ko zá sa it.

Ér de kes vá lasz le he tõ sé ge ket fel té-
te lez a „cél sze mé lyi” sze rep ki vá lasz-
tá sá nak mi ként je és mi ért je. Il lú zió-
vesz tett ko runk ban ép pen azok nak 
a kul tu sza, tisz te le te ha nyat lik, akik 
ön zet len ér ték te rem tõ ként és -vé dõ-
ként leg in kább le het né nek le gen dás-
mi ti kus nagy ja ink. Xantus Já nos is 
ezek kö zé so rol ha tó, de – amint azt a 
kö tet egyik-má sik da rab ja iro ni ku san, 
szkep ti ku san szem lél te ti – az utó kor
mél tat la nul el- és meg fe led ke zik ró la 
is. (Va jon mit tud hat pél dá ul az át lag
gyõ ri ar ról a Xantusról, aki nek he lyi
kö tõ dé se i re leg alább né hány köz in téz-
mény em lé kez tet még a ne vé vel.)

Köl tõnk Xantus alak já nak és éle té-
nek meg idé zé se ál tal újabb elem mel
erõ sí ti sa ját élet mû ve szer ves, bel sõ 
kap cso lat rend sze rét is, mely ben a 
ko rai kö te tek (Dai da lo szi nap ló,
Mi ért Szi cí lia) szer te ága zó kul tu rá lis 
és mi to ló gi ai ér dek lõ dé se kap most 
is mé tel ten fon tos hang sú lyo kat. Túl 
azon, hogy cím sze rep lõ jét – a cím 
eposzias jel le gé bõl adó dó an is – szin-
te mon dai hõs sé avat ja, a ka lan dok 
se gít sé gé vel fel idé zett eg zo ti ku mok, 
rí tu sok, sá mán böl cses sé gek, pa ra bo-
li kus lá to má sok a sze rep lõ tár sa kat 
és sa já tos kul tú rá ju kat is a le gen dák, 
mí to szok vi lá gá ba eme lik. Mi köz ben 
az al ko tó-meg szó la ló – né hol a köz-
vet len didaxis jel le gé vel – le gen dá kat 
te remt (Ár nyak szü let nek), il let ve új já-
é pí ti és a szük sé ges mér té kig hi te le sí ti 
a hõs le gen dá ját, a kor társ Jász At ti la 
pá tosz ta la nul, gyak ran iro ni kus kom-
men tá rok kal demitizál, s ön le lep le zés-
sel el fo gu lat lan sá gát is szem lél te ti.

Ahogy Karl May nem sok min-
dent tud ha tott Xantus egyé ni sé gé rõl, 
„ka land ja i nak” kül sõ-bel sõ mo ti-
vált sá gá ról, úgy az ál ta la te rem tett 
le gen dás hõs is elég gé se ma ti kus 
fi gu rá vá si ke re dett. Old Shatterhandet 
a ró la ké szült re gé nyek és fil mek 
(szer zõnk em lí ti is eze ket for rás jegy-
zék ében) ro kon szen ves nek bár, de 
le egy sze rû sí tett, (túl sá go san is) sta bil 
ka rak ter nek áb rá zol ják, leg fel jebb 
pár kész sé gé nek fej lõ dé sén ke resz tül 
szem lél het jük, mi ként lesz zöld fü lû 
sze ren cse va dász ból nagy és „bölcs” 
vadnyugati-vadkeleti har cos sá. Jász 
At ti lá nál Xantus-Shatterhand bölcs 
és ös  sze tett jel lem, aki nek re gé nyes
tör té ne tei mel lett bel sõ, lel ki-tu da ti 
ka land ja it, sze mé lyi ség fej lõ dé sé nek 
új fe je ze te it is nyo mon kö vet het jük 
(vö. ka landre gény, utaztatóregény,
fej lõ dés re gény). Ese té ben tán nem is 
an  nyi ra az örök nyug ha tat lan ar che-
tí pu sá val van dol gunk, leg fel jebb a 
sza bad ság ke re sés „meg szál lott sá ga” 
is mer he tõ fel vi lág pró bá lá sá nak ins-
pi rált sá gá ban, amely ere de tét te kint ve 
nem zet sors-kö tõ dé sû (Ugyan azért 
más képp, Ha egy szer), majd pe dig
to vább él az új ott hon, új ha za (l. itt: 
New Ha za, 7 dol lár, Má sik Ma gyar-
or szág) ke re sé sét kö ve tõ, il let ve a 
sza bad ság esz mény ide gen be li rész-

le ges meg ta pasz ta lá sát kö ve tõ il lú-
zió vesz tés után a so sem csil la po dó 
tu dás szomj ban (l. e könyv ben is az 
et nog rá fia, ant ro po ló gia, zo o ló gia, 
bo ta ni ka, geo grá fia, dip lo má cia, had-
tu do mány, tör té ne lem, kul túr tör té net, 
muzeológia gaz dag is me ret anya gát), 
a múl ha tat lan fel fe de zés- és al ko tás-
vágy ban. Alap ve tõ en em be ri vo nás, 
hogy a ku darc él mé nyek újabb helyt-
ál lás ra, bi zo nyí tás ra kész tet nek, hogy 
a me nek vés, a pót cse lek vés is ré sze
ön ke re sé sünk nek (Harc, Nagy vad),
s ta lán a fo lya ma tos ka lan dok, pró-
ba té te lek ered mé nye nem más, nem 
több (de kell-e több en nél?), mint a 
ma dá chi fel is me rés, hogy az em be ri 
– va gyis nem, az az nem csak a ka land-
hõ si – lé nyeg a szün te len küz dés 
fo lya ma tá ban vá lik fel is mer he tõ vé, 
meg ért he tõ vé (Amíg le het).

Xantus-Shatterhand sor sa, tör té ne-
tei, ka land jai köz vet len tu da to sí tás sal 
(pl. Négy nap, Ro kon vér, 1861. nov. 
18. – Gyõr) vagy kom men tá lat la nul 
(Dis ney land, Em be rek, Cso da mo ka-
szin stb.) is ta nul sá go sak. Pél dák, 
pár hu za mok, szem be sü lé sek ele ve-
ned nek meg, me lyek szám ve tés re 
kész tet nek, for mál ják-át for mál ják 
vi lág ké pün ket. Eze ket vo nul tat ja fel a 
XANTUSiana, meg idéz ve a re gé nyes 
élet út em lé ke it, az em lé ke zõ ér zel mi, 
gon do la ti re ak ci ó it.

„hét dol lár ral a zse bem ben lép-
tem part ra / mo dern Ko lum busz ként 
hogy fel fe dez / zem ön ma gam rej tett 
le he tõ sé ge it hét / dol lár ral lép tem 
a Sem mi új birodal // má ba hogy új 
éle tet kezd hes sek le / hessek va la ki”
– ele ve ní ti fel a vers ben ki tá rul ko zó 
hõs e sa já tos odüsszeia kez de tét. 
Az em lé ke zõ me sé lõ 49-es sza bad-
ság har cos emig ráns ként sors tár sai, 
Pomutz György, Újházy Lász ló, Pálfy 
Ru dolf, Haraszthy Ágos ton és má sok
el té rõ si ke rû sze ren cse pró bá lá sa i nak 
is ta nú ja le het. Sza bad ság vá gya, il let-
ve az egy más sal ci va ko dó ma gyar 
ko ló ni á ból va ló ki áb rán dult sá ga (l. A
lé lek se be) sar kall ja iga zi önál ló ság ra, 
a sza bad ság föld jén, a sza bad né pek
közt meg ta lált egy sze rû, természetkö-
zeli élet for ma esz mé nye pe dig a bel sõ
Új Vi lág épí té sé nek át gon do lá sá ra, 
meg kez dé sé re ösz tön zi (Új já szü le-
tés). A „kin ti” új vi lá gok, új kul tú rák 
ké ret len vagy ön kén tes ta ní tó mes te rei 
le het nek egy sze rû hét köz na pi em be-
rek (pl. pár vá lasz tó in di án le á nyok, 
dajak fej va dász ok, bor ne ói ha lá szok) 
vagy ép pen be ava tot tak (pl. öreg in di-
án sá mán, Szi ám ki rá lya, Kos suth, 
De ák), ta pasz ta la tuk és böl cses sé gük 
fel hasz nál ha tó az ön épít ke zés ben: 
„csak / fi gye lek és szem lé lõ döm s amit 
/ lá tok és hal lok pró bá lom be il lesz // 
teni va la hogy Új Vi lá gom ba”).

A bel sõ vál to zás fo lya mat kí vül ál-
lói szem lél te té sé hez ön tu da tos (Old
Shatterhand, Más faj ta idõk, Mr. Szõ-
ke) és ön kri ti kus ref le xi ók is kap cso-
lód nak (In di án nak len ni, Ál név). Az 
ál ta lá nos ér vén  nyel tematizált sze mé-
lyi ség fej lõ dés út já nak és ered mé nyé-

Kalandorok kí méljenek
(Jász At tila: XANTUSiana avagy 

egy re gényes élet ka landjai)

Old Shatterhand le gen dás ka land-
hõs. Xantus Já nos pe dig, Jász 
At ti la leg újabb, Arany Já nos-dí jas 
kö te té nek cím sze rep lõ je e ki ta lált 
re gény alak ere de ti ih le tõ je. A könyv 
fül szö ve ge meg azt sej te ti, hogy 
õk azok, õ az, aki a szer zõ ket tõs
al te re gó ja ként egyes szám el sõ sze-
mé lyû meg szó la ló ja is e sa já tos szö-
ve gek nek. Köl tõnk ed di gi mû ve i nek 
is me rõi bi zo nyá ra ne he zen tud nák 
el kép zel ni, hogy az al cím bõl adó dó-
an egy ro man ti kus ka land hõs ver ses 
én re gény ét ol vas sák majd e la po kon. 
Ugyan ak kor sejt he tõ, hogy ez a ket-
tõs sze rep já ték a köl tõ szá má ra a ná la
évek óta tematizált-szemléltetett (l.: 
A szö kés gya kor lá sa, Fé ke zés) rej tõ-
zés, a lí rai én hát tér be vo nul ta tá sá nak 
újabb le he tõ sé gét és mó do za tát hor-
doz za, mi köz ben az el sõ sze mé lyû 
dikció/narráció még is le he tõ vé te szi 
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nek egy ön te tû fon tos sá gá ra is ki tér
a be szé lõ sa ját pél dá já ra hi vat koz va 
(„ha nincs je led nem lesz be lõ led / 
más ha lá lod után csu pán egy kí / sér-
tet”, „amíg lát szik be lõ lem / be lõ lük 
be lõ lünk azt kö ves sé tek (…) kö ves sé-
tek / hal vá nyu ló ki fa kult nyo ma in kat / 
ál mod já tok új ra és szí nez zé tek / szí ve-
tek ben ha le het va do na túj já”).

A ta pasz ta la tok, pél dá za tok sok ré-
tû ek, s hoz zá ha son ló an az a szö ve-
gek is me ret anya ga. Jó né hány szor a 
szentenciózus böl csel ke dés is ré sze a 
pa ra bo li kus áb rá zo lás nak, leg több ször 
azon ban a do ku men tá ló-kom men tá ló, 
il let ve az anek do ti kus be széd mód a 
jel lem zõ. Nem csak a tör té net me sé lõs 
ré szek ben, ha nem az ér zel mek vagy 
gon do la tok el sõd le ges sé gét mu ta tó 
rész le tek ben is igen gya ko ri az a 
faj ta szövegszerkesztésmód, amely 
a po en tí ro zás ra, kont raszt ha tás ra 
ala poz, s így – az ál ta lá ban rö vid ter-
je de lem mel együtt – epig ram ma sze rû 
mû fa ji jel le get köl csö nöz a mû vek-
nek. A fel tû nõ en sok „de-szer ke zet” 
fon tos jel zés ar ról, hogy a be szé lõ 
vi lág ké pe mind ár nyal tabb, de ez zel
együtt mind in kább iro ni kus is, sõt 
meg ke se re dõ és il lú zió vesz tett. Ki áb-
rán du lá sa tra gi kus és gro teszk ví zi ók-
hoz (l. Dis ney land, Lá to más) vagy 
sors kép le tek hez is kö tõ dik (Kos suth, 
il let ve Haraszthy). Az új ra ta nu ló, új 
vi lá go kat fel fe de zõ, új tu dás hoz-kul-
tú rák hoz al kal maz ko dó Új já szü le tés
te hát nagy sú lyú, le han go ló fel fe de zé-
sek hez, meg vi lá go so dá sok hoz is el ve-
zet, mely né ven is ne ve zi a fo gyasz tói 
tár sa da lom (egy más ba ját szó idõ sí-
kok!) gát lás ta lan sá gát a pusz tí tás ban, 
az ön pusz tí tás ban (Zsír sze dõk). Bár 

jó pár szor szem be sü lünk az apo ka-
lip ti kus ci vi li zá ció rom lás szo mo rú 
ké pe i vel (Lá to más, 1861. nov. 18. 
– Gyõr), a kri ti kus ref le xi ók még sem 
olyan ele mi ha tá sú ak, mint amen  nyi re 
meg ren dí tõ a Vi a dal, az Em be rek, a
Hol az is ten c. da ra bok ban az em be ri 
bru ta li tás, a hi te vesz tett ke gyet len ség 
na tu ra lisz ti kus, pes  szi mis ta áb rá zo lá-
sa. In nen néz ve sem vé let len, hogy 
ha elõ for dul is, in kább csu pán a 
kö tet né hány el sõ da rab já ra jel lem zõ 
a klas  szi kus lí ra i ság (Rainy window, 
Ár nyak szü let nek), s ál ta lá nos a pró-
zanyelvközeli, dísz te len vers be széd, 
il let ve a tö re dék so rok kal zárt és sor-
vé ge ken gyak ran szó bel sõ ben tört, 
tör delt, amúgy meg tömb for má ci ók ba 
pré selt szö veg for ma al kal ma zá sa.

Az ed dig em lí tett mû fa ji vo nat ko zá-
sok mel lett a leg fon to sabb még is ar ra 
hi vat koz nunk, hogy a könyv két nagy, 
szim met ri ku san (sõt motivikus szem-
pont ból bi zo nyos ke ret sze rû ség gel) fel-
épí tett cik lu sá ban a szer zõ szó hasz ná-
la ta sze rint LEVÉLfogalmazványokat
és NAPLÓtörerdékeket ta lá lunk. 
Több kö tet elem zés is rá mu tat, hogy 
e szö veg tí pu sok a kro no ló gi ai és 
élet raj zi vo nat ko zá sok mel lett tema-
tikusan és szem lé le ti leg is lé nye ges 
kü lönb sé ge ket mu tat nak. Vé le mé-
nyem sze rint leg alább ilyen fon tos
azt is ész re ven nünk, hogy a le vél és 
a nap ló itt egy aránt mint a ben sõ sé ges 
sze mé lyes ség mû fa ja mû kö dik. Igaz, 
mind ez nem el sõ sor ban ér zel mi vagy 
in ti mi tá si szem pont ból fon tos, még 
a he lyen kén ti ér zel mes ség (hon vágy, 
ha za sze re tet, az anyá hoz va ló gyer-
me ki ra gasz ko dás) vagy a val lo má sos 
õszin te ség el le né re sem, ha nem azért, 

mert a ben sõ vál to zá sok szem lél te té se 
és szem lél tet he tõ sé ge, a sze rep já té kos 
bel sõ ka land, egy sa já tos sza bad ság di-
men zió új vi lá gá nak be já rá sa és fel tér-
ké pe zé se áll most a kö zép pont ban.

Új vi lág, új vi lá gok. Sza bad ság-
má mor. Aka rat sza bad ság, küz dés sza-
bad ság. Küz dés má mor és be le õrü lés 
a sza bad ság hi á nyá ba. Gaz dag 
mind ezen je len sé gek mi ti kus pél da-
tá ra. Le het, hogy Xantusunk nem 
is an  nyi ra Old Shatterhand-i fi gu ra. 
In kább olyan, mint Odüs  sze usz, a 
ma gyar ké sõ ro man ti ka Ádám ja vagy 
a Kis nagy em ber. Be jár ta, be fo gad ta 
a vi lá got, a kul tú rá kat. Ku tat ta, hogy 
„kik is va gyunk s hon nan jöt tünk”
(Eu ró pa in di án jai), rá jött, hogy vé gül
„leg fon to sabb kér dés ként ép pen a 
meg vá la szol // ha tat lan ság tra gi ku má-
val” szem be sü lünk (Amíg le het). Még-
sem tra gé dia az em be rünk tra gé di á ja, 
hi szen a ben sõ épít mény meg épü lé se, 
be fe je zé se egy ben a be tel je se dés fel-
eme lõ él mé nyét is ad ja a vég szó ban, 
a vég-sza vak ban (H. Ad ria, A sza bad-
ság má mo ra, Utol só sor).

Jász At ti la iz gal mas, nagy ka land-
ba kez dett e köny vé vel is, amely 
meg aján dé koz za az ol va sót a több-
di men zi ós együtt gon dol ko dás, szel-
le mi együtt ka lan do zás él mé nyé vel. 
Já té kos és ko moly gesz tu sok kal a 
füg ge lé kek ben kö szö ne tet is mond 
ezért „ka lan dor tár sa i nak”. Bel sõ 
ka lan do zá sunk a leg jobb, leg fon to-
sabb ka land. A mot tók közt idé zett
Sán ta Õz zel szól va: er re „so se szûn je-
tek meg em lé kez ni”.

(Kalligram Ki adó, 2007)
Ju hász At ti la
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Szá munk szer zõi

Aczél Gé za 1947-ben szü le tett Aja kon. Köl tõ, iro da-
lom tör té nész, az Al föld fo lyó irat fõ szer kesz tõ je. Leg-
utóbb meg je lent kö te tei: (fél)édes hen di kep. Ös  sze gyûj-
tött ver sek (2006); (vissza)galopp (lí rai utó szink ron, 
2007).
Alexay Zol tán 1937-ben szü le tett Pá pán. Bi o ló gia–
föld rajz sza kos ta nár ként dol go zott a gyõ ri Ka zin czy 
Gim ná zi um ban, je len leg a Szé che nyi Ist ván Egye tem 
ok ta tó ja. Dok to ri dis  szer tá ci ó já nak té má ja a Szi get köz 
volt. Fo tog rá fus, 1970 óta a Gyõ ri Fo tó klub tag ja. Leg-
utóbb meg je lent kö te te: Év szak ok. Ké pek és írá sok
ha zai nö vé nyek rõl és ál la tok ról (2005).
Balla Má té 1946-ban szü le tett Gyergyótölgyesen. 
Köl tõ. Bu da pes ten él. Ma te ma ti ka–ké mia sza kos ta nár. 
Önál ló kö te te: Év gyû rûk (ver sek, 2005).
Báthori Csa ba 1956-ban szü le tett Moh ácson. Köl tõ, 
mû for dí tó, es  szé is ta. Bu da pes ten él. Leg utóbb meg je-
lent köny vei: Haluc Áron dol go za tai (no vel lák, 2007); 
Bestiarium literaricum. Stí lus gya kor lat ok (2007).
Bí ró Jó zsef 1951-ben szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ, 
író, kép zõ mû vész. Leg utóbb meg je lent kö te tei: Trak ta 
(2003); Asia (2005).
Centauri du nán tú li szü le té sû (1972) pró za író, ku ta tó, 
sza bad úszó. Érett sé gi után fõ ként ter mé szet tu do má nyi 
ta nul má nyo kat, majd ku ta tá so kat foly ta tott és ta ní tott. 
Je len leg egy el du gott „far mon” él Ma gyar or szá gon. 
Önál ló kö te te: Pá tosz a ká osz ban (no vel lák, 2007).
Gál Fe renc 1961-ben szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ. 
Az MTA Iro da lom tu do má nyi In té ze té nek as pi rán sa. 
Leg utóbb meg je lent kö te te: Újabb je le ne tek a bá buk
éle té bõl (ver sek, 1988).
Fal vai Má tyás 1984-ben szü le tett Gyõr ben. Író. Je len-
leg az EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán ta nul. 
Önál ló kö te te: Al leg ro barbaro (no vel lák, 2006).
Hal mai Ta más 1975-ben szü le tett Pé csett. Köl tõ, író, 
kri ti kus. Önál ló kö te te: Ams ter dam blue (ver sek, pró-
zák, 2005).
Hárs Er nõ 1920-ban szü le tett Ma gyar ó vá ron. Köl tõ, 
mû for dí tó. Leg utóbb meg je lent köny vei: Ke reszt és 
ko szo rú, Bú csú a XX. szá zad tól (es  szék, 2006); Tar ló-
vi rág ok. Vá lo ga tott ki adat lan ver sek (2007).
Hárs György Pé ter 1965-ben szü le tett Gyõ rött. Köl-
tõ, es  szé is ta. Leg utóbb meg je lent kö te te: Pszi cho ana 
logosz. Ferenczi – Fre ud (2005).
Hor váth Mik lós 1989-ben szü le tett Ta pol cán. A Pan-
non hal mi Ben cés Gim ná zi um di ák ja.
Jančar, Drago 1948-ban szü le tett Mariborban. Író, drá-
ma író, es  szé is ta. A Slovenske matice Ki adó szer kesz-
tõ je. Leg utóbb meg je lent kö te te: Katarina, a pá va és a 
je zsu i ta (re gény, 2006).
Jász At ti la 1966-ban szü le tett Szõnyben. Ta tán él. 
Köl tõ, az Új For rás szer kesz tõ je. Leg utóbb meg je lent 
kö te te: XANTUSiana avagy egy re gé nyes élet ka land-
jai (ver sek, 2007).

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).
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).
Kiczenko Ju dit a PPKE BTK Ma gyar Iro da lom tu do-
má nyi In té ze té nek do cen se. Több kö te tet szer kesz tett, 
ill. ren de zett saj tó alá. Leg utóbb meg je lent kö te tei: 
Asbóth Já nos vá lo ga tott mû vei (2002); Toldy Ist ván
vá lo ga tott mû vei (2002).
Kõrösi Zol tán 1962-ben szü le tett Bu da pes ten. Író, for-
ga tó könyv író, szer kesz tõ. Leg utóbb meg je lent kö te te: 
Dél utá ni al vás – a tör té net ár nyé ka (Burger Bar na fo tog-
rá fus sal kö zö sen, 2007).
Lackfi Já nos 1971-ben szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ, 
mû for dí tó. Fõ ként XIX–XX. szá za di fran cia és bel ga
köl tõ ket for dít. Leg utóbb meg je lent kö te te: Ha lott né zõ 
(re gény, 2007).
La dik Ka ta lin 1942-ben szü le tett Új vi dé ken. Szí nész, 
író, köl tõ. Bu da pes ten és Hvaron él. Leg utóbb meg je-
lent kö te te: Él he tek az ar co don? Re gé nyes élet tör té net 
(2007).
Mes ter há zi Mó ni ka 1967-ben szü le tett Bu da pes ten. 
Köl tõ, mû for dí tó. Leg utóbb meg je lent kö te te: Sors 
bona (ver sek, 2007).
Ócsai Éva 1974-ben szü le tett Sze ge den. Szü lõ vá ro sá-
ban él. A Sze ge di Egye tem an gol–ma gyar sza kán vég-
zett. A SZTE Mo dern Ma gyar Iro dal mi Tan szék ének 
doktorandusza.
Orosz Il di kó 1975-ben szü le tett Bu da pes ten. Új ság író, 
kri ti kus.
Pátkai Ti va dar 1947-ben szü le tett Sokorópátkán. Köl-
tõ. Gyõ rött él. Leg utóbb meg je lent kö te te: Egy má sik
nyár ból (vá lo ga tott ver sek, 2007).
Prá gai Ta más 1968-ban szü le tett Bu da pes ten. Köl tõ, 
író. Leg utóbb meg je lent kö te te: Pes ti Kor nél (el be szé-
lé sek, 2007).
Stétié, Salah 1929-ben szü le tett Bejrútban. Fran cia
író.
Thimár At ti la 1969-ben szü le tett Bu da pes ten. Iro da-
lom tör té nész, kri ti kus, egye te mi ok ta tó. A Páz mány 
Pé ter Ka to li kus Egye tem do cen se. Leg utóbb meg je lent 
kö te te: Hõs és ál do zat. Ré vai Mik lós és a klas  szi kus 
szá zad for du ló iro da lom tör té ne te (2007).
Ifj. Tóth-Barbalics Ist ván 1972-ben szü le tett Keszt he-
lyen. Könyv tá ros. Bu da pes ten él. 2005-ben vég zett az 
EL TE tör té ne lem, ma gyar, esz té ti ka szak ja in. Írá sai a 
Li get ben, a 2000-ben, a Pan non hal mi Szem lé ben je len-
tek meg. A 2005-ben ki adott Se géd igék. Es ter házy 
Pé ter pró zá já ról c. kö tet szer kesz tõ je.
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