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CSEKE ÁKOS

Boccaccio, az írás
Egy bencés apátnak, aki a paráználkodás kivételével minden egyéb dologban fölöttébb 

szent ember volt, megakad a szeme egy csinos menyecskén, aki – mint a gyónás során elpana-
szolja neki – sokat szenved buta és féltékeny férje miatt.

Az apát felajánlja segítségét a menyecskének, de cserébe elvárja tőle, hogy ő is legyen segít-
ségére testi vágyai csillapításában.

A megállapodás hamar megköttetik: az apát magához hívja a férjet, Ferondót, és olyan 
port itat vele, amelytől mély álomba zuhan. A szent ember kihirdeti a férfi halálát, koporsóba 
helyezteti és átviteti a halottat a barátok börtönébe, egy sötét odúba, ahol harmadnapra „feltá-
masztja”, felébredése után pedig elhiteti vele, hogy meghalt és hogy éppen a purgatóriumban 
van; néha-néha bemegy a rettegő férfihoz és az Úr megbízásából alaposan elpáholja régvolt 
felesége miatt, akivel szemben, úgymond, túlságosan féltékenynek mutatkozott.

Közben gyakran látogatja a szépasszonyt is esténként, akivel „kimondhatatlan gyönyörűsé-
geket élnek meg.”

Tíz hónap elteltével az asszony teherbe esik; az apát elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
hivatalosan is „feltámassza” a halottat. 

Hazaküldi, megígérteti vele, hogy nem lesz többé feleslegesen féltékeny feltétlenül hűsé-
ges feleségéhez, megjósolja neki, hogy hazatérése után nem sokkal gyermeke fog születni és 
megígérteti vele, hogy a szent apát tiszteletére a gyermeket Benedettónak, azaz áldottnak fogja 
nevezni.

„Ferondo visszatért házába, hol is láttára mindenki széjjelszaladt, mintha valami szörnyű 
dolgot pillantottak volna meg, de ő visszahívta őket, és elmondta nekik, hogy feltámadt halot-
taiból. Felesége ugyancsak nagyon félt tőle. De minekutána az emberek némiképpen megnyu-
godtak, s látták, hogy csakugyan él, százféle dolgot kérdeztek tőle, ki is mindenkinek megfelelt, 
mivel szinte bölcs emberré vált, mióta visszatért, és híreket mondott nekik rokonaik lelkéről, s 
magától is kitalált mindenféle szép mesét a purgatóriumról. Majd pedig megtérvén házába fele-
ségével, birtokába vette azt, ami az övé volt, s hiedelme szerint teherbe ejtette az asszonyt; és 
véletlenül úgy esett, hogy kellő időben – mármint az ostobák vélekedése szerint, kik azt hiszik, 
hogy az asszony pontosan kilenc hónapig hordja magzatát – felesége fiúgyermeket szült, ki is 
a Benedetto Ferondo nevet kapta. Ferondo visszatérése és elbeszélései, mivel szinte minden-
ki elhitte, hogy feltámadott, mérhetetlenül megnövelték az apátúr szentségének hírét, Ferondo 
pedig, aki féltékenysége miatt jócskán kapott verést, oly alaposan kigyógyult abból, hogy attól 
kezdve soha többé nem volt féltékeny, miként az apátúr az asszonynak megígérte; ki is igen 
örvendezett ennek, s mint azelőtt, nagy tisztességben élt férjével, mindazáltal olyképpen, hogy 
ha szépszerével módját ejthette, szívesen találkozott a szent apátúrral, ki oly igen derekasan és 
buzgón megsegítette legnagyobb szükségében.” (Vö.: G. Boccaccio: „Dekameron. Harmadik 
nap, nyolcadik novella”, in: Boccaccio Művei I, Európa, Budapest, 1975, 604–616.)

•

Az irodalmi fikció szerint, az irodalmi diskurzus rendjén belül a Dekameron a halál közegé-
ben lát napvilágot, a halál jegyében születik meg. 

Az elöljáró beszédben a novellák szerzője, Boccaccio mindenekelőtt saját, múltbeli szerel-
mi vágyakozásáról számol be egyes szám első személyben, amely „semminemű illendő határon 
belül” nem hagyott nyugtot neki, és amelynek féktelen tombolása olyan gyötrelmekhez és bal-
sorshoz vezetett, hogy csak barátai „nyájas oktatásainak és dicséretes vigasztalásainak” köszön-
hetően sikerült megmenekülnie a halálból. 

Az írás explicit célja ezeknek az életmentő vigasztalásoknak a meghálálása-megismétlése, 
a Dekameron a szerelmi halál, gond, bú elleni orvosságként funkcionál tehát, implicit olvasói 
pedig elsősorban a „gyönge nők”; társadalmi szerepük miatt a férfiaknak ugyanis – szemben a 
nőkkel – „ha búskomorság, avagy nehéz gond leveri őket, bőven van rá módjuk, hogy megköny-
nyebbüljenek, avagy lerázzák magukról”. 

Ezt az individuális kontextust Boccaccio már az első nap bevezetőjében tovább tágítja azzal, 
hogy látszólag némileg ellentmondva az elöljáró beszédnek, amelyben vigasztalást és megköny-
nyebbülést ígért, az 1348-as pestis és egyetemes pusztulás részletekbe menő leírásával indít-
ja könyvét – rögvest bocsánatot kérve a nyájas olvasótól a „borzalmas kezdetért” –, annak a 
betegségnek a leírásával, amelynek „gyógyításában sem orvosi tanács, sem semminemű orvos-
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ság ereje nem hat és nem használ”, és amely miatt „nem csupán kevesen haltak meg, hanem 
úgyszólván valamennyien belehaltak a jelek feltünedezése után harmadnapra, ki gyorsabban, 
ki lassabban”. 

A kérdés az: mi jelenthet gyógyírt a halálra, mi hozhat enyhülést a halandóknak, ha az 
orvostudomány tehetetlenül szemléli csak a halálba menetelőket?

Hiszen Firenze lakossága „szinte kipusztult” – ahogy Boccaccio is szinte belepusztult a saját 
szerelmi bánatába –, mindenütt halottak bűze terjengett a városban, százával bocsátották le a 
föld alá a halott tetemeket, aminek következtében „az isteni és emberi törvények jeles tisztes-
sége szinte összeomlott és semmivé lett, mivelhogy a kormányzó és törvénytevő urak, csak-
úgy, mint a többi emberek, vagy meghaltak, vagy betegek voltak, vagy poroszlóik száma oly 
igen megfogyatkozott, hogy semminemű szolgálatot nem tudtak végezni: ennek miatta kinek-
kinek szabad volt a vásár: azt cselekedhette, amire éppen kedve szottyant”.

Ha az egyetemes pusztulás következtében az isteni és emberi törvények is semmivé lettek, az 
azt is jelenti, hogy nemcsak testi, hanem lelki-szellemi értelemben is felmerült ugyanez a kér-
dés, a gyógyír, a gyógyítás kérdése, és művében Boccaccio nyilvánvalóan arra is rá akar mutat-
ni, hogy a valóság irtózatos és pusztító ereje láttán a korabeli orvostudomány csődjéhez hason-
lóan a skolasztikus teológia hosszas okfejtései és tudós értekezései is egyszerre nevetségesen 
idejétmúltnak tűntek; sem vigaszt, sem gyógyírt nem jelentettek már sem a szerelem, sem a pes-
tis miatt haldoklóknak. Úgy látszott, hogy – az orvostudományhoz hasonlóan, amelynek a test 
gondozása lett volna a feladata – az egyháznak mint a lélek gondozójának nemcsak megoldása, 
de tulajdonképpen szava sincs a kialakult helyzetre: nincs hiteles és elfogadható válasza a feke-
te halál és vele szoros összefüggésben az élet kapcsán felmerült kérdésekre, vagy ha van, az ő 
szava és válasza pont olyan hamis és erőtlen, mint bármely más emberi szó. 

Ráadásul mintha a pestis apokaliptikus valóságában az egyházi, a teológiai beszéd hamissá-
ga és erőtlensége nem annyira feltört vagy első ízben megszületett, mint inkább csak az eddi-
ginél is nyilvánvalóbbá vált volna.

A Dekameron első napjának első novellája a lehető legvilágosabban szemlélteti ezt az elve-
szített érvényességet és hitelességet, ebben a programadó írásban Boccaccio egyben talán arra 
is rámutat, hogy az irodalmi jellegű és célú beszéd miként veszi át lassanként az inkább már 
csak a maga alkalmatlanságában és hamisságában tündöklő teológiai beszéd szerepét. 

Mit segít itt már a gyónás, mit a szentbeszéd? 
A jól ismert történet Ser Ciappelletto halálát írja le, akinél „gonoszabb embert még nem 

hordott e föld a hátán”. Halála óráján, amely idegen földön érte, ahol szinte senki nem ismer-
te, Ser Ciappelletto hamis gyónást tett, amely alapján nem sokkal később szent emberként 
kezdték tisztelni az egész városban, márványkoporsóba temették és tömegek járultak a sír-
jához. „Szentségének s tiszteletének híre olyannyira megnövekedett, hogy már szinte senki 
sem volt, aki valamely szorongattatásában más szenthez fordult volna, mint hozzá; és Szent 
Ciappellettónak nevezték és nevezik ma is. Erősködnek, hogy Isten számos csodát művelt és 
művel érte minden áldott nap, ha valaki áhítatosan az ő pártfogásába ajánlja magát.”

Aligha tekinthetjük a véletlen művének, hogy éppen egy olyan történettel veszi kezdetét 
a halál kontextusában megszülető Dekameron, amelyben a halálra vonatkozó vallási-teológi-
ai beszédről kiderül, hogy hamvába holt, üressé vált: megboldogult; főleg, ha belegondolunk 
abba, hogy a gyónás itt leleplezett aktusa számos további novellában hasonló szerepet kap: míg 
az első nap első novellájában a gyónás szent aktusa hazugságot takar, maga a hazugság pedig 
fiktív életszentséget (ebből fakadóan pedig valóságos csodákat) szül, addig a harmadik nap 
harmadik novellájában a gyónást egy furfangos asszony arra használja, hogy azon keresztül, 
de a gyónást hallgató buta szerzetes tudta nélkül üzengessen a férfinek, akire szemet vetett, a 
hetedik nap ötödik novellájában pedig a féltékeny férjére haragos asszony ugyancsak a gyónás 
által csapja be az urát, aki eredetileg őt akarta átverni azzal, hogy papnak öltözik és kihallgatja 
gyónását, az asszony ugyanis hamis gyónást tesz a hamis papnak, aki így egész éjszaka a ház 
előtt őrködik, ott várva, mint felesége meggyónta neki, a nem létező szerető érkezését, miköz-
ben az asszony így nyugodtan enyeleghet szeretőjével a hitvesi szobában.

A gyónás mint par excellence keresztény vallásos beszéd kifigurázásával, mintegy a gyónás 
mint egyházi beszéd eltemetésével és a fölötte tartott gyászbeszéddel – a Dekameron nyitánya 
bizonyos szempontból nem más, mint éppen ez a gyászbeszéd – Boccaccio a teológiai dis-
kurzus karneváli lebontására tesz kísérletet: a vulgáris nyelven írt irodalmi diskurzus, amely 
bevallottan tehetetlen a halál irtózatos és ismeretlen valóságával szemben, a halálról magabiz-
tosan nyilatkozó és a halál legyőzését hirdető latin nyelvű egyházi diskurzus sírjából lép elő, 
ujjongó örömmel, diadalmasan.

(Az irodalom mint leleplezés, revelatio: apokaliptikus válasz a pestis apokaliptikus való-
ságára.)

E nyitány komplexitását jelzi, hogy a szemünk előtt megszülető – mintegy a halottaiból 
újjászülető – irodalmi diskurzus távolról sem a vallásos-teológiai hit tagadásából nyeri erejét 
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(Ser Ciappelletto története Boccaccio szerint azt a célt szolgálja, mint azt a novella elején és 
végén is hangsúlyozza, hogy a történet hallatára „megerősödjön Isten rendíthetetlen állandó-
ságába vetett reménységünk, és mindörökre áldjuk az ő nevét”), hanem megkísérli újra lehe-
tővé tenni a szót, a beszédet ott, ahol annak inkább már csak az alkalmatlansága, az érvényte-
lensége látszott (és elhallgattatja a szereplőit akkor – pénteken és szombaton –, amikor az Úr 
szenvedésére kell emlékezni; ezért lehet a két hétig tartó önkéntes száműzetést leíró mű címe 
a tíz napot jelentő Dekameron: a tizennégy napból tíz a sokszor szentségtörő meséké, négy a 
szent hallgatásé). 

A halálról való teológiai beszéd halála az, amikor a saját halála kapujában álló ember komé-
diázásra meri használni a gyónás szentséges aktusát, és amikor a pap erre hivatkozva egy szent-
beszédben hirdeti ki az írástudatlan tömeg előtt a velejéig gonosz ember meghaladhatatlan 
szentségét. A pap szentbeszéde mint a beszédről, a gyónásról való beszéd teljesíti be a teológiai 
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diskurzus, mint az életről és a halálról való beszéd komédiáját és tragédiáját, az irodalom pedig 
mint a beszédről való beszéd sajátos módon egyszerre gyöngíti (mert leleplezi) és erősíti (mert 
leleplezi) az egyházi-teológiai szó, és egyáltalán a szóval élés szerepét és helyzetét. 

Boccaccio szemében a megoldás nyilván nem lehet az, hogy a konkrét körülmények által – 
de persze valahogy már a körülményektől függetlenül is – hiteltelenné vált és elkopott teoló-
giai-vallási beszédet az irtózatos kontextus, a fekete halál elmúltával az emberek hirtelen újra 
használni kezdik, mintha mi sem történt volna, ahogy a felbomló morális rendet a pestis végén 
majd képmutató módon visszaállítják, fátylat borítva az addig történtekre, hanem az, hogy a 
szavak új rendjét kell megalkotni: az irodalmi diskurzus rendjét, amely szüntelenül kiforgat-
ja és próbára teszi a vallási fogalmakat és rendszerüket, ugyanakkor e próbatétel során sajátos 
módon fel is méri, meg is ismétli, fel is eleveníti őket. (Ha kigúnyolja, értelmetlennek mondja, 
azzal éppen azt is állítja, hogy egykor talán volt és újjászületett formában egyszer talán még 
lehet értelme e fogalmaknak és rendszereknek, még ha az aktuális helyzet leírására alkalmat-
lannak tűnnek is.) 

Ez történik például a harmadik nap első novellájában („Massetto da Lamporecchio némá-
nak tetteti magát, s kertésznek áll valamely apácakolostorban; az apácák pedig mind versenge-
nek abban, hogy véle háljanak”), ahol Boccaccio az elsősorban az Énekek éneke nyomán lét-
rejött középkori jegyesmisztika rendszerét, fogalmait és valóságát forgatja ki és teszi próbára: 
„Ekként tehát Massetto, öregen, apa és dúsgazdag ember gyanánt hazatért oda, honnan sze-
kercével a vállán valamikor elindult, minekutána okossága révén jól felhasználta ifjúságát, és 
nem bíbelődött soha gyermekeinek nevelésével, és nem költött rájuk pénzt; és gyakorta hajto-
gatta magában, hogy íme, így bánt Krisztus azzal, ki őt felszarvazta.”

Ez történik azokban a novellákban is, amelyeket Boccaccio a pokol, a purgatórium és a 
paradicsom „lebontásának” szentel.

A purgatóriumot többek között annak a bencés apátnak a történetével figurázza ki, aki úgy 
gyógyítja ki féltékenységéből a férjet, hogy a purgatóriumba küldi, közben pedig a feleségé-
vel enyeleg – akivel a tervét a gyónás ürügyén, gyónás közben beszélte meg –, és végül fiút 
nemz neki. A paradicsomot Don Felice, a ferences barát meséjével „eleveníti fel” (Harmadik 
nap, negyedik novella), aki penitenciát ró Puccio testvérre, előírva számára, hogy éjjelente a 
ház mellett álljon, mozdulatlanul imádkozzon olyan testtartásban, ahogyan Krisztus a keresz-
ten függött, közben pedig bent a házban feleségével mulat: „Miközben tehát Puccio testvér a 
fent mondott módon folytatta penitenciáját, az asszony pedig a baráttal maga szórakozását, 
több ízben is tréfálkozva mondotta a barátnak: »Te a penitenciát Puccio testvérrel végezteted, 
holott annak révén mi nyertük meg a paradicsomot.«” Ami a poklot illeti, az abban a regében 
kerül elő (harmadik nap, tízedik novella), amelyben arról az egyiptomi szerzetesről van szó, 
akit egy fiatal és együgyű leány kér meg, hogy mutassa meg neki, miként lehet Istent a leg-
igazabb módon szolgálni, mire a szerzetes ráveszi, hogy mindketten vetkőzzenek meztelen-
re, majd elhiteti vele, hogy Isten szolgálata abban áll, hogy az ördögöt (a férfi nemi szervét) a 
pokolba (a női nemi szervbe) juttatja.

Amikor Boccaccio a Dekameron novelláiban lebontja, kinevetteti, próbára teszi és mint-
egy szétírja a középkori keresztény vallás és teológia alapfogalmait, alapvető meggyőződése-
it és rítusait – a Krisztussal történő jegyességet, a gyónást, a szentbeszédet, a poklot, a purga-
tóriumot, a paradicsomot, a feltámadást –, akkor teret nyit a (Boccaccio által olyannyira tisz-
telt Dantétól eltérő értelemben használt és felfogott, a „modern” irodalom felé mutató) irodal-
mi diskurzus előtt; ugyanakkor azt is biztosítja, hogy a frivolitás, a lebontás, a nevetés, a szét-
írás álarcában az irodalmi diskurzus továbbra is messzemenően e fogalmakra, meggyőződé-
sekre és rítusokra támaszkodjon, abból éljen és mintegy azok halott teteméből szülessen újjá. 

Úgy menti meg a haláltól a keresztény vallás valóságát és/vagy igazságát, amit a pestis 
korában hamvába holt teológiai diskurzus már nem tud hitelesen leírni, megjeleníteni, képvi-
selni, hogy kineveti, megfordítja, feltámasztja, új életre kelti az irodalom terében. 

Negativitásában, frivolitásában, üdítő erejében olykor még ma is élőbbnek tetszik Boccaccio 
beszéde és perspektívája, és talán közvetlenebb módon utal a vallási-teológiai fogalmak, így 
éppen a feltámadás fogalma mélyén élő valóságra vagy kérdésre, mint az affirmatív teológia 
régóta halottnak tetsző nyelve, amely vaskos értekezésekben vívódik a maga érveivel és ellen-
érveivel, amelyek ebben a formában már szinte senkit nem éltetnek, senkit nem hívnak, senki 
élőt nem szólítanak meg.

•

Ugyanakkor az is világos, hogy a Boccaccio által leírt, végeláthatatlannak tűnő hazugsá-
gok – folyamatosan hazudik itt mindenki, mint a vízfolyás: a házastársak, a szeretők, a papok, 
a szerzetesek, az apácák, az uralkodók és az alattvalók; alig van a világirodalomnak még egy 
klasszikusa, amelynek szereplői ennyit hazudnának – egyszerűen nem hihetőek, nem reálisak: 
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hiába erősködik a negyedik nap elején olvasható szerzői megjegyzésében Boccaccio, hogy az 
általa leírt történetek igenis megtörténtek, igenis igazak – „Szeretném, ha azok, kik azt mond-
ják, hogy ím ez történetek nem így estek, idehoznák e novellák eredetijét, s ha ezek eltér-
nek amazoktól, miket én írtam, elismerem, hogy jogos a kifogásuk, s igyekezném megjavíta-
ni magamat; de mindaddig, míg üres szavaknál egyebet nem hoznak, nem háborgatom őket 
meggyőződésökben, ragaszkodom a magaméhoz, s viszont azt mondom róluk, mit ők rólam 
mondanak.” –, ez az esetek nagy részében nyilvánvalóan nem állja meg a helyét. 

Senki nem gondolhatja például komolyan, hogy tíz hónapon át el lehet hitetni az apát-
ság pincéjébe zárt Ferondóval, hogy a túlvilágon van, ahonnan nem sokkal később visz-
szatérhet a földi életbe, hogy Pirro valóban elhiteti Nicostratóval, hogy amit a körtefa ágai 
közül lát, hogy tudniillik Pirro éppen Nicostrato feleségével szeretkezik, az nem igaz, hogy 
Torellót, akit otthon már mindenki halottnak tudott, a szultán varázslója valóban hazarepí-
tette Konstantinápolyból Paviába egyetlen éjszaka alatt, vagy hogy a szultán lánya, aki négy 
éven át kilenc különböző rabló fogságában élt és mindegyiküknek örömmel adta oda magát, 
míg egy másik el nem rabolta megint, tényleg meggyőzte Garbo királyát, akihez a kalan-
dok előtt hozzá akarták adni és akihez végül e hosszas kerülőutak után váratlanul mégis 
eljutott, hogy szűz leányként megy hozzá feleségül. A Dekameron utolsó novellája, amely-
ben Saluzzo elveteti feleségétől közös gyermekeiket, úgy tesz, mintha megöletné őket, majd 
mindenéből kisemmizve, porig alázva hazaküldi az asszonyt, aki mindezek után is rendíthe-
tetlen szerelemmel van férje iránt, tulajdonképpen éppoly hihetetlen, mint az első novella, 
amelyben a leggonoszabb bűnöző legnagyobb szentté való átváltozásáról olvasunk. 

Senki sem gondolhatja komolyan, hogy ezek a történetek – a legnagyobb hűség vagy a 
legnagyobb hűtlenség történetei – igazak.

(Senki nem gondolhatja komolyan, hogy – a feltámadás témájánál maradva – Lázár vagy 
Eurüdiké története igaz.)

Ez azonban nem azt jelenti, hogy komolytalannak és hamisnak kell tekintenünk őket 
(mintha ez lenne az egyetlen alternatíva: mintha valami vagy komoly, vagy komolytalan, 
vagy igazság, vagy hazugság lehetne csak).

A Dekameron fantasztikus történeteiben Boccaccio pontosan azáltal teszi zárójelbe ezt 
az alternatívát, hogy jól láthatóan nemcsak a kereszténység legalapvetőbb fogalmait bont-
ja le, írja szét, kérdőjelezi meg, hanem magát ezt a lebontást, szétírást, megkérdőjelezést is 
lebontja, szétírja, megkérdőjelezi: szinte minden esetben egy olyan pontig vezeti el a saját 
meséjét, és egészen tudatosan, ahol nyilvánvalóvá válik, hogy mindaz, amit leír, egyszerű-
en nem lehet igaz, hogy a hazugságról szóló történetei nem igazak; mi pedig tudva tudván, 
hogy miközben leleplezi a hazugságokat, a hazugságokat leleplező önmagát is leleplezi, ter-
mészetes módon eleve máshol várjuk, máshová helyezzük ezeket a történeteket magunk-
ban: tudjuk, hogy nem igazak, de azt is tudjuk, hogy élő és éltető igazság rejlik bennük (és 
persze azt is, hogy ez az igazság – a szerző kifejezett szándéka szerint, amely persze lehet 
hamisság, becsapás, hazugság, móka is – adott esetben, mint Ser Ciappelletto története kap-
csán Boccaccio már rögtön a mű elején rámutat, épp ellentétes is lehet a szerző első pillan-
tásra evidensnek – hitetlennek és vallásellenesnek – tűnő intenciójával vagy „igazságával”). 
Máshol vannak bennünk ezek a történetek, máshol, mint a híradások, a tudományok ered-
ményei, a kimutatások, az információk, mindennapos közléseink, hétköznapi hazugságaink, 
valahol az Óperenciás tengeren túl, vagyis végső soron azon a birodalmon túl, ahol az igaz és 
a hamis, a komoly és a komolytalan mint egymástól élesen elválasztott és egymással ellen-
tétes fogalmak érvényesnek látszanak. 

Egy más világ, egy más tudás tükröződik bennük. Mint az álmok: se nem hamisak, se nem 
igazak, se nem komolyak, se nem komolytalanok. Olyan területre vezetnek minket, amely túl-
fut ezeken a kettősségeken, vagy inkább megelőzi és egyben valahogy felfüggeszti azokat, és 
mi tehetetlenek vagyunk azzal a bevett értelemben igazságként nem leírható, olykor inkább 
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nevetséges hazugságnak vagy felháborító hamisságnak tűnő igazsággal szemben, amely e 
mesék és történetek mélyéről hív, bűvöl bennünket. 

Ha hazugságnak mondják, szerelmesek vagyunk a hazugságba, ha igazságnak, akkor abba 
vagyunk szerelmesek. 

Nem ítélkezünk, nem fontolgatunk: elképedünk, beleveszünk a regékbe, legendákba, mítoszok-
ba, fel-felötlenek bennünk mesés szavaik, képtelen helyzeteik, valószínűtlen igazságaik életünk 
egy-egy igaznak és valóságosnak tűnő jelenetében.

(Klasszikusnak talán épp azokat a műveket, meséket, történeteket nevezzük, amelyek ebben 
az értelemben egytől egyig az elveszés dalai, amelyek valósággal kiűznek minket az egymást 
kizáró kettősségeken alapuló megszokott gondolkodásból, és amelyeket nem tudunk anélkül 
látni, olvasni, hallani, hogy el ne fogjon bennünket a rémület: megszédülünk, és beleveszünk 
ismeretlen területekre kalauzoló, felkavaró szépségű énekükbe.)

•

Jacques Derrida az Histoire du mensonge (2012) elején: „A phantaszma a görögök számára 
egy szellem vagy rémkép feltűnését, egy fantom meglátását, egy visszatérő fenoménjét jelentet-
te. A meseiben és a fantazmatikusban az a közös, hogy amit felszínre hoznak, az stricto sensu, a 
szó klasszikus és bevett értelmében se nem igaz, se nem hamis, se nem igazság, se nem hazug-
ság. Inkább a másra vissza nem vezethető szimulákrummal vagy egyenesen a szimulációval áll 
kapcsolatban, a virtualitás homályában, ami nem létező és nem nemlétező, és még csak nem is 
egy lehetséges létező, amelyről az ontológia vagy a mimetológia számot adhatna vagy beszá-
molhatna. A mítoszhoz hasonlóan a mese és a fantazma nyilvánvalóan nem igaz, kijelentései 
nem tekinthetők igaz kijelentéseknek. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy úgy kellene 
vélekednünk: hibák, ámítások, hamis tanúk vagy hazugságok volnának.”

•

Wittgenstein felvetése a Lectures on religious beliefben (1938): ha valaki azt állítja, hogy 
hisz a halál utáni életben és az utolsó ítéletben, azt egyesek komolyan veszik, mások viszont 
nevetségesnek tartják.

A kérdés az: ki lehet-e mutatni, tisztán logikai értelemben, e vélekedések helyességét vagy 
helytelenségét? Mi alapján tudhatnánk érvelni amellett, hogy az egyik értelmetlen, a másik 
pedig nem az, hogy aki ezt vagy azt állít e kérdések kapcsán, az igazat mond, aki viszont ellent-
mond neki, az téved vagy hazudik? Kinek van a zsebében valami ellenőrizhető és bizonyítha-
tó tudás, amelyet mint valami bűvész váratlanul előhúzhatna és amelyre támaszkodva ellent-
mondhatna bárkinek vagy érvelhetne bármi mellett?

Értelmetlennek és tudatlannak Wittgenstein szerint éppen az mondható, aki nem veszi észre, 
hogy ezeken a pontokon egy teljesen más síkra kerülünk, aki tehát nem látja be, hogy a halál 
utáni élet és az utolsó ítélet kapcsán semmiféle értelmes alapja nincs annak, hogy igent vagy 
nemet mondjunk bármire is: cáfolni éppoly dőreség volna, mint megkísérelni érvekkel alátá-
masztani a különböző hiteket.

Ugyan mit mondhatnánk, milyen döntő érveket hozhatnánk fel?   
„Ha nekem szögezed a kérdést, hogy hiszek-e az utolsó ítéletben, abban az értelemben, aho-

gyan a vallásos emberek hisznek benne, nem mondhatom azt: »Nem, én ebben nem hiszek.« 
Teljes téboly volna ezt mondani. 

Vagy továbbmenni és megmagyarázni, hogy miben nem hiszek: »Nem hiszek abban, 
hogy…«. A vallásos ember soha nem hinne abban, amit én ennek kapcsán leírnék.

Vagyis: nem tudom ezt mondani. Nem tudok ellentmondani annak az embernek. 
Bizonyos értelemben mindent értek abból, amit mond, hiszen értem a szavakat, amelyeket 

használ (Isten, stb.). Azt talán mondhatnám, hogy nem hiszek ezekben a dolgokban, és ez igaz 
volna, amennyiben annak akarok hangot adni, hogy nincsenek ilyen vagy ehhez hasonló gon-
dolatok bennem. De ez nem jelenti azt, hogy érvelni tudnék amellett, hogy nincs igaza. 

Erre valaki azt mondhatná: »Nos, ha nem tudsz ellenérveket felsorakoztatni, az azt jelen-
ti, hogy nem érted meg őt. Ha megértenéd azt, amit mond, akkor lennének érveid ellene.« De 
nekem ez is kínai. A nyelv normális használata ezen a ponton lehetetlenné válik. Nem tudom, 
kijelenthetem-e, hogy az egyet nem értő felek értik egymást. 

Ezek a nézeteltérések, úgy tűnik, nagyon más természetűek, mint bármilyen más, minden-
napi nézeteltérés. 

A felsorakoztatott érvek abszolút más természetűek, mint a mindennapokban használt 
érvek.  

Az itt használt érvek bizonyos értelemben egyáltalán nem meggyőzőek (semmit nem 
támasztanak alá és semmilyen konklúzióhoz nem vezetnek).
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A helyzet az, hogy ha itt evidenciára lelnék, az az egészet tönkretenné. 
Amit a mindennapi értelemben evidenciának tartok, az itt a legkisebb hatással sem lenne 

rám.”
(Wittgenstein meggyőzően érvel saját szava és tudása érvénytelensége mellett annak tekin-

tetében, aminek a tudása számára és mindenki számára szinte egyedül és igazán számítana.)
Wittgenstein kérdése ugyanebben az előadásban a Sixtus-kápolna freskója kapcsán: „Did 

Michelangelo think that Noah in the ark looked like this, and that God creating Adam looked 
like this?”

„Tényleg azt gondolta Michelangelo, hogy Noé így nézett ki a bárkán és hogy az Ádámot 
teremtő Isten éppen így nézett ki?”

A kérdés képtelensége: nyilvánvalóan nem ilyen kérdésekkel közelítünk Michelangelo 
alkotásához, nem kérjük számon rajta a történeti hitelességet, nem gondoljuk, hogy az ábrázolt 
alakok és jelenetek ebben az értelemben igazak volnának, nem hisszük, hogy Michelangelo 
ezt akarta elhitetni velünk; ez fel sem merül bennünk. 

Egy különböző színekkel kipingált falfelületet látunk, rajta alakokat, akik semmilyen konk-
rét történeti alaknak nem feleltethetők meg, szabad asszociációk egy évezredekkel korábban 
leírt zsidó meséhez.

Ámulva nézzük a fejünk fölött ezt a gyönyörű értelmetlenséget, és eszünkbe se jut, mekko-
ra értelmetlenség beleveszni ebbe az értelmetlenségbe. 

Ha valaki azt mondaná: hazugság, amit látunk, ez az állítólagos igazság meglehetősen értel-
metlennek tűnne itt.

Nézünk valamit, amit nem látunk, mintha átláthatnánk valamire azon keresztül, ami tény-
legesen előttünk van; nézünk valamit, ami, jól tudjuk, nem igaz, de ami mégis felejthetetlen 
igazság.

(Minden kép a velejéig hamis, minden hasznavehetetlen előkép csupán; de nincs kép, 
amely hamis volna, nincs kép, amelyben ne volna valami igaz.)

Jobb híján az archetípusokra szoktak ilyenkor hivatkozni a tudósok és a művészek, az ősem-
lékekre, az ősképekre vagy éppen őskomplexusokra, amelyekbe a műalkotás mintegy betekin-
tést nyújt (mint Eurüdikét Orpheusz a halálból, úgy próbálja felszínre hozni a művész a kollek-
tív tudattalanból ezeket az ősképeket). Pedig az, amit látok, nem feltétlenül egy mégoly archai-
kus, elfeledett, elfojtott, gyermekkori, netán méhen belüli múltból érkezik felém.

Amikor egy műalkotást nézek, egy mesét vagy mítoszt olvasok vagy hallgatok, talán a jövő 
irtózatos, sose látott, elképzelhetetlen, felfoghatatlan képét nézem, olvasom, hallgatom; alig 
hihető monotonitással szüntelenül egy üzenetet ismételgetek magamban öntudatlanul: meg 
fogok halni, meg fogsz halni, meg fog halni, meg fogunk halni, nem ragozom tovább, felfog-
hatatlan, elképzelhetetlen; mégis mintha egy láthatatlan kéz folyton folyvást ezt az egyszerre 
felfoghatatlan és közhelyes üzenetet rajzolná a szemem elé, gyöngybetűkkel, mintha szünte-
lenül a vég elkerülhetetlenségének regéjébe kezdene. 

Minden megpillantott kép mögött a halál, a jövő ismeretlen képét fürkészem és rá emléke-
zem; emlékszem a jövőre, a halálra, a saját halálomra és szeretteim halálára, és beleremegek 
ebbe az emlékezésbe. 

A halál is puszta kép, hang, gondolat, amely hirtelen valósággá változik át, életre kel, élni 
kezd. 

Kiráz a hideg attól a képtől, a jövő képétől, amelyet majd nem szemlélhetek azzal együtt, 
akit szeretek. 

Farkasszemet néz vele, és én nem lehetek vele, magára kell hagynom, nem láthatom azt, 
amit lát és néz az, akit szeretek.

Azt dadogom, azt kérdezem: hol vagy, életem? Mi lelt? Merre jársz? Mit látsz? Ki néz 
téged? 

Mintha a mese – Boccaccio, Michelangelo vagy akár János evangélista meséje – valahol 
mindig ezen a krízisponton venné kezdetét vagy ebből merítené erejét, és a maga eszközeivel 
erről a hiányzó képről próbálna meg képet alkotni. 

Mintha a mese, a művészet, a mítosz, az írás mindig ezt a rettenetes jövőképet vázolná fel, 
anélkül, hogy képet tudna adni róla, a halál folyton közeledő képét vagy arcképét, ami elől 
majd nem fordíthatom el a tekintetemet, aminek majd nem mondhatom, hogy nem akarom 
látni, nem akarom tudni, nem akarom hallani szólítását, szavát, üzenetét. Csupa szem, csupa 
fül leszek, hallatlan dolgokat fogok látni, hallani; addig pedig mint aki vak és süket, olyan 
vagyok – képzelődöm, okoskodom, nevetgélek, kitűnök, gyónok, hazudok, ügyeskedek, elbu-
kom, ironizálok, „elemezgetek”.

Szánalmas. Nevetséges.
(Az értelem mítosza. Micsoda bárgyú hit az értelem erejében! A legkevesebb a legtöbb 

helyett.
Hitetlenségem kezdete.)
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Írásom kapcsolódik Hárs György Péternek a Typus 
Budapestiensis (2008) című kötetben megjelent tanul-
mányához (171–212. o.), amely Ferenczi, Groddeck, 
Füst Milán „háromszögével”, szellemi kapcsolatával 
foglalkozik. Hárs észrevette, hogy „mennyi összeríme-
lő gondolatot találni Ferenczi és Füst Milán írásaiban”, 
miközben egymással közeli személyes kapcsolatban, sem 
baráti, sem tanítványi, sem orvos–beteg viszonyban nem 
álltak.2 Vagy – s ezzel egészíteném ki állítását – ilyen kap-
csolatukra nézve egyelőre nem rendelkezünk meggyőző 
forrásanyaggal, noha Ferenczi is, Füst is mindazokban a 
haladó szellemi körökben, szervezetekben, orgánumok-
ban megfordultak, ahol a 20. század eleji modern magyar 
irodalom, képzőművészet, tudomány képviselői is jelen 
voltak (Nyugat, Társadalomtudományok Szabadiskolája, 
Huszadik Század, Emberismeret stb.). Még szűkebb baráti 
körük is jórészt megegyezett: Szilágyi Géza, Kosztolányi, 
Karinthy, Somlyó Zoltán, Berény Róbert, Hollós István, 
Lévy Lajos, Révész Erzsébet például mindkettőjüknek 
közeli barátja volt. Természetük viszont a kortársi em-
lékezések és fennmaradt naplóik, levelezésük tanúsága 
szerint teljesen különbözött. Ezek a dokumentumok Fe-
renczit derűs, szeretetreméltó, jó humorú, lendületes, fan-
táziadús, de kissé gyermekes egyéniségnek mutatták, bár 
Freuddal való levelezésében a zsarnoki, néha kíváncsiság-
ból is kegyetlen, egykori „vásott kölyök” is előbukkan. 
„Ami Ferenczi egyéniségének mélységet, melegséget és 
hihetetlen varázst adott, az – az igazságát kérlelhetetle-
nül védő férfi mellett – a benne rejlő gyermek volt” – írta 
róla Emlékezésében Hollós István.3 Füst Milánt nemcsak 
mások, de Naplójában önmaga is nehéz természetű, hiú, 
sértődékeny, indulatos, indiszkrét, önértékelési zavarok-
kal küzdő, helyzetével folyvást elégedetlen, komor fér-
fiúnak jellemezték. Az egyetlen hasonlóság köztük, hogy 
mindketten neurotikusak és hipochonderek voltak. Ambí-
cióikban keresztezték egymást: Ignotus szerint Ferenczi 
művészlelkű tudós volt. „Ezért vonzódott a művészetekhez 
és a művészekhez. Azokhoz, akik érzésüket... egy másik ér-
zéssel magyarázzák... s önelemzésük az, hogy ez az érzés 
a kifejezés mindig titokzatos-szeszélyes, a tudattalanból 
táplálkozó folyamata által tetté válik... Szerette az igazán 
szép és nagy szavakat is, melyek... az alkotás csodáját 
hordozzák magukban. Annak idején [1922-ben] ő... hozta 
el nekem külföldi útjáról Crommelynck drámáját, a Cocu 
magnifique-et [A csodaszarvas] , s így voltaképp neki kö-
szönhető, hogy ezt a szerencsés remekművet... nálunk is 
előadták” – írta róla Kosztolányi4 . Ezt azért említem, mert 
az ő életdrámáikra is utaló groteszk-kegyetlen szerelmi já-
tékról, bohózatról Kosztolányi mellett éppen Füst Milán 
írt lelkesülten a Kékmadár című rövidéletű folyóiratba, 
1923-ban. Füst saját vallomása szerint ifjúkorában orvos 
és pszichológus szeretett volna lenni. A pszichoanalízishez 
ambivalens volt a viszonya, – Hárs megfogalmazásában – 
„időnként fejlődésre képtelen, zárt, ortodox rendszernek 
tekinti, máskor lelkes követőjeként maga is meg akarja ta-
nulni”. Ferenczihez való viszonya is ilyen, időnként szinte 
hajszolja a vele való kapcsolatot, s ha ez nem jön létre, ak-
kor becsmérli, máskor mintha menekülne előle. Ferenczi 
passzívan reagál a közeledési kísérletekre, segítségét nyíl-
tan nem tagadja meg, de a közelebbi kapcsolat elől mint-

ha maga is menekülne. Füst Naplójának, levelezésének 
és Ferenczi életrajzi kronológiájának némely motívumát 
tekintve szinte fogócskát játszottak egymással. Így tehát 
az sem teljesen kizárt, hogy Füst rövid ideig járt is analí-
zisbe Ferenczihez a házasságkötése előtti érzelmi válság 
idején, 1922–1923 tájt, amikor az önéletrajzi ihletésű Ca-
tullus-dráma első változata készült. Erre utalnak lakcím- 
és telefonszám-jegyzékei, melyekben 1919 és 1933 között 
Ferenczi mindkét címe (Nagydiófa u. 3. és Lisznyay u. 
11.) és hozzájuk tartozó telefonszámai is szerepelnek. To-
vábbá kassai származású, de Miskolcon élő barátnőjének, 
az Ego álnéven novellákat és ifjúsági regényeket író Fried 
Margitnak három levele, melyekben egy-egy mondatnyi 
említést tesz Ferencziről és érdeklődik Füst analíziséről.5 
(Margit Ferenczit személyesen valószínűleg nem ismerte, 
de hallhatott róla közös barátjuktól, Ignotu -tól, aki emig-
ránsként 1922 végétől annak a Kassai Naplónak lett belső 
munkatársa, melyben Fehér Margit néven ő is publikált 
novellákat. De lehet, hogy meghallgatta Ferenczi 1921-es 
vagy 1923-as kassai előadását is a hipnotikus szuggesztió 
gyógyító hatásáról, majd utóbb a pszichoanalízisről, me-
lyet az ottani Magyar Orvosegyesületben tartott.)

Ferenczi (1873–1933) és Füst (1882–1967) személyes 
kapcsolatának felderítése fonalán e néhány gondolatnál 
tovább én sem jutottam. Pszichobiográfiailag is értelmez-
hető, lényeges érzelmi kapcsolataikban viszont meglepő 
párhuzamokat, rokonságot fedeztem fel. S bár magyaráz-
hatják ezek is szorosabb személyes kapcsolatuk hiányát, 
de sokkal inkább eszmei, gondolati hasonlóságukat.

A továbbiakban megkísérlem összehasonlítani lénye-
ges, meghatározó érzelmi kötődéseik rokon motívumait, 
s ezeket naplóikból, levelezéseikből, műveikből kiemelt 
idézetekkel dokumentálni. Az összehasonlítás az 1908 és 
1933 közötti negyedszázadra terjed ki, nagyjából Füst írói 
és Ferenczi pszichoanalitikusi pályájának kezdetétől Fe-
renczi haláláig.

Az első hasonló vonásokat mutató érzelmi kötődés a 
szüleikhez, majd a felnőttként választott pótszülőkhöz, 
ideális szülőkhöz kapcsolódik.

Ferenczi édesapja, Fraenkel Bernát (1830–1889) 
miskolci könyvkereskedő és nyomdatulajdonos, asszi-
milálódott zsidó polgár. 14 éves volt, amikor családja 
Krakkóból Magyarországra telepedett. Egerben, bátyja 
ottani könyvkereskedésében tanulta ki a könyves szak-
mát. Miskolci üzletét, a könyv-zenemű-írószerboltot és 
kölcsönkönyvtárat Heilprin Mihálytól, az első magyar 
nyelven író zsidó költőtől „örökölte”, aki a szabadság-
harcban való szereplése miatt az 1850-es években az 
Egyesült Államokba emigrált. Kamaszként Fraenkel is 
részt vett a harcokban, s harminc évvel később az asszi-
miláció szimbolikus jeleként nevét Ferenczire magyaro-
sította. Ez időben könyvkereskedése és kiadója már a vá-
ros kulturális és gazdasági életének egyik centruma volt. 
Ferenczi Sándor ebben a környezetben és légkörben nőtt 
fel, a nagy család nyolcadik gyermekeként. Rokoni emlé-
kezések szerint édesapja kedvence volt. 16 éves, amikor 
apja meghal, s a következő évben megkezdi orvosi tanul-
mányait Bécsben. Édesanyjával nem volt jó a kapcsolata. 
„Gyermekként túl kevés szeretetet és túl sok szigorúságot 
kaptam tőle. Az érzelmesség és a dédelgetés ismeretlen 
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volt a mi családunkban... A látszat megőr-
zése, és a »rossz szokások« elrejtése volt a 
legfontosabb. Így lettem eminens tanuló és 
titkos onanista, aki szemérmes, soha sem 
használ obszcén szavakat – és titokban 
lopott pénzből prostituáltakhoz jár”.6 Az 
édesanya a gyermek szexuális kíváncsisá-
gának első megnyilvánulásaira is elutasító 
magatartással, felvilágosítás helyett bün-
tetéssel reagált, mint leveleiben Freudnak 
panaszolta. Azonban mindehhez ismerni 
kell az anya, Eibenschütz Róza (1840–
1921) néhány életrajzi adatát. A galiciai 
Tarnówban született, de kamaszkorát már 
Bécsben töltő leány, akinek családjából 
több művész és vallási tekintély került 
ki, alig húszévesen lett Fraenkel felesége 
s került az akkor isten háta mögötti Mis-
kolcra. Ott már némi tekintélyt, de még 
kevés anyagi javakat szerzett férjével kez-
detben bérlakásokban lakott. Húszegyné-
hány év alatt 16 gyermeket szült, kikből 
11 élte meg a felnőttkort. Könyvkereske-
désük bővülésével a nagy háztartást egye-
dül irányította, s elfoglalt férje helyett rá 
hárult a számos gyermek neveltetésének, 
iskoláztatásának a gondja is. Ily módon 
érthetőbb, hogy a „vásott kölyök” Sán-
dor játékaira, kíváncsiságára is mereven, 
igazságtalanul, szigorúan, egyébként ko-
rára általánosan jellemző magatartással 
válaszolt.7 Ferenczi később Klinikai nap-
lójában (1932) többször is utalt ideges, 
dühödt, megalázó kijelentéseire: „Te vagy 
a gyilkosom”, „gyilkos vagy”. Anyjával 
felnőttként viszonya rendeződött, bár az 
attól sem lehetett boldog, hogy fia éppen 
legjobb barátnője, özv. Popperné menyét 
(Pálos Gézáné Gizellát) szerette el.

Füst Milánnál a családi miliőt tekintve 
lényegesen más a helyzet, de a két szülő-
höz való viszonyukban van némi hason-
lóság. Füst édesapjáról, Fürst Ignácról 
(1839–1896) keveset tudunk. Egy távo-
labbi ágán báróságot szerzett zsidó család 
kallódó tagja. Bohém természetű ember, 
aki szeretett mulatni, kártyázni, s a csalá-
di legenda szerint a botrányokkal teli po-
litikája és magánélete miatt hírhedt szerb 
ex-király, a Bécsben élő Obrenovics Milán kártyapartne-
re volt. Élete végén állástalan hivatalnok, kallódó ember. 
Halála után családjára csak adósságot hagyott. Gyerme-
kével viszont kedves volt, tréfálkozó, sokszor vágyott 
ajándékokat ígért a kisfiúnak, majd találékony mesékkel 
magyarázta ki, hogy miért nem tudta teljesíteni az ígé-
reteit. Füst nyolcéves volt, amikor édesapját elvesztette, 
de íróként még tizenöt évvel később is vágyakozva, élő 
fájdalommal emlékezett rá. Az Ezeregyéjszaka egyik me-
sei figurájának, Aladdinnak szerepében így fohászkodik 
hozzá: „Mert tudd meg atyám, nagyon elhagyott vagyok s 
nem csókol meg engem senki. Anyám szigorú velem s hi-
báimért, amelyek tőled valók, korhol: hogy lusta vagyok, 
álmos, szeretek heverészni s képzelgésekkel töltöm nap-
jaim” (Aladdin atyja sírjánál, 1911). Még a keresztneve 
is apjával kapcsolatos, eredeti neve ugyanis Emil volt, s 
Obrenovics Milán után kapta vagy vette fel a Milán nevet. 
(Erre utal Copperfield Dávidhoz! című versében is.)

Édesanyja, Weisz Jozefa (1858–1916) kemény akaratú, 
ambiciózus asszony, aki nem tudott beletörődni a család 
romlásába. Éjjel-nappal dolgozott egy trafikban, mely 
egyben lakóhelyük is volt. Fiába fektette minden remény-

ségét és keresményét, azt szerette volna, ha majd hivata-
li karriert fut be, s irodalmi ambícióit igyekezett letörni. 
Az élet örömeiről, a nőkről is lebeszélte. „Szegénység, 
folytonos betegség, kóros nagyravágyás – halálos vesze-
kedések: ez volt a fiatalságom... Irtózatos, elfojtott, nem 
érvényesülő energiák dolgoztak bennem: – már tizenhat 
éves koromban oly irtózatos neurózis kezdődött, hogy 
gyakran voltam az ájulás határán a kényszerképzetek mi-
att... A nemi nyomor is rettenetes volt.” – emlékezik ifjú-
ságára Naplójában. Sokáig lelkiismeret-furdalás is gyötri, 
hogy nem jut tisztességes álláshoz s anyjából él. Gyöt-
relmes együttélésükről, mely 28 éves koráig, majdnem 
anyja haláláig tart, két drámájában (Boldogtalanok, 1914 
és Catullus, 1921–1928) is vall. Viszonya hozzá szeretet, 
szánalom és gyűlölet. Érzelmi kapcsolataiban felnőttként 
apapótlékot és egy jobb anyát keresett.

Füst Milán a korán elvesztett, idealizált édesapát Osvát 
Ernővel, az induló Nyugat (1908) főszerkesztőjével pró-
bálja pótolni, aki felfedezi írói tehetségét és „halálos ba-
rátja”, legszigorúbb kritikusa is lesz. Az író gyermekként 
kötődik hozzá, sokáig abszolút tekintélynek, élete minden 
vonatkozásában legfőbb bírájának tartja. Osvát kezdetben 
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jószemű kritikus és szerkesztő, de ellentmondásos jellem 
uralkodói és kissé szadisztikus hajlamokkal. Füst tehetsé-
gét méltányolja, de kajánul élvezi, hogy az mennyire függ 
tőle. Önértékelési zavarait, hiúságát, sértődékenységét, 
hipochondriáját időnként kigúnyolja. Papos szigorúsága, 
puritanizmusa meglepő könnyelműséggel párosul mind 
anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Füst Naplója tanúsága 
szerint többször fellázad ellene s viszonya hozzá ambi-
valens: „Én bámulom szellemét s ambiciózus vagyok – s 
azt akarom, hogy munkám a legszigorúbb ítélet mértéké-
nek megfeleljen, – de viszont beteggé tesz, megőröl, hogy 
folyton az ő arcát látom magam előtt s az ő ízlése szerint 
próbálom mérlegelni, amit csinálok, – Borzasztó ez, lehe-
tetlen – egyetlen embernek dolgozni!... Ott állok, mint egy 
fiú, aki nem jó dolgozatot csinált: bűnbánón és elkesered-
ve – ... Ez az intenzív egyéniség határozottan szuggerál 
is – még ha ez nem is szándéka. Az ő eszével próbálok 
gondolkodni – s az ő szigorúsága állít meg a munkában, 
még akkor is, mikor erre semmi ok sincs.”

Időnként jól látja Osvát kritikusi gyengéit, eszményei 
avultságát, szerkesztői, ízlésbeli melléfogásait s íróként 
leszámol hatásával, szabaddá válik tőle, de szeretete irán-
ta Osvát haláláig (1929) megmarad. „Távolodni akarok 
ettől az apától, mert elég volt erőszakos hatásából! S elég 
nékem kedvenceiből is... Ellenére kell valamivé lenni.”– 
jegyzi fel a Naplóban. 

Füst és Ferenczi életében van egy mindkettőjüket érin-
tő (pszichobiográfiailag nem értékelhető), véletlenszerű 
kapcsolat is, mely Stein Fülöp (1868–1918) elmeorvos-
hoz fűződik. Stein az ifjú Füst Milánt gyógykezelte, s 
Ferenczinek, aki barátja volt, ő hívta fel a figyelmét má-
sodízben Freud Álomfejtés című munkájára. Azután Jung 
közvetítésével, akinél Zürichben tanult, elősegített egy 
találkozót 1908-ban Freud és Ferenczi között. Ennek a 
találkozónak döntő szerepe lett nemcsak Ferenczi élete 
és munkássága, hanem a magyarországi és a nemzetközi 
pszichoanalitikus mozgalom szempontjából is. Érdekes 
véletlen, hogy Stein és Füst Milán kapcsolatáról éppen 
az író – általunk felfedezett – életre szóló nagy szerel-
mének és múzsájának, Jaulusz Erzsébetnek egy Berlinből 
1910-ben írott leveléből szereztünk tudomást. Az árulko-
dó levélrészlet a következő: „A múltkoriban, a Rundschau 
legutosó számában olvastam egy cikket pszichoanalízis és 
pszichoterápiáról (különben is figyelmébe ajánlom, arról 
a módszerről tárgyal, amellyel egyszer Dr. Stein magát 
gyógykezelte)”. Füst valószínűleg e gyógykezelés alkal-
mával találkozhatott először a pszichoanalízissel. Fe-
renczire viszont Freud lenyűgöző hatással volt. Klinikai 
naplójában (1932) erre így emlékezik vissza 1908-ból 
való feljegyzéseit idézve: „Lelkesedésem, depresszióm, 
mikor csak egyetlen napig is elhanyagolt; jelenlétében 
teljes beszédgátlás, amíg egy témát meg nem pendített, 
majd a sürgető vágy, hogy elnyerjem tetszését azzal, hogy 
teljesen megértettem őt, sőt rögtön tovább mentem az ál-
tala javasolt irányban – mindez elvakult és függő fiúként 
mutat be engem.” Már Freuddal való találkozása tükrö-
ződik a témánk szempontjából lényeges Pszichoanalízis 
és pedagógia című, 1908-ban megjelent cikkében. „A 
mai gyermeknevelés arra az elvre van felépítve, hogy a 
gyermek önmagával szemben is hazuggá váljék, és maga 
előtt is tagadja le a belsejében hullámzó öntudatokat és 
gondolatokat... A pszichoanalízissel sikerült bebizonyíta-
ni, hogy az ún. pszichoneurózisok (hisztéria, kényszerne-
urózis) tünetei mindig ezeknek az öntudatlan vagy mond-
juk libidinózus törekvéseknek, főleg a szexuális libidónak 
eltolódott, elferdített... megnyilatkozásai, kisugárzásai."8 
Erre rímelnek Füst naplójegyzetei a korabeli nevelés, a 
szülők traumatikus hatásáról a gyermek életében. „A 
szülők: mily irtózatos elnyomók!... Nem förtelmes ha-
talmak-e a szülők? Nem kellene-e súlyosan megbüntetni 
őket?... Mikor két meglett ember, aki gazdaságilag is gye-

rekeinek az ura és parancsolója... gyengéd, félénk, még 
lábán megállni nem tudó gyermekeknek a zsarnoka – s 
engesztelhetetlen keménységgel, hajlíthatatlan merevség-
gel áll ellent minden törekvésükkel szemben.” Mindketten 
nyilván saját gyermekkorukra is gondoltak! 

Füstnek a nőkről alkotott lenéző véleményét, sőt időn-
ként nőgyűlöletét a korabeli felfogás mellett anyjától el-
szenvedett gyermeki sérelmei is befolyásolták. „Egy al-
sóbbrendű fajta – no! – akárhogy szeretjük is őket, vagy 
vágyunk reájok, ennek megállapítása elől nem zárkózha-
tunk el. – Barátaimat szeretem – barátaim feleségeitől 
pedig borsódzik a hátam. – Mi ez? Homoszexualitás? 
Ha ez az, vállalom” – írja a Naplóban. Ferencziben is 
ambivalencia él anyjával és a nőkkel szemben: „Az én 
esetemben az infantilis agresszivitásnak és az anya irán-
ti szeretet megtagadásának a betegekre való eltolásáról 
van szó. Sikerült azonban... óriási erőfeszítéssel, tisztán 
intellektuális úton kényszeríteni magamat, a jóságnál 
is nagyobb jóságot kifejlesztenem.”9 Ugyanez a nőkkel 
szembeni ambivalencia mutatkozik meg szerelmükhöz, 
de a jó anyát pótló házastársukhoz való viszonyukban 
is. Ugyanakkor a szexualitás vonatkozásában mindket-
ten – a kor erkölcsi felfogásával szemben – a nők eman-
cipációja érdekében szólnak. Ferenczi a nők férfiakkal 
egyenrangú szexuális szükségletének okait a filogene-
zis által meghatározott biológiai tényezőkben keresi, míg 
Füst a nyugati társadalmak képmutató erkölcseit ítéli el 
Naplójában, melyek a mindkét nembeli ifjúságnál elfojt-
ják az egészséges ösztönöket. „Azok az esetek, amelyeken 
a társadalom megbotránkozik, mikor valaki kilép »jó« 
családjából s elvesz egy utcalányt – ezek a botrányos ki-
vételek nagyon megbecsülendők ebben a neurotikus, sze-
rencsétlen világban! – a freudi tanokból mégiscsak sokat 
lehet tanulni!”

Ferenczi negyvenhat, Füst Milán harmincöt éves, ami-
kor megházasodnak. Viszonylag késői döntéseiknek va-
lószínűleg egyik oka a már említett ambivalens érzések 
anyjukkal és általában a nőkkel szemben. A szerelemben, 
a házasságban az ideális jó anyát keresik. Füst három év-
vel házasságkötése után így ír erről Naplójában: „A sze-
relemről most azt gondolom: – Hogy mihelyt az ember a 
bensőségnek, meghittségnek eddig a stádiumáig jutott el... 
mihelyt valakivel úgy tud beszélni, mintha saját magával 
beszélne... nem is mintha saját anyjával volna együtt, ha-
nem anyjáról képzelt ideáljáról... ez éppen a legtisztább 
szerelem.” Egy évvel később viszont már úgy érzi: „Nem 
érheted be a szeretet melegével, a csendes házi otthonnal 
– sem azzal a nővel, akit a véred nem kíván lázadva.” Füst 
dacból, hiúságból mondott le szerelméről s választotta a 
házasság létfeltételei és írói munkássága szempontjából is 
biztonságosabb állapotát. Azonban évekig tartó lelki, al-
kotói válság kínozta.

Ferenczi az idealizált „apa”, Freud tanácsára és közre-
működésével utasítja el nagy szerelmét és veszi el hosszú 
hezitálás után annak anyját, régi barátnőjét feleségül, de úgy 
érzi, „igazi szerelem nem volt ez! A ritka intim találkozások 
alkalmával e szerelem kivitelezésének kötelességszerű jel-
legével gyakran kellemetlenül tudatában voltam... A libi-
dó bizonytalansága, melyért korábban véletlenszerű külső 
akadályokat akartam felelőssé tenni, nagy erővel Gizella 
arcvonásai és alakja öregedésének tagadhatatlan jeleihez 
kötődött. Aztán a... gyermektelen házasság reménytelensé-
gén... tépelődtem... Következő gondolatom: hallucinációk, 
megbolondulás... Ezek tiszta elrettentési kísérletek a házas-
ságtól. És miért ma? Mivel holnap reggelre kilátásom van 
egy lakásra (tehát a végső döntésre).”10

Füst is beavatja a választott apát, Osvátot szerelmi 
ügyeibe, sőt miként Ferenczi Freudnak, a szeretett nő le-
veleit is megmutatja neki, de felismeri, hogy hibázott: 
„Hibáztatom magam, amiért az okos Osvátra hallgattam 
szerelmi dolgokban. Igaza volt, ő volt számomra a meg-
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gondolás és fékezés – de helytelen volt a meggondolásra 
hallgatnom. – Szerelmi dolgokban az ember a vére szerint 
cselekedjék, az indulata s az érzései szerint, különben el-
nyomorodik.”

Nézzük meg, mi volt a hasonlóság kettejük szerelmi 
bonyodalmai, a „gubancok és őrült gomolyagok”, s azok 
lelki, alkotói következményei között. A Ferenczi–Freud–
Gizella–Elma érzelmi négyszög történetét a Freud–Fe-
renczi levelezés alapján többen is feldolgozták, értelmez-
ték már. Ezért csupán e kapcsolatok történetét igyekszem 
röviden ismertetni. Altschul Gizella (a későbbi feleség) 
családja és Ferencziék Miskolcon szomszédok voltak. Gi-
zella apja gabonakereskedő volt, majd svéd kereskedelmi 
kapcsolataiból következően Budapesten tiszteletbeli svéd 
konzul lett. Anyja korán, Gizella hatéves korában meghalt. 
Három fiú és négy leány maradt utána. A lányok mind 
kényszerből mentek férjhez és boldogtalan házasságban 
éltek. Gizella egy Pálos Géza nevű gyenge, passzív, idővel 
megsüketült férfiú felesége lett, akitől két lánya született: 
Elma és Magda. Gizella nem szerette férjét és már házas-
sága korai szakaszában voltak egyéb kapcsolatai. 1917-
ben végleg elhagyta Pálost, de ekkor már egy évtizede 
Ferenczi Sándor barátnője volt. Ferenczi hosszú hezitálás 
és válási procedúrák után 1919. március 1-jén vette fele-
ségül. A Freud–Ferenczi-levelezésben először 1909-ben 
említődik Gizella. Ekkor még Sándor egyedülálló 36 éves, 
Gizella 44 éves, leánya, Elma 22 éves. „Sok mindenki ő 
számomra” – írja Ferenczi Freudnak: „Szerető, barát, 
anya, tudományos téren pedig tanítvány, vagyis gyermek.” 
Nagy ügybuzgalommal végzi Gizella analízisét, de teljes 
őszinteséggel bevallja neki, hogy más nők iránt is érez sze-
xuális vágyat, sőt néha még idősebb korát is szemére veti. 
1911-ben Elma szerelmi ügye és házasodása tárgyában 
Ferenczi „apja” tanácsát kéri és Gizellával, Elmával hár-
masban felkeresik Freudot Bécsben. Freud ekkor Elmát a 
dementia praecox enyhe esetének látja. Ferenczi ezután 
a lányt pszichoanalitikus kezelésbe veszi. Elma analízi-
sében visszaesés következik be, amikor egy férfi, akivel 
korábban szerelmi kapcsolata volt, öngyilkosságot követ 
el miatta. Ferenczi ezután egyre kevésbé tudja megőriz-
ni „analitikusi hűvös fennsőbbségét”, beleszeret Elmába, 

és ezt Gizellával is közli, aki továbbra is kedves és szere-
tetteljes marad irányában. Úgy tűnik, Elma is viszonozza 
érzelmeit, azért is, mert ebben a helyzetben szüksége lett 
valakire, egy idősebb társra, aki lelkileg támogatja, segít 
neki. Elhatározzák, hogy összeházasodnak. Ekkor lép köz-
be Freud, akinek Ferenczi megmutatja Elma leveleit, s aki 
a lány érzelmeit neurotikusnak minősíti. Így a „menyasz-
szony” kezelendő beteggé minősül vissza, mivel most már 
Ferenczinek is vannak fenntartásai vele szemben. Elma 
vágyait, szexuális érdeklődését, kíváncsiságát a beteg-
ség jeleként fogja fel. Elmát analizálva Freud és Ferenczi 
most már közösen alkotják meg „a kacér, csábító, a fér-
fiakra halálos veszélyt hozó nő képét”. Amikor Ferenczi 
Freudtól visszaveszi Elma analízisét, még a rá irányuló 
vágyteljes rohamoktól nem egészen mentes, de szigorúan 
uralkodik magán, amiért Freud egy levelében megdicséri: 
„Örömmel hallom, hogy E.-vel szemben kemény maradt 
és keresztülhúzta [férjhezmenési] szándékait.” Elma nem 
tűri sokáig kilátástalan helyzetét, megírja egyedüllétéről 
szóló és Ferenczit őszinteségre felszólító megrázó levelét, 
amelyet Ferenczi azonnal lefordít és elküldi Freudnak. Az 
analízis egy ideig még folytatódik, de Elma már szeretne 
kihátrálni belőle Ferenczi őszintétlen viselkedése miatt. 
Végül egy évvel a kezdetek után Ferenczi értesíti Freu-
dot, hogy abbahagyta Elma analízisét: „És ezzel az utolsó 
szálat is elvágtam kapcsolatunkban.” A vágyott családi ro-
mánc tehát – ifjú feleséggel és gyermekekkel – meghiúsult, 
Freud pedig áthárítja a felelősséget Ferenczire, és 1917 
nyarán Tátrafüredről írott levelében így zárja le az „ügyet”: 
„G[izella] asszony szenved és meg van öregedve..., de biz-
tos a meggyőződésem, hogy teljes mértékben engedni fog 
Önnek [ti. házasságuk dolgában]... és ha Elma visszatér, el 
kell felejtenie, hogy bármi más lehetne számára, mint apa.” 
(Amire – tegyük hozzá – Ferenczi, az örök gyermek, aki 
maga is apát és anyát keresett Freud és Gizella személyé-
ben, teljesen alkalmatlan volt.)

Füst Milán érzelmi kötődéseiben (szerelem, házas-
ság) szintén jelen volt egy hasonló négyszög formáció, 
félreértésekre, ellentmondásokra vezető zavarokkal, ki-
fejezése szerint „őrült gomolyagokkal”. A négyszöget 
alkotók: a választott apa, Osvát, a választott anya, a ké-
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sőbbi feleség, Helfer Erzsébet, a szenvedélyes szerelem, 
Jaulusz Erzsébet, és maga az író. A valóságos anya, Füst 
gyermek- és ifjúkori traumáinak fő okozója 1908-tól már 
csak mellékszereplőként van jelen, 1916-ban hal meg. A 
„játék” ideje majdnem egybeesik Ferenczi drámájával. 
Ez utóbbi nagyjából 1909-től 1919-ig, a házasságköté-
sig, Füsté 1905-től 1923-ig, szintén házasságkötéséig 
tart, de mindkettőjük egész életét, pályáját befolyásolja. 
A két „életjáték” közötti fő különbség, hogy a szereplők 
habitusa és a cselekmény utójátéka, pontosabban követ-
kezményei mások.

Füst választott apja, Osvát csak kritikusa, barátja 
és nem küzdőtársa az írónak, s ezért magánéletébe ke-
véssé szól bele, noha az író erről is kikéri véleményét. 
Freud magához akarja kötni Ferenczit, hiszen kapcsola-
tuk alakulásától egy általa megalkotott fiatal tudomány, 
a pszichoanalízis jövője is függ. Ferenczi élete végén, 
már csalódva benne, Klinikai naplójában (1932) távol-
ságtartással próbálkozva elbeszélő módban így ír erről: 
„Freud... a beteg neurotikus kívánságának megfelelően 
megváltoztatta a külső helyzetet. Minden általa felállí-
tott technikai szabály ellenére csaknem fiává fogadta dr. 
F[erenczi]t. Ahogy tőle magától tudom, őt tekintette gon-
dolatai legtökéletesebb örökösének. Ő lett hát a nyilván-
való trónörökös, akinek közeleg ünnepélyes bevonulása 
Amerikába”. Majd egyes szám első személyben, közvet-
lenebbre váltva megállapítja: „Mindenesetre csak addig 
tudta eltűrni..., hogy a fia legyek, amíg először ellent nem 
mondtam neki”.

Füst nagy szerelme, Jaulusz Erzsébet, gimnáziumi ba-
rátja és osztálytársa nővére, több mint öt évvel idősebb 
nála. Édesapját ő is korán elvesztette, de nagy családban 
él, öt testvére van. A Lipótvárosban laknak, de érdekes 
véletlen, e család is Miskolcról származik, a nagyanya ha-
láláig ott is él. Megismerkedésükkor 22 éves önálló, dol-
gozó nő, mivel anyagi helyzetük nem túl fényes. Özvegy 
édesanyja fakereskedésből egyedül tartja fenn a családot. 
Erzsi korához, társadalmi helyzetéhez képest rendkívül 
művelt. Németül, franciául jól beszél, zongorázni, táncol-
ni, énekelni tanul, s operaénekesnő szeretne lenni. Sze-
reti az érdekes embereket és a művésztársaságot. Baráti 
köréhez tartozott a karmester Reiner Frigyes, a szintén 
operaénekesnőnek készülő Guthi Böske, Láng Juliska 
(később Mannheim Károlyné), aki gyakorló pszichoana-
litikus lett, Erdős Renée és Bőhm Aranka. Már számos 
ismert férfi forgolódik körülötte, az újságíró Szász Zol-
tán s az idősödő Bródy Sándor is udvarol neki (egy ideig 
ugyanis Jövendő c. folyóirata titkárnője volt, ahol a fiatal 
Ferenczi több írása is megjelent). Intellektuális partnere 
az ifjú Füst Milánnak, ezért jelentett szenzációt a lenézett 
nőkhöz képest. Megismerkedésükre később Füst így em-
lékezik: „Elcsodálkoztam, hogy ez a kis semmiség, ez a kis 
lebecsült intelligencia ilyen titkos, pompás képességeket 
rejt! ... Felettem áll talán?... Visszanézve: rossznak érzem 
magam, ... önző és becstelen, becsmérlő, hiú gondolata-
im voltak.” Máshol meg így jellemzi: „Igazi kedély volt! 
Ha bejött a szobába, sugárzása sugárzást indított a lel-
kekben.” Tehát éppen ellentéte az ifjú költőnek, akit nagy 
tehetségnek és okos társalgónak tartott, s ezért szívesen 
barátkozott vele, de folytonos szerelmes gyötrődését és 
gyanakvó féltékenységét unalmasnak és néha terhesnek 
is találta. Ezen kívül Füstnek ekkor még nem volt biz-
tos egzisztenciája, ellenben volt egy érte robotoló, min-
den ambícióját beléje helyező rideg, zsarnoki édesanyja, 
aki Erzsit sem túlságosan kedvelte, tehát mint parti sem 
jöhetett számításba. Erzsit egyébként is még nem a férj-
hez menés gondolata, hanem az énekesnői karrier foglal-
koztatta, és 1910-ben kiment Berlinbe éneket tanulni. A 
berlini tartózkodás kisebb megszakításokkal három évig 
tartott, s kapcsolatuk ez időszakban romlott meg igazán. 
Füst gyötrődő, gyanakvó szerelmes leveleire a lány egyre 

ritkábban, kelletlenebbül válaszolgatott, de megjelent és 
elküldött munkáit mindig nagy elismeréssel fogadta, lel-
kesen elemezte. Ugyanakkor tudtára adta, hogy lekötni, 
kisajátítani nem hagyja magát, csak az formálhat rá jogo-
kat, aki majd feleségül veszi. Füst viszont izzó szerelme 
ellenére ezt még nem tehette meg. Közben feltűnik a lát-
határon egy idősebb, kész egzisztencia, aki követni tudja 
Erzsit Berlinbe, s ott megfelelő életfeltételeket teremteni 
számára, ha énekesnő lesz. Az író ekkor lovagiasan visz-
szavonul, miközben tudja, hogy ő a fontosabb a lánynak, 
aki ezt írásban is közli vele. Noha mindketten alapvetően 
intellektuális lények, vágynak a testi kapcsolatra is, de el-
fojtják e vágyat. A nő józan megfontolásból, nem akarva 
rontani férjhez menési esélyein, a férfi az anyai nevelés 
gátjai miatti túlzott szemérmességből, és a kudarctól vagy 
a kiábrándulástól való félelmében. Időközben kitör az I. 
világháború, Füstöt ideg- és tüdőbetegsége miatt felmen-
tik a katonaság alól, a vetélytárs pedig eltűnik a harcok 
forgatagában. Az ily módon szabaddá vált leány, aki éne-
kesnőként sem bizonyult igazán tehetségesnek, már 32 
éves, hazatér Berlinből, és igyekszik felújítani „barátsá-
gát” a még nőtlen férfival. Füst ekkor már középiskolai 
tanár és a Nyugat megbecsült munkatársa, ráadásul zsar-
noki édesanyja is meghalt. Erzsi varázsa még nem teljesen 
hatástalan rá, de a mellőzés és az elszenvedett sérelmek 
túlságosan frissek, ezért a kísérlet kudarcot vall. Erzsi egy 
levélbeli burkolt visszautasításra hasonlóval válaszol, és 
ő szakítja meg négy évre a kapcsolatot. Ezzel a szerelmi 
dráma második felvonása is lezárul.

1919-et írunk, Ferenczi ekkor veszi el hosszú hezitálás 
után Gizellát, és a tönkretett, klinikai esetté degradált sze-
relem, Elma is férjhez megy Amerikába. Ferenczi ugyan 
legyőzi neheztelését Freuddal szemben, de hogy nagyon 
is megszenvedte kegyetlen játékát Elmával, arról csak 
évekkel később új barátjának, Georg Groddecknek 1921 
karácsonyán írott megrendítően őszinte leveléből értesü-
lünk: „Levele új erőfeszítésre ösztönzött, és segített, hogy 
feleségem előtt is… leleplezzem magam. Újra beszéltem 
neki a kielégítetlenségről, a lánya iránt érzett elfojtott sze-
relemről (aki a menyasszonyom lett volna? illetve volt is, 
amíg Freud egyik némiképp elítélő kijelentése arra nem 
indított, hogy görcsösen legyőzzem ezt a szerelmet, és a 
lányt mereven eltaszítsam magamtól.) ... Nem akarok neki 
fájdalmat okozni, semmit sem vagy csak keveset mondok 
neki hűtlenségi gondolataimról; de aztán helyette ma-
gamnak okozok fájdalmat.”

Füstöt is meggyötri az általa kezdeményezett szakítás 
és megkísérli művészi élményként feldolgozni az „E.-
ügyet”. 1919 és 1921 között készülnek a Catullus-dráma 
első változatai. A darab önéletrajzi vonatkozására utal 
a következő feljegyzés Naplójában: „Lesbia idősebb, 
mint Catullus, mert E. is idősebb volt, mint én.” Egy idő-
ben vívja küzdelmét újra és újra feltoluló érzelmeivel, 
meg Osvát bírálatától felerősödő művészi kételyeivel. 
De mindez még nem tudatosul benne. „Furcsa, hogy 
nem jól esik írnom ezt a darabot... Nagy az ellenállás, 
s nem tudom, hogy miért... Rossz volna? Vagy az anyag 
túl nagy?” Magánéletében is nehéz döntés előtt áll: el-
vegye-e feleségül egykori tanítványát, az érte minden 
áldozatra kész, hozzá remények nélkül szegődött Helfer 
Erzsébetet, vagy válassza a művészi magányt, akár da-
rabjában, a Catullus-ban. 1921 januárjában azt jegyzi be 
a Naplóba, hogy „E.-vel végleg szakítottam”, majd nem 
sokkal később azt, hogy „március 4-én éjjel két órakor 
Isten segítségével befejeztem a Catullust”. 1921 nyarán 
azonban már az öngyilkosság gondolata foglalkoztatja, s 
néhány hónap múlva felhívja telefonon régóta mellőzött 
szerelmét, hogy bejelentse neki a végső megoldást. De 
amikor az aggódva újra jelentkezik, egy megrázóan ke-
gyetlen levélben tombolja ki évek óta lefojtott fájdalmát 
és zúdítja rá vádjait a hozzá most igazi érzésekkel köze-
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ledő leányra. Erzsit pedig most lobbantja először valódi 
lángra az az iszonyú indulat és szenvedély, amely a régi 
sérelmeket felidéző levélből kicsap. Most ő az alázatos, 
a megalázkodó: „Legyen jobb, mint én, Milán, nyújtsa 
felém a kezét... hűséges kutyája leszek, szolgája, titkára, 
társa, amit Maga akar, próbálja meg még egyszer ve-
lem” – írja 1922 januárjában. Az áldozatos feleség, nő-
vér és anya szerepe azonban már másra van kiosztva, a 
szeretetében emberfelettien önzetlen Helfer Erzsébetre, 
akit Füst hosszú hezitálás után 1923. július 21-én nőül 
is vesz. A Napló tanúsága szerint azonban újból és újból 
felmerül benne J. E. képe, álmodik vele, fantáziál róla, 
lelkiismeret-furdalás gyötri, hogy rossz volt hozzá, és 
„emlékét megkönnyezi”. S noha később egyre ritkulnak 
a rá vonatkozó naplójegyzetek, a Jaulusz-ügy lezárhatat-
lan: „Egy irreális kép foglalkoztat: az, aki volt, vagy akit 
a képzelet alkotott... azt vitatod, hogy milyennek kellett 
volna lennie... és nincs vége a vitának. Fáj, vitázol, sze-
reted, gyűlölöd.” – jegyzi fel még tíz év múlva is.

Ez lehet magyarázata annak a hétéves küzdelemnek és 
kínlódásnak, amelyet 1921 és 1928 között a Catullus-szal 
folytat, továbbá annak is, hogy házassága ez időben vál-
ságba kerül. A szeretetteljes kapcsolat diszharmonikussá 
válik, kicsiségek miatt kínozza az asszonyt, majd indula-
tosságáért vádolja önmagát, több ízben el akar válni, és a 
Napló tanúsága szerint ismét öngyilkossági tervekkel fog-
lalkozik. Máskor nőgyűlölő kirohanásai vannak.

A Jaulusz-szerelem „megoldási kísérletei”: Nevetők 
(1918–1920) kisregény (megölni őt és önmagát); Catullus 
(1921–1928) dráma (öngyilkosnak lenni vagy az alkotás 
magányába menekülni egy jó, áldozatos leány mellett); a 
Néma barát (1929–1934) dráma (megölni vagy elcsábíta-
ni a nőt, vagy megbocsátani neki hűtlensége miatt). Füst 
önmagát 2–3 figurában jeleníti meg, s Groddeck Baden-
Baden-i szanatóriumában, ahova Ferenczi közbenjárásá-
val került 1928-ban, megismerkedik a pszichoanalitikus 
orvos gondolatával a lelki személyiség összetettségéről, 
amelyet némileg másként, de Freudtól különbözően, Fe-
renczi is vall11, s amely „hitelesíti” művészi megoldásait. 
(„Az emberi lélek nem valami egység, hanem gyülekezet”, 
az individuumban ezer meg ezer többféle, többé-kevésbé 

önálló lelki élet működik – írja évtizedekkel később, a 
Hábi-Szádi Tibeti lélektan című fejezetében).

Füst Milán anyja halála után (1916-tól) kegyetlen já-
tékot játszott Jaulusz Erzsébettel, még ha ez nem mindig 
tudatosult is benne. Osvát, amikor 1922-ben elégedetten 
beszámolt neki végső szakításukról, ezt mondta: „Én 
hiúbb ember vagyok, mint te, – a hiúságomnak nagyon 
tetszenék ez a dolog, – én bizony eljátszogatnék vele”. Ké-
sőbb Osvátnak ezt is a hibájául rója fel, amikor távolod-
ni igyekszik tőle: „Én egy kicsit eljátszogatnék J. E.-vel! 
– mondotta nékem, mikor szegény nyomorúságában rám 
fanyalodott – No nem!”

Ferenczi megbékél Freuddal, de szemére veti abbéli 
szerepét, hogy házassági terve Elmával meghiúsult, és 
nem lehetnek gyerekei, de ő sem adja közvetlen jelét bár-
miféle megbánásnak, amiért a lánnyal kegyetlen, őszin-
tétlen játékot játszott: „Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön 
Elma ellen tanácsolt engem, még pa. kúrával sem legyőz-
hető ellenállás van bennem az Ön személyével kapcsolat-
ban, mely minden érzékenységemért felelős.”12

Elma, aki a Ferenczi-ügy óta férjhez ment, majd kü-
lön is vált norvég származású, kissé könnyelmű férjétől, a 
műkritikus, kiállításszervező, drámaíró Lauvriktól, akivel 
Amerikában éltek, 1924-ben visszatért Magyarország-
ra. Füst Milánné férjének Baden-Badenba írott leveléből 
(1928) tudható, hogy Füst nagy lelki, alkotói válságának 
termékét, a Catullus-t, Elma is ismerte: „Együtt voltam, 
vagyis meghívott a lakására Ferencziné lánya, az Elma – 
írja Füstné –, és valamivel kapcsolatban azt mondta, hogy 
Téged mindenfelé rendkívül dicsérnek, a Catullus-t mes-
termunkának tartják, és általában Téged a legjobb mai 
írónak”. Elma talán megérezte, hogy a darab ő és Ferenc-
zi drámájáról is szól. Hogy a Jaulusz Erzsiről mintázott 
Clodia, akit szerelme rossz nőnek tart és nem vett el fele-
ségül, akár ő is lehetne, a megértő, áldozatos társ, Tertullia, 
akibe a költő nem igazán szerelmes, Gizella, és Catullus, 
aki az élet helyett a költészetet választja, Ferenczi.

Volt még valaki Füst és Ferenczi ismeretségi, baráti 
körében, aki tudhatott mindkettőjük szerelmi drámájáról. 
A tragikus sorsú, fiatalon meghalt pszichoanalitikus or-
vosnő, Révész Erzsébet (1887–1923), mivel Freud képezte 
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  1 Az idézőjelben lévő főnevek szimbolikus jelentésűek: Gubancok, Ronald David Laing (1927–1989) skót pszichiáter, költő versének, ill. kötetének 
címe. Élethelyzetek, kapcsolatok ellentmondásairól, az emberi kommunikáció zavarairól szól. Őrült gomolyag, Füst Milánnak a szerelem, az 
érzelmek irracionalitására, ellentmondásaira utaló kifejezése. Hold című versében pedig magának az égitestnek a neve, amely megzavarja az 
emberek érzelmeit, szexuális vágyait.

  2 Az említett kötet 172. oldalán.
  3 In memoriam Ferenczi Sándor, Mészáros Judit szerkesztésében, Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. 2000. 140. 
  4 Uo. 54. 
  5 Petőfi Irodalmi Múzeum, Füst Milán-hagyaték.
  6 Ferenczi Sándor levelezése Georg Groddeckkal, Thalassa Alapítvány – Imágó Egyesület, Bp. 2010. (Ferenczi levele 1921 karácsonyán 

Groddecknak , 136.)
  7 Kapusi Krisztián: „Róza mama” = Thalassa, 2008. 3. sz. 88. 
  8 Gyógyászat, 1908. és Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból, Magvető Kiadó, Bp. 1982. 45. 
  9 Ferenczi Sándor: Klinikai napló 1932, 105. 
10 Freud–Ferenczi Levelezés II/2.köt. (Ferenczi levele Freudnak, Bp. 1917. nov. 18.) 116–117.
11 L. Hárs György Péter: A Ferenczi–Groddeck–Füst Milán-háromszög, 41. jegyzet (212.)
12 Freud–Ferenczi-levelezés II/2. köt. (Ferenczi levele Freudnak, Bp. 1919. máj. 23.) 245.
13 Uo. 136. o. 1. jegyzet.
14 Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis, Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1994. 328. és Ferenczi levelezése Groddeckkal, 

Thalassa Alapítvány – Imágó Egyesület, Bp. 2010. 174.  
15 In memoriam Ferenczi Sándor, 140. 

ki,13 Ferenczi analizálta s vette fel Egyesülete tagjai közé, 
ő pedig a Füstöt analizáló Hermann Imre kiképzője volt, 
sőt még Groddecket is jól ismerte. Fivére, Révész László 
(a szintén pszichoanalitikus orvos) is Füst barátja volt, aki-
ről Naplójának tanúsága szerint Catullus című drámája 
Calvusát mintázta. A mester én vagyok. Egy doktorkis-
asszony naplójegyzetei (1932) című kísérleti regényének 
alaptörténetét Révész Erzsébet mesélte el az írónak, s a 
mű végső soron az apai, talán osváti „hatalommal” való 
leszámolásáról is szól. (Ismét furcsa véletlen, hogy a re-
gény éppen abban az évben jelent meg, amikor Ferenczi 
elkezdte írni Klinikai naplóját, melyben Freudból való fáj-
dalmas kiábrándulásáról is vall.) 

Révész Erzsébet a szeretett-gyűlölt apja halála után fel-
lépett, gyors lefolyású vészes vérszegénységben halt meg, 
amikor már hetedik hónapos terhes volt. Sem őt, sem cse-
csemőjét nem tudták megmenteni. A mindig gyermekre 
vágyó Ferenczit mélyen megrendítette halála, és újra kez-
dődtek hipochondriás panaszai.14 Kísérteties, hogy tíz év 
múlva Ferenczit is épp ez a betegség vitte el azután, hogy 
belátta: pótapja, Freud, a „felsőbb hatalom”, aki addig vé-
dőn mellette állt, megvonta tőle támogatását. 

 Összegzés
A vizsgált alkotók lényeges érzelmi kapcsolatainak 

„képlete” sok tekintetben hasonló volt, a bennük részt 
vevők természete és a konfliktusok, a szerelmi gubancok 
és őrült gomolyagok feloldása egészen más. Füst Milán 
választott apja, Osvát Ernő ritkán szólt bele az író magán-
ügyeibe, nem úgy, mint Freud, az idősebb kolléga és az 
apa tekintélyével. Számára nem Ferenczi boldogsága volt 
a legfontosabb, hanem a pszichoanalízis jövője, s nem 
akarta a legtehetségesebb, leghasznosabb munkatársát el-
veszíteni.

Osvát számára, aki nem ilyen konok és kérlelhetetlen 
zsarnok, úgy tűnik, Füst segítése, támogatása a cél, hiszen 
tudta, hogy a nehéz sorsú, becsvágyó fiatalember számára 
a siker és remekművek alkotása lehet a legfőbb elégtétel 
nyomorúságos ifjúságáért. Ennek megvalósításában pe-
dig egy áldozatos társ, egy „jó anya” segítheti leginkább. 
Ezért mondta Helfer Erzsébetről: „Ezt a leányt el kell ven-
ned... ilyen nem mindennap akad – ezt nem szabad elköny-
nyelműsködni.” Amikor értesült eljegyzésükről, „megha-
tóan kedves volt, – mintha apám volna, többször könnyes 
volt a szeme” – jegyezte fel Füst a Naplóban. A művészi 
ambíciókat dédelgető, kezdetben önző Jaulusz Erzsit vi-
szont megfelelőbbnek találta a múzsa szerepére.

Füst Milán művek sorában kísérelte meg gyermekkori 
és később elszenvedett traumái feloldását, novellák, drá-

mák szereplőivé stilizálva apja, anyja és nagy szerelme 
alakját, végigpróbálva az életében megoldatlan konfliktu-
sok megoldásának lehetőségeit. A végső megnyugvást és 
beteljesülést emberi és művészi értelemben egy remekmű 
– a Nobel-díjra is jelölt A feleségem története (1936–1942) 
– jelentette számára, melyben két meghatározó asszo-
nya, a két Erzsi vonásait egyetlen varázslatos nőalakban, 
Lizzyben egyesíti (tanúság erre Naplója). E művében már 
– Störr kapitány szerepében – humorral, iróniával képes 
láttatni önnön emésztő féltékenységét és szerelmi guban-
cait is.

Ferenczi ezzel szemben elfojtja az Elma-szerelem trau-
matikus élményét, s elveszti az esélyt a teljes életre, a valódi 
szerelemre, a gyermekekre. Ugyanakkor talán ez a kudar-
cos kapcsolat adja számára az első lökést egy szeretettel-
jesebb analitikus magatartáshoz, a pszichoanalízis addigi 
technikájának a megújításához, majd a kölcsönös analízis 
gondolatához. Az idealizált apától, Freudtól nem tudott 
végleg elszakadni, s amikor új utakra merészkedett, az 
pártolt el tőle, s hagyta magára tudományos küzdelmei-
ben. Ez olyan krízist okozott számára, amely betegsége 
mellett megölte életenergiáit, és végső soron hozzájárult 
halálához is. „Érdemes-e mindig csak egy másik személy 
életét (akaratát) élni – az ilyen élet nem egyenlő-e már-
már a halállal?”  – teszi fel utolsó hónapjaiban a kérdést 
a Klinikai naplóban (1932. október 2.).  „Utolsó munká-
jának címe: »Zavarok a felnőttek és a gyermek egymás 
megértésében« talán arról a sérülésről is beszél, mely 
Ferencziben az örök gyermeket halálosan érte” – írja 
Emlékezésében barátja, Hollós István.15

Ferenczi és Füst meghatározó érzelmi kötődéseinek 
rokon vonásai bizonyos szemléleti és gondolati hasonló-
ságot is eredményeztek. Például a nőkről, a szerelemről, 
a női szexualitásról, a lelki személyiség szerkezetéről 
való felfogásukban. De ezek és mások számbavétele Hárs 
György Péter bevezetőmben említett tanulmányának lett 
a témája.

A Füst és Ferenczi életrajzára vonatkozó ismereteket 
a következő művekből és dokumentumokból merítettem: 
Füst Milán: Teljes Napló I–II., Fekete Sas Kiadó, Bp. 
1999; Füst Milán rejtélyes múzsája, Fekete Sas Kiadó, Bp. 
1995; Ferenczi Sándor: Klinikai napló 1932, Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1996; Berman, Emanuel: Sándor, Gizella, 
Elma. Életrajzi utazás = Thalassa, 2003. 1. sz. 69–98.; 
Erős Ferenc: Kultuszok a pszichoanalízis történetében V. 
f.: Nem egészen tiszta játék egy magyar lánnyal, Jószöveg 
könyvek, Bp. 2004. 105–125.

A fentiekből idézett passzusokra a jegyzetekben 
külön nem hivatkoztam, kivéve ha forrásuk nem volt 
nyilvánvaló. 
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GÉCZI JÁNOS

Láttam
Láttam a szemedben, tudod, meg fogsz halni.
Az idősb hölgyeknek olajos a tekintete.
Az ilyen masszív nyelvtani helyzetek
teszik lehetővé számomra,
hogy átadjam a kert félig nyílt, utolsó virágát,
a találkozásunk előtt téptem, 
s azóta ujjaim között szórakozottan forgattam,
egykor mint hajfürtöket, éppen a tó partján,
a lánynak, aki harmincnyolc évvel ezelőtt voltál.
Ki öleli körbe egykori derekamat karjával, nyakamat,
mit sosem tett, és potyog könnye hajdani mellkasomra.
Sima lettem, akár a kő. Látod. Nő az űr a számban.
Bolyongó levelek zúgnak olykor a koponyámban.
Látod, a magvam akként szakad, mint kit felakasztanak.
Értem ugyan, miként tárul fel a múltban a jövő,
de, hogy a jelenből hogyan a múlt, nem.

Változat egy Radnóti-motívumra
A hagyma a föld alól zöld lánggal kicsap,
április van és tulipán. 
Májusra fehér lesz, lehull.
Használni kell, hiába pontatlan.
Nem láttuk, ahogyan robban a hagyma a föld alatt,
nyílik belőle virágnyi láng s majd perdül a szirma hamuként
a földre, hogy befedje, vissza.
Ez ami bennünk közös, a csend azonosan hallgat 
mindkettőnkben. Nincs szavunk közös se erre, se arra.
Hanyagul tesszük dolgunkat, bomlik a fény, visszazárul,
telve kétellyel, ahogy forgatjuk napjaink kristálygömbjét.
Te erre nézel. Én arra.
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SZÉKÁCS VERA

Az új lakás
Mona Veronikának

Tizenkét csupasz fal, három üres szoba,
de a vízszintes decemberi napsugár 
minden zugot betölt.
Így lenne jó élni itt, nem kéne más,
csak egy ágy, egy asztal, két szék.
De már loholnak utánam a hű ebek,
tántoríthatatlanul, elűzhetetlenül.
Hallom lihegésüket,
a sarkamban vannak: 
bútorok, cserepek, a könyvek tömege,
az elhordott, kidobhatatlan, 
szekrényekből kiömlő ruhák
és negyven év emlékei,
hogy e szép, hófehér tereket is betöltsék, 
hogy itt is a földre nyomjanak.

Alkalmi vers
Felejthetetlen pillanat: leszálltunk egy üstökösre.
Műszerünk, szúnyoglábain, rajta áll.
Csurjumov-Geraszimenko – nincs ma szebben csengő név!
Izgalmasak ott a nappalok és az éjszakák:
virradat után hamar eljön az éj,
de máris felkel a Nap, majd gyorsan bealkonyul.
Kurta álom, kurta sütkérezés.
Mondják, a gravitációja csekély, műszerünk is majdnem ellebeg.
Vajon engem megtartana-e, vagy esetleg
én vonzanám magamhoz, és alámsimulna az űr csendjében,
hogy együtt forogjunk és élvezzük a fény játékait?

Hát újra itt vagy
Hát újra itt vagy, tündöklő Orion!
Még egy őszt hoztál nekem.
Hajnali álmomból felriadva láttam meg
hatalmas alakod az égen.
Nyilad és a többi rejtve marad gyenge szemem előtt,
de ragyogó H betűdet tavaszig látni fogom, 
és ferde gerincével rám hajolva a tó fölött
ígérni fogja mindazt, ami hozzá tapad: 
hűséget, hitet, hálát és – 
ne tovább, sanda H betű, úgyis tudom. 
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A Hold tudta már
Ponori Thewrewk Aurél emlékére

Soha nem volt még olyan furcsa a Hold,
szinte ijesztő, ahogyan megjelent
azon az októberi hétfő estén a keleti láthatár fölött.
Mintha nem is ő lett volna az,
hanem egy szederjes vagy inkább penész-zöld
fényű lámpa a tó felszínén,
torzan, mint egy darab töredezett cserép.

De ő volt az mégis, mert aztán,
ahogy lassan fölfelé vánszorgott az égen,
kezdte összeszedni magát.
Paloznakkal szemben már kerekebb volt a képe,
és kisárgult, de csak amolyan párás, borongós sárgára.
Tudta már, hogy nem vagy ott, és többé nem is leszel.
Téged siratott.
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GELLÉN-MIKLÓS GÁBOR

Bennem az erdőt
Megkapaszkodom egy gesztenyébe.
A kabátom ujjába. A kabátod ujjába.
Ülünk a padon. Nem félek.
Te látod bennem azt az erdőt,
amit én egy törékeny, pici falevélnek látok.

Névadó
Ezek itt. A lélek
fészek-puha zongorabillentyűi.
Madarak repülnek át fehérből a feketébe.
Vagy fordítva. Felcsendül
egy váratlan komolyzenei darab,
holott te mindig is az egészre vágytál.
Hallgatod a villámok veszekedését.
A szárnyak által összekarcolt égen
átrendezed a zivatarfelhőket, és sorban
nevet adsz nekik.  

Könnyek nélkül,
szakszerűen. Lélekszakadva.
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DEVECSERI ZOLTÁN

Alsóbélatelep, 1973
Csorba Győző tiszteletére 

Tíz évvel korábbi a könyv,
melyben még igazi vörösfenyők
dőltek ki hiteles dőléssel –
Nagyobb volt ölelésünknél is
a „csenevész nád”, a hívó part
kedvesem! Nagyobb volt nálunk,
védett minket a készülő vihar
tornya, majd elvonult:
„Telihold, fényes háztetők!”
Szó, nyelv, toll ehhez kevés,
keressük hát az álmot,
s ezt is levetve
–  szeressünk, szálljunk!
Sétáljunk – meditáljunk, hogy
elbírhassuk a ránk találó szépségeket –

A felejtés mestersége
Kezemben napfényes papír,
asztalomon hóval borított
kíváncsiság –
zöld tollal írok karácsonyi dalt
meg tavasz-éneket
együtt kántálnak velem
cinkelábak –
Érteni vélem a dallamba
terelt csodát:
csordapásztorok jártak erre,
nem siratták még Marosi Júliát,
szemükben adventi csillogás
éledt …

Magam köré évgyűrűzve
gyermekkoromat, fákkal
növekszem, immár kérgesedve,
de az idő még számolatlan:
beszélő folyó szólít,
nem értem szavait már,
az artézikút is csak
épphogy, csordogál –
Ez a felejtés mestersége?!

Fölébredek, tisztán hallom,
papírjukból kilopott szaloncukrok
a szavak:
„Ha lakjátok a házat
– ép marad.”
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JUHÁSZ ATTILA

Október
Út, 
fénytől heges.

Hideg esőt terít el 
az éberálom.

Visz csak tovább, visz egyre.

Alacsony hold, 
fehér ég.

Nyáresti mondatok
Fázik kicsit a kert, a pázsit.
A hintában nem ült még senki sem.
A csillagok megint csak elsietnek.
Kíváncsi pórusok szűrik magukba 
a pőre végtelent.
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SZENTIRMAI MÁRIA

A kiszolgáltatott
Kietlen tájon hárfa hangja szól
arról, ki útra kelt ködös hajnalon,
tóba nézett, zöld mohát szedett, 
szellemektől el nem futott,
naponta lakmározott saját húsából,
nem figyelt, kiitta mérgét fenékig
arctalan ellenének,
és mikor már sokadszor keresztút elé
ért, kiszolgáltatottan várt jelet,
ő a választani, dönteni képtelen.
Nézne kék égre, ám az örvény sötét
mélybe húz, karma közül nem ereszt.
Áll. Talán még újra képes látni azt,
mi egykor erős páncélként karján
ringatta végtelen éjeken át.

Kapaszkodó
Karnyújtásnyira zöld ág libegett és
szélnek dőlt, dacolt ősi erővel,
olvadtam bele, fejvesztve, rohanva,
zúgó félelem ellen öle óvjon,
mert hullik szava régmúlt bizalomnak,
fejszék csapnak a vágy mély gyökerére,
pusztul régi ígéret, eleven hús,
s nappal nem terem arcot letakarva.
Nem lángban alakult át hamuvá, csak
lassan, mint maradék avar alján
séták elfeledett lábnyoma hallgat.
Jó megbújni csönd hűs alagútján,
eltemetni, mi történt, szavakon túl,
csak érezni szagát őszi virágnak.
Hangtál kellene, kongó-bongó,
s rezgőn tovavinné bomlásom
itt-ott megakadó ütemét.
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HORVÁTH VERONIKA

a rák jegye
nem tudhatom ki lehetett 

anyám 
mielőtt apámmá változott
és bensőjét úgy megkeményítette 
hogy kő nőtt a méhében

egy álombeli múltban bárénekesnő volt
szipkából slukkolta az erotikát
és nem törölte kötényébe a baromfivért
hogy száraz kézzel tűrje 
füle mögé szomszédasszonyunk
napi jótanácsait

meg nem élt életében bűvészek 
fürtös hajú szeretője volt
kulisszák mögött szerelmeskedett
fehér ruhában fűrészelték ketté
mosolygott mikor az alteste eltűnt a keretből
s a rejtőzködő kínoktól szabadon
mellszoborként járta a világot
törte össze súlyos keblével a férfiszíveket
sima márvány volt
belém örökített fehér emlékezet

ki lett volna ha nem szül meg engem 

éveimmel 
csak fogyott és nőtt 
testében a kő

tükrös kalács
beléd szinte minden nap szerelmes vagyok
mégis gyakran viszem vásárra a bőröm
kinek kell három zsáknyi teljes odaadás?

öregapám egyszer megígérte 
hoz nekem vásárfiát
mai napig várom a fiút
pimasz orra körül néhány szeplővel
ha rám néz nevet a szeme
neki adom egész szívemet
írva van
elfogadásért akármit kérhet
titokban a takaró alatt simogatom
mindenfélét játszok majd vele
szülök neki kis vásárfiúkat
kockás nadrágban cigánykerekeznek
a lacikonyha szagától terhelt sárga téren   
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olykor
kirakatok visszatükröződő üvegein
incselkedik velem
rám villan tekintete 
vörös lesz és egész 
a csalódásomban sarokba hajított 
darabokra tiport 
meggyalázott mézeskalács
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M. KÁCSOR ZOLTÁN

Árvák szimmetriája
Hiába is fekszünk összezárva
és marjuk egymásból ki a rosszat
hiányt egy idegen is okozhat
csak kezdet kettőnk szimmetriája.

Van egy út, az utak közül árva
a magát ismételgető mondat
amin keringőznek a halottak
kezdetben kettőnk szimmetriája.

Itt indul és itt végződik bennünk
mert képtelen elhagyni a testet
akkor is, ha egymás mellett fekszünk

az ízek visszautat keresnek
csillapíthatatlanok, hiába
kettőnk a kezdet szimmetriája.

Idegenek
Harminc éve egy bolygót vizslatok,
vannak rajta kráterek, hajlatok.
Mikor már-már úgy tűnik, ismerem,
valami felbukkan a felszinen.

Nemrég például idegen árkokat
láttam, irányuk észak-északnyugat.
Furcsa, hisz mindig oly elhagyatott,
most meg életnyomokra bukkanok.

Ha azt az árkot folyó vájta ki,
partja is van, s a parton él valaki.
Harminc éve, éppen olyan régen
nézem, hogy már ne értsem, mért nézem.

Most meg feltűnik a dombok között,
ami rég a fejembe költözött,
s belém nyilall, hogy máshogy is lehet,
így bámulom a tükörképemet.
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VERMUTH ATTILA

Bach II.
Kozmosz, keretben.
A fogócskázó fények

szilárd szépsége.

Szobabelső
Megszorult alkony.
Néha arrébb húzódik
egymástól két csend.

Állomásélet
A vonatfütty már csak olvasható.
Vágányvirág: fehér kezünk.
A kiütött ablakok szemvöröse.
Nem utazunk. Elérkezünk.

Vers
Néha-néha azt gondolom:
a semmik között még vannak rések.
Ilyenkor a papír fölém hajol.
Megfejti az ürességet.
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SOMORJAI RÉKA

fordulók
feltépem pikkelyeim
alattuk málnapiros hegek
a strandot ezért nem szeretem
kis fülkékben egy-egy rezgő árnyék
férfinak öl kell nőnek ágyék
s akár kegyhelyen a tömjén száll
belőlünk a tegnap párolog
lombosodó gyerekkorunk ma már csak ködös álom
nagyanyánk billegő lépte a látóhatáron
mire megértenéd
eltemeted

Fényjáték
tűzfalunkból eltűnt a hideg
láttam ahogy befordult a sarkon
te melleimet fogtad éppen 
gyanítottad hogy sejtem titkodat
köröttünk a világ hízott és dagadt
mint két összekoccanó gondolat a homlokunk
zihált mint a kő
hideg és józan volt hozzánk az idő
s akár fűszálak finom élein 
összegyűlt bőrünkön s elhasalt a fény
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DROZDÍK ÁLMOS

Szellemalakok
Gótikus

Múlt delejes pírból kibontakozóban
a holnap-fa ágát szorítja görcsösen.
Vállán angyal-szikra, hószín köpeny lobban,
embert rajzol porba, mint a gyermek,
név árnyának tövében ő maga a munka.
Sudár szoborrá lesz, tündöklő, arctalan;
a fény színes ablakot, boltíveket hasít.

Reneszánsz

Megveti apját, a tegnap előtt kutat,
ősi hatalmasok, óriások arca előtt.
A forrás csillogását, a vízfakasztó kutat,
látja a párát, s elnéz a víz felett,
gigantikus tudásában elmerül a tükör.
Titokzatos orommá, gyémánt ráccsá válik;
apró képről sejtelmesen mosolyog a leány.

Barokk

Folytonos újulásban a tej kővé dermed,
irdatlan szikla verejtékes viharban.
Hegyen kapaszkodik, sírt üvöltő vermek,
szédítő szakadékok tőr-forgataga közt,
s remeg a Föld sarka, ahogy mellét verve suttog.
A messze jövőbe felzengő akkord ő;
titáni pap-kórus mennydörög passiót.

Klasszicista

Fehérek az ujjak, fehérek a percek,
nyugodt harmóniában vérrel mosdik a kéz.
Vérszín rózsa lángol, belső tűztől serceg,
sápadt rózsa dereng, külső tűzben lobog,
egymásba roskad zihálva gondolat és érzés.
Ránézel most – békét látsz, s egyszerűséget;
ajtók mögött rokka pereg kétségbeesetten.

 Romantikus

„Parázslik a szívem: égjen minden ember!
Bensőmben tél tombol: dérbe fúljon a nyár!”
Sárgőzös viharral, vagy mosolygó szemmel,
de mindig őszintén, színtengerrel köszönt,
egy az én, s az énen túl – név és mű összeforr.
Alkony-pírban derengő tegnapi önmagunk;
bomló hullahegyek közt süvít a szabadság.
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PUSZTAI ZOLTÁN

Túl a költészeten
mielőtt bárki leír a lapról
pumpálja még a motor a vért
lehetett volna szebb is a vaskor
elmúlt a múlt bár gyakran itt kísért

fején egy lepedővel és huhog
olykor jó pénzért láncot is csörget
és vélhetően szorul a hurok
de nem fecsegünk ki ennél többet

az áramszünet pár percet várhat
műköröm műszempilla mű-tét
ez a kereslet az a kínálat
míg félbeharapunk néhány igét

és kártyákból építgetünk várat
a higany a lázmérőben le-föl
és közben a múzsa is hátba támad
de nem az pusztít el ami megöl

súgja a sarokból cinikusan
rajtunk röhörészve este Nietzsche
már hamarosan sorsdöntő futam
nyílik előttünk ímhol a pince

s ha nem tudnánk mire vélni netán
hogy mögöttünk maradt régen a cél
felénk evez talán egy gondolán
egy megfejtő és életre ítél 

és függetlenül minden egyébtől
felragyog villámfényben az éden
lemondani nehéz a mesékről
fehér a leltári szám a gépen

és falfehér fejünk felett a menny
miért is látnánk mindent sötéten
legyen a jelszó a mélyben: pihenj
fölfele liftezve végül a nem

igen is lehet talán ki tudja
mikor ér véget a történelem
mikor kezdődik nullpontról újra
a vers amely túl van a költészeten
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Borítékolható
lesz még talán néhány lelet
mielőtt eltűnünk lassan
bölcsőszájú halat temet
a homok a sivatagban

és kezünk nyoma a kőben
jövendő időknek üzen
a tűző napon egy őrszem
vigyázza egykedvűen

a tovatűnt tavak helyét
borítékolható a szó
a titkosírásra pecsét

és kiköt egy papírhajó
az éden füvétől messze
a semmi szívében este

Többfelvonásos
zümmögés köröz a fényben
zizegteti szárnyát a csend
álmában lehet csak ébren
aki az életre igent

úgy mond hogy bele is roppan
bár akkor is keresztet vet
amikor mások titokban
már vérében mosnának kezet

de ezen a ponton függöny
többfelvonásos a dráma
megül a pára a tükrön

és megágyaz éjszakára
ha elfogy a fény és a szó
a mélyben egy álmodozó

Szeretettel köszöntjük a 60 éves Pusztai Zoltánt!



34

Egy üres, elhagyatott buszmegállóban üldögél. Az 
orrából enyhén sós nedv szivárog, érzi a nyelve hegyé-
vel. Egyetlen papír zsebkendője volt, de már elhasználta, 
és bedobta a megálló üvegfülkéje melletti kukába; nyal-
ni kezdi a felsőajkát, aztán beletörli az orrát a kézfejébe. 
Tovább folyik az orra, a kicsöppenő nedvességet a tenye-
rébe, majd az öltönye ujjába is beletörli, nem érdekli, már 
teljesen mindegy, különben sem látja senki. A nyakkendő-
je szárát, mint egy sálat, a nyaka köré csavarja, nem véd 
semmit, a torka ugyanúgy fázik tovább, jéghideg a nyál, 
amit le kell nyelnie; vacog, reszket, mínusz öt vagy hat 
fok is lehet, talán még hidegebb.

De busz az nem jön. Mióta dekkol itt? Negyed- vagy 
háromnegyed órája? Amióta rásötétedett, mintha ugyan-
az a kilátástalan perc ismétlődne újra meg újra, a légzésre 
figyelni, csak a légzésre…

•

Foglalkozása: ingatlanszakértő. Simára borotvált arca 
van, magas homloka, barna haja, egyelőre ősz szálak 
nélkül. Megbeszélése, amelyen munkaadóját képviselte 
cége egyik ügyfelének tágas, belvárosi irodájában, késő 
délután ér véget. Ekkor ő már rosszul van az éhségtől 
– nemhogy ebédelni, de egy kávét meginni sem tudott 
egész nap –, még szerencse, hogy autója épp egy üzlet-
ház bejáratánál parkol, odabent biztos van legalább egy 
étkezde, ahol gyorsan bekaphat valamit, gondolja, és 
meghosszabbítja a parkolójegyét, elrejti a csomagtartó-
ban könnyű, félmillió forintos laptopját, gondosan ellen-
őrzi, bezárta-e a kocsit, aztán belép az üzletház fotocel-
lás ajtaján. 

Pár perccel később padlizsános marhahúst eszik csiga-
tésztával egy alagsori török büfé asztalánál. Igyekeznie 
kell, nemsokára egy másik értekezlete kezdődik valame-
lyik távoli kerületben – a főnökével ketten hivatalosak rá 
–, lesz vagy félóra átérni oda. 

Mi is a pontos cím? És mennyi az idő? 
Okostelefonját veszi elő a zsebéből, és olyat lát, amit 

még soha: telefonja érintőképernyője narancssárgán vilá-
gít, ahol az ujjával hozzáér, a kijelzőn éles, tűzszínű, pil-
lanatokra összeálló pacák, értelmezhetetlen formájú alak-
zatok jelennek meg és halványulnak el; a háttérképe, egy 
szavannán átvonuló elefántcsorda meg néhány zsiráf, a 
távolban a Kilimandzsáró titokzatos, fenséges, csapott 
gúlája: sehol. 

Francba. Se a leveleit, se az üzeneteit nem látja, inter-
netezni, telefonálni se tud, és valószínűleg őt sem lehet 
hívni. Viheti a telefont szervizbe? Ugye nem döglött be 
végleg? Az nagy baj lenne.

Végzett a marhahússal, indul vissza a bejárathoz. Az 
üvegajtó, amelyen bejött, kifelé nem nyílik, hátrébb lép, 
oldalra, hátha a fotocella úgy érzékeli, hiába.

– Nem kijárat – szól oda neki egy borostás, fehér nad-
rágot és pólót viselő alkalmazott az ajtó melletti kulcsmá-

solóból, az alak kilép a pultja mögül, talpig fehérben úgy 
néz ki, mint egy műtőssegéd, orvos, sőt hentes.

– Itt jöttem be! – mondja a férfi, de a kulcsmásolós 
ember a másik irányba, az üzletházi alagsor túlsó vége 
felé bök a mutatóujjával: 

– Kerülni kell. 
Na szép.
A férfi máris visszakeveredik a gyorsétkezdékhez, 

onnan egy szűk járaton át egy sárgára festett folyosóhoz, 
ahol kétoldalt kisebb üzletek, utazási irodák, butikok sora-
koznak, természetes fény semmi, csak az üzletek neonjai 
vibrálnak, és a fal síkjába épített spotlámpák világítanak 
erőtlenül; ilyen nagy bevásárlóközpont nyílt itt a Mátyás 
pince mellett? Vagy csak a háztömb aljában húzódik végig 
ez az üzletsor? 

A repedező álmennyezetről valóban mutatja egy zöl-
den világító doboz, és azon egy fehér nyíl, merre van a 
kijárat, egy lottózó előtt egész sor idős asszony várako-
zik vastag szőrmebundában, jó melegük lehet – rajta csak 
öltöny van, ing és nyakkendő, a kabátját szintén az autó-
ban hagyta.

Lassan jut előre, a folyosó el is ágazik itt-ott, ő csak 
a fehér nyilat figyeli, ám egy idő után nincs több jelzés, 
azután arra tart, amerre a legtöbb embert látja; és akkor a 
folyosó még jobban összeszűkül, pár lépcső felfelé, és a 
férfi egy tágas vásárcsarnokban találja magát. 

De ez nem a Vámház körúti piac, ugye? Annyit azért 
nem gyalogolt, és különben is, a vásárcsarnokot jól isme-
ri, mindegy, a lényeg, hogy ki az utcára minél előbb, és 
vissza az autóhoz. 

Idefent a piacon már elég hűvös van.
Veteményeskertek, üvegházak nehéz földszagát érzi, 

félbevágott sütőtök édes illatát és levesbe való répáét, gyü-
mölcsökét. Hideg hússzag üti meg az orrát a hentespultok 
felől – az üveg mögött csupasz, sárga bőrű bontott csirkék, 
kacsák sorakoznak –, egy másik pultnál ínycsiklandó sajt-
kollekció, további zöldségesek: hosszú asztalaikon nagy 
halom narancs, mandarin, grépfrút, banán.

A férfi szereti a piacok különleges levegőjét, itt azon-
ban megmagyarázhatatlan szorongás, idegesség vesz erőt 
rajta. Érthető, hiszen késésben van. A standok között már 
csak páran lézengenek, egy-két járókerettel vagy bottal 
közlekedő nénikét azért itt is kikerül. 

Siet, az egyik árusnál egy ringlószerű – vagy inkább 
körteszerű – gyümölcsnek mégsem bír ellenállni, nem 
látott még ilyet. A nevét nem kérdezi, csak rámutat, 
abból szeretne három darabot, aztán amikor megkap-
ja, azonnal befalja mindhármat. Érdekes, émelyítő ízük 
van, kicsit mint a sárgadinnye, kicsit mint valami édes, 
szaftos uborka.

– Meg tudná mondani, merre van a kijárat? 
Az idős, mogorva képű, zsebre dugott kezű árus ki sem 

nyitja a száját, csak a szemöldökét emeli meg, és a fejé-
vel biccent az épület túloldala felé, a férfi megfordul: aha, 
szóval arrafelé kell tartania, ahol a régi csarnoképület bolt-

BARÓTHY ZOLTÁN

Mátyás király tér
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íves ablakait látja, a kis üveglapokból összeál-
ló négyzetrácsok szeletekbe vágják a jégszínű 
januári eget, erősen szürkülhet már odakint. 

Fizet, átvág a pultok között, és rövidesen 
kilép egy ócska fakeretes ajtón az egyik nagy 
ablak alatt, majd rögtön utána egy kovácsoltvas 
kerítés nyitott kapuján is, alig használt oldalsó 
bejárata lehet ez a piacnak. 

Végre! Kint van az utcán, vagyis egy népte-
len, csöndes téren, ahol egyből az arcába, nya-
kába vág az éles, csípős téli hideg, balra indul. 
Ha nem siet, megfázik, ráadásul el is késik az 
értekezletről – útközben ki kell majd derítenie 
a pontos helyszínt –, összefonja a kezeit a mell-
kasa előtt, tenyereit a hónalja alá dugja; lent, 
vékony, fekete gyapjúnadrágja szárán jeges 
levegő kúszik fölfelé, ahogy a vádlija, sípcsont-
ja körül a nadrág hozzáér, minden lépésnél érzi 
a gyapjú saját hidegét is.

Lekanyarodik arra, amerre a visszautat 
sejti. Hol az autó? Hol van már az a rohadt 
autó? Nyugodt utcakép fogadja sorházak-
kal, alacsony kerítések mögött kisebb villák-
kal; kopasz fák, sehol egy lélek, szélcsend. És 
mintha arrébb, a távolban is ugyanez a külvá-
rosi elhagyatottság folytatódna és veszne el a 
januári alkonyat szürkeségében. 

Nem jó az irány? 
Túl értékesek a percek ahhoz, hogy rossz 

felé induljon, egyre reménytelenebb, hogy 
időben odaérjen előbb a Mátyás pincénél par-
koló autójához, és onnan az értekezletre. Az 
utat vissza a kihalt térig már futva teszi meg, 
kényelmetlen szaladni a kemény talpú feke-
te félcipőben, igaz, legalább felmelegszik 
kicsit; aprópénz csörög, autókulcs rázkódik 
a zakózsebében, elfut a piac oldalsó kapuja 
és a kovácsoltvas kerítés mellett, bekanyaro-
dik a másik irányba, megtesz két-három sar-
kot, és…

Ugyanaz az utcakép. 
El fog késni, nyilvánvaló. 
Kurva élet. Mi az, hogy ő itt futkározik fel-

alá, egy szál öltönyben, nyakkendőben, kabát 
nélkül? Utcatáblákat nem lát, de rémlik, a piac 
melletti téren látott egy buszmegállót, onnan 
majd kiderül, hol van pontosan, aztán hív oda egy taxit.

Ja, nem tud, hiszen a telefonja tönkrement. És éppen 
most, a picsába, de tényleg.

99-es busz, Mátyás király tér. Ennyi legalább biztos. 
Kár, hogy a kis táblát és rajta a menetrendet telefújták feke-
te festékkel, nem látszik belőle semmi. Várjon a buszra? 
Meneküljön vissza a piacra a fagy elől? 

Gyorsan alkonyodik körülötte. A férfi önkéntelen moz-
dulattal kapja elő a telefonját újra, de az már nem mutatja 
az időt és a narancssárga foltokat sem, a készülék kijelző-
jén a töltöttség állapotát mutató ceruzaelem-formán kívül 
csak valamilyen kristályszemcsés, halványszürke üresség 
dereng – bekrepált végleg, úgy látszik. Pedig üzenni kéne a 
főnökének. De hogyan?

Leül a buszmegálló fedett, üvegezett várójában, egyelő-
re bírja a hideget, úgyis biztosan hamar jön egy járat, majd 

a sofőr útbaigazítja, talán el is megy a busszal egy darabon. 
A leheletével melegíti az ujjait, aztán a tenyerével befedi a 
füleit, már jó pirosak lehetnek. A nyaka különösen fázik. 
Senki nincs a téren, csak a megálló melletti kopasz bokrok 
sűrűjében repdes ágról ágra nyolc-tíz veréb, felborzolják a 
szürkésbarna tollaikat a begyük fölött, így védik magukat 
a tél jeges harapásaitól, nagyobbnak látszanak, mint amek-
korák…

Egy néni! Végre! Hajlott hátú öreg anyóka, kis, szuszo-
gós mopsz tipeg mellette pórázon, a kutyát piros mellény 
védi a hidegtől, mindkettejüknek látszik a lehelete. 

Az idős asszony botjára támaszkodva halad el a busz-
megálló előtt, talán szintén a piacról jön.

– Jó estét! Tessék mondani, milyen gyakran jár itt a 
busz? 

A néninek pirospozsgás, ráncos, mosolygós arca van, 
és olyan fülbevalója, mint az óvodás kislányoknak: kis 
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világoskék virágszirom. – Jár, jár – dünnyögi, és lép-
ked tovább. 

– De milyen gyakran?
Az idős asszony nem áll meg, egy dallamot dudorá-

szik halkan.
A férfi erősebb hangon kérdezi újra: – Mondom: 

milyen gyakran? 
Csönd. Bizonyára fogalma sincs a buszmenetrendről 

a néninek. 
– Meg tudná mondani, hogyan jutok vissza a belvá-

rosba?
A néni újrakezdi a dúdolgatást.
– Hol vagyunk most? Melyik kerületben? – A férfi közel 

hajol az öregasszonyhoz, már kiabál. Süket vajon? 
– Hallom, fiacskám, hallom.
Ő legszívesebben megrázná a vénséget, térjen végre 

észhez, és feleljen rendesen, de végül visszafogja 
magát. Közben az anyóka maga elé meredve, dudorász-
va botorkál a tér sarka felé, mellette a szuszogó mopsz 
egykedvűen szedi a lábait, meg-megkarcolják a kör-
mei a deres, jégszemcsés aszfaltot. Szaladjon utána? 
Ordítozzon a vénasszony fülébe, amíg az végre válasz-
ra méltatja?

A férfi az arcába temeti a kezét, elege van az egész-
ből. De támad egy ötlete: hátha van egy mobiltelefon-
ja a néninek. Manapság már mindenkinek van telefon-
ja, ő elkérhetné tőle és felhívhatná a tudakozót, utána 
meg a cége központját, ott azonnal megmondanák neki 
a főnöke számát. Ám amikor felnéz, az öregasszonyt és 
a kutyáját már nem látja sehol. Különös, előbb még itt 
lépkedtek a buszmegálló előtt, tőle tíz lépésre. Talán az 
egyik mellékutcába kanyarodtak be? Vége lehetne már 
ennek a napnak.

És elindul vissza az oldalsó kapuhoz, ahol kijött a piac-
ról, lehetetlen, hogy csak egy kijárat létezzen; ha másképp 
nem megy, megpróbál visszatalálni a kulcsmásoló mellet-
ti fotocellás ajtóig. 

Eszébe jut az értekezlet. Mit mond, miért késett el? 
Hogy egyszerűen eltévedt? Hogy nem tudja, hol kötött 
ki, miután az üzletházból átkeveredett a vásárcsarnokba, 
kint az utcán pedig nem jött szembe más, csak egy bolond 
öregasszony? A főnöke szembe fogja röhögni. 

Ráadásul a piac korhadt faajtaját időközben bezárták, 
és a magas, boltíves ablakok mögött vak, halott sötétség 
tátong, vagyis… 

Vagyis várjunk. Lehet, hogy nem is jó helyen kere-
si a vásárcsarnok oldalkapuját? A komor, sötét épület 
vele szemben most nem vásárcsarnoknak, inkább vala-
mi régi zsinagógának tűnik, amelyet az egyik oldalán 
felállványoztak, de már az állványzat is rogyadozik, 
mintha a zsinagóga időtlen idők óta várna felújításra, 
pedig az ablakok… a férfi biztos benne, hogy egy órá-
val ezelőtt ugyanezeket az ablakokat látta onnan belül-
ről, a zöldséges pultok közötti, veteményeskert illatú 
folyosókról, határozottan emlékszik az ablakok felül 
boltívben végződő, karcsú formájára, és emlékszik a 
keretek négyzetrácsaiba illesztett kis üvegtáblákra is a 
boltívek félköre alatt. És ő már az ajtóig sem tud bejut-
ni: a zsinagóga előkertjének fekete kovácsoltvas kapu-
ja régi lakatban végződő, vastag lánccal van szorosan 
átfűzve, ha hinni lehet a jeleknek, hetek, hónapok óta 
nem járt sem a kis udvarban, sem odabent az épület-
ben senki.

De! Ő, ő, ő járt bent!

Vissza a buszmegállóhoz. Bénultan kóvályog.
Valami pozitívra gondolni. Tudatában emlékképek vil-

lannak fel: az utca képe, miután kijön az értekezletről, az 
autójáé, a piac folyosóié és a néni mellett tipegő mopszé, 
és végül Réka, a barátnője alakja, mert igen, van neki 
barátnője is, de hol van Réka? Reggel még mintha látta 
volna. Mi is történt reggel? Nem emlékszik.

Réka jogász, valószínűleg épp most ér haza a munká-
ból közös otthonukba – hány óra lehet? –, ma este vásá-
rolni akartak kettesben, nagy januári leárazások, ruha-
akciók, pár apróság a háztartásukba – citromfacsaró, 
törölközőtartó és új törölközők, a hosszú listáról ezek 
jutnak eszébe –, de a közös vásárlásból már nem lesz 
semmi; a lány most valószínűleg hívogatja őt és aggó-
dik érte, vagyis egyszerre aggódik érte és dühös rá, és ő 
nem tudja visszahívni, üzenni sem tud; igen, Rékára kell 
most gondolni, őt kell maga elé képzelnie, pontosabban 
nem is a lányt, inkább kettejüket, a közelségüket, össze-
tartozásukat. 

Közös lakásuk fűtött szobái rémlenek fel előtte, bár-
csak otthon lehetne végre! Pedig Réka és ő mostanában 
sokat veszekednek, régóta parázsló feszültség izzik fel 
néha közöttük, de nem baj, előbb-utóbb biztosan megold-
ják a problémáikat, biztosan kitalálják, mivel dobhatják 
fel az életüket, lesz idejük rá, hiszen ha ő ma hazaér, meg-
kéri Réka kezét. Igaz, nem túl romantikus így hétköznap, 
de megkéri; tudja, Réka régóta várja tőle, hogy kötelez-
ze el magát, és ő talán túl sokat töprengett a dolgon, most 
viszont már érzi, mennyire fontos neki a lány – abból érzi, 
mennyire hiányzik, ha baj van. 

Tehát most baj van?
Egyedül üldögél a téren, mégis hangosan beszél:
– Hogy lenne baj? – Csóválja a fejét, mosolyog. Nincs 

baj. Egy átlagos téli hétköznap koraestéje tart – bár kétség-
telenül ez a tél eddigi leghidegebb napja –, és mindössze 
annyi történt, hogy ő eltévedt valahol a városban. 

Percről percre erősebben reszket. Mintha nem is volna 
rajta ruha. És többé az elmulasztott értekezlet sem érdek-
li, semmi mást nem szeretne, mint minél hamarabb Réka 
mellett feküdni a paplan alatt: a barátnője bújjon oda 
hozzá szorosan, melegítse meg az ágyékát feszes comb-
ja finom belsejével, igen, a hálóinge húzódjon fel egészen 
a derekáig – még jobb volna, ha a lány teljesen meztelen 
lenne –, és ő így aludhasson el, mostanra teljesen átfa-
gyott, a vastag takaró fölé két pléd is kell majd. 

Soha életében nem fázott ennyire. Már a verebek is 
eltűntek régen, nem gubbasztanak vagy ugrálnak a bok-
rokon felborzolt tollakkal…

De, valószínűleg mégis baj van. A látása hirtelen 
összeszűkül, és valamilyen színtelen, erős anyag önti 
el a tudatát – adrenalin? –, lüktet a feje, és ő mintha 
csak ezen a lüktetésen keresztül érzékelhetne mindent, 
görcsöl a hasa, attól tart, nemsokára hasmenése lesz, 
ugyanakkor az őt körülvevő néptelen táj részletei – a 
fák, a fagyott sár, a kopasz bokrok, egy hosszan futó 
repedés a buszmegálló várófülkéjének üvegfalában – 
egyre pontosabban rajzolódnak ki előtte. Később úgy 
érzi, pár méterrel a talaj fölött lebeg, sőt egészen közel 
kerül az égbolthoz: odafent a piszkos, sötétkék városi 
égbolton föl-földereng pár távoli, néma csillag; ekkor 
csavarja a nyaka köré a nyakkendőjét, és törli bele az 
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orrát az öltönye ujjába, és tulajdonképpen ekkor kezdő-
dik ez a történet.

Kezdődik? Folytatódik? Nem számít, a lényeg, hogy 
a tér szélén egy ablakban felgyullad a villany. Vagy már 
égett, csak ő nem vette észre?

Tényleg, a házak. Itt kellett lenniük korábban is, de 
szinte fel sem tűntek neki: olyan kihalt, sötét volt eddig a 
Mátyás király tér, mintha az épületekből mindössze üres, 
néma árnyékaik lettek volna valóságosak. 

Csakhogy máris gyengül az a fénysugár! Talán csak 
egy halvány lépcsőházi lámpa világít ott? Talán nem is 
tartozik hozzá élet, szobák, emberi jelenlét, otthonmeleg? 
És pontosan melyik ablakból is szűrődik ki? A férfi 
hunyorít, lehet, csak képzelődik. 

De ebben a pillanatban a ház egyik felső ablakát szin-
te berobbantja a fény: a téglasorokkal elválasztott, hármas 
üvegtábla mögött megnyugtató, meleg csillogás árad szét, 
oldalra húzott sötétítőfüggöny kék sávja látszik az egyik 
ablakszelvény szélén – nem kérdés, valaki ott a második 
emeleten épp most ért haza.

Miért ne csöngethetne fel hozzá? Máris jobban érzi 
magát a buszmegálló üvegvitrinjében, igen, itt az ideje 
idegenektől, a helyiektől segítséget kérni, semmi szé-
gyellnivaló nincs ebben. 

De még nem indul, töpreng. Emlékezteti valamire az 
a ház. 

Az épületet egy meséből varázsolhatták elő, ezért az 
mintha itt, a Mátyás király téren is tovább őrizne valamit 
eredeti környezete valószerűtlenségéből. Homlokzatának 
teljesen eltérő elemei finom, különleges összhangban 
állnak egymással: például a más-más alakú, a földszin-
ten boltíves, az emeleteken szögletes ablakok a meredek 
tornyokkal határolt, laposan ereszkedő tetőkkel – ezek-
ből újabb, tetőtéri ablakokat keretező csúcsok nőnek ki –, 
vagy középen, a homlokzat síkjá-
ba simuló oszlopos erkély a felet-
te futó, folyosószerű, fakorlátos 
loggiával. A bejáratot két, a fal-
ból kidomborodó sakkfigura őrzi, 
két fehér gyalog. Bármelyik pil-
lanatban életre kelhetnek. Vonzza 
a szemet az épület, azt az illúzi-
ót kelti, hogy a falai között jólét, 
biztonság, ugyanakkor valamifé-
le kellemes izgalom hatja át a min-
dennapokat; egy igazi ékszerdo-
boz ez a ház, már amennyire a 
férfi meg tudja ítélni, és a munkája 
miatt azért konyít valamit az építé-
szethez, neki mindenesetre tetszik. 
Szecesszió, rémlik fel a szó, de 
hogy a hosszú sarokház is szecesz-
sziós stílusban épült-e, abban már 
nem olyan biztos.

Már tudja! A Barátok közt soro-
zat epizódjaiban szokott feltűn-
ni egy ugyanilyen épület – épp 
ugyanez? –, a részek elején-végén 
vagy a jelenetek közt vágóképként, 
mintha a történet ott játszódna, ott 
élnék életüket a szereplők, ott foly-
nának az intrikák, csábítások, bűn-

esetek, olcsó drámák és minden, ami része a szappanope-
ra-történetnek. 

Ő persze soha nem nézi a sorozatot, Réka is csak rit-
kán kukkant bele, a házat mégis felismeri; ha sokat nem 
is, ennyit azért tud a Barátok köztről a csatornák váltoga-
tása közti, véletlenszerű pillanatokból, amikor esténként 
otthon Rékával a tévét kapcsolgatják. Otthon, a tévét… 
Jaj, bár otthon lehetne végre!

És akkor a férfi összeszedi az erejét és elindul a ház 
felé. Körülötte apró kristályszemcsék borítanak min-
dent: ott szikráznak a buszmegálló melletti kopasz bok-
rokon, a járdán, az úttesten, és – a gyér utcai világítás 
fényében is jól látszik – távolabb, a tér túlfelén a komor 
zsinagóga rozzant állványzatán, foghíjas tetőcserepe-
in is.

II/1., II/2., II/3., hiába csönget. Az utolsó gomb követ-
kezik, megnyomja. 

Halk recsegés után kedvesen csilingelő női hang szól 
bele a kaputelefonba:

– Halló.
– Nagyon kérem, segítsen. – A férfi megakad. Alig bír 

beszélni, úgy elgémberedtek az arcizmai. Nyel egyet. – 
Nem vagyok ismerős a környéken. Az… Az… Azt… sze-
retném… hogy jutok vissza a belvárosba. 

– Második emelet négy – jön a válasz, és berregni kezd 
a kapu.

Ő benyomja az ajtót, és arcát azonnal megcsapja a lép-
csőház zárt terének tavaszmelege. Izgulni kezd. Mit fog 
mondani? Lassan gyalogol felfelé, fura az egész. Ha ő 
ilyesmit hall otthon a kaputelefonban, ugyanezt a zava-
ros dadogást és fogvacogást, biztosan nem engedi be az 
illetőt; egy hajléktalan alkoholista vagy drogos, gondolta 
volna, aki itt, a lépcsőházban akarja meghúzni magát éjjel-
re. Aztán a végén meg jól összepisál mindent! Vagy pimasz 
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kéregető, gondolta volna, szektás! Ő káromkodva elhajt-
ja az idegent, vagy rácsapja a kagylót, milyen szerencse, 
hogy ilyen segítőkész ez a valaki a II/4-ben, sokkal kész-
ségesebb, mint ő lenne.

Fiatal nő áll előtte fekete kosztümnadrágban. A szűk 
nadrág kiemeli hibátlan alakját, világoskék blúzt visel, 
középhosszú, egyenes, sötétbarna haja hátul összefogva. 
Az arca is csinos, az orra kissé pisze, az arcbőre inkább 
barnás, halványan pirosítva a két szeme alatt, fényes, szép 
sötétbarna szemei kíváncsian, barátságosan csillognak.

– Tessék parancsolni!
– Elnézést. A piacnak ezen a kijáratán keveredtem ki… 

A zsinagógánál.
– A piacnak?
A férfi megmukkanni sem bír.
– Na jöjjön beljebb, magyarázza el.
A bejárati ajtó tágas, felújított konyhába nyílik, jobb-

ra behajtott ajtó.
Meglepő, de még a fiatal nő kezd el szabadkoz-

ni, mosolyogva kér elnézést a rendetlenségért, most jött 
haza, mondja, és üres, rúzsnyomos kávéscsészét, szétdo-
bált kozmetikai cuccokat, szemceruzát, tükröt, krémeket 
kapkod össze a konyhaasztalról, majd leülteti vendégét az 
egyik székre. 

A férfi, ahogy helyet foglal az asztalnál és ráhelyezi a 
karját, a konyhalámpa fényénél egyből meglátja öltönye 
ujján a vékonyan, hosszúkásan fluoreszkáló csiganyomo-
kat: ott törölte bele az orrát a fekete szövetbe. Lassan, ész-
revétlenül próbálja leengedni a kezét az asztal síkja alá, 
mire a fiatal nő nevetni kezd:

– Ne törődjön vele. Elfogyott a zsebkendője, mi?
A férfi szégyenében nem is tudja, hová bújjon, inkább 

lehunyja a szemét, úgy didereg. Merev arccal hagy-
ja vacogni a fogait, percekig meg sem tud szólalni, csak 
annyit nyög ki végül:

– Köszönöm.
A csinos házigazda hosszú ideig csak áll mellette, és 

csendben várakozik. – Kér egy teát? – kérdezi végül, 
mire ő bólint, és egy műanyag vízmelegítőben máris forr-
ni kezd a víz.

– Addig átöltözöm! – mondja a lány – igen, voltakép-
pen inkább lány, mint nő, olyan fiatal még –, és eltűnik a 
jobb oldali ajtó mögött; nem marad bent tovább, csak amíg 
a víz lobogni kezd, aztán lekapcsolja a szobában a villanyt, 
és visszatér a konyhába egy szál, saját méreténél nagyobb, 
sötétkék férfiingben, az ing combközépig ér neki, alatta 
kívánatos, formás lábai teljesen meztelenek. 

A lány a férfi elé tolja a tele bögrét – benne, mint a 
lassan keveredő piros festék vagy vér, savanykás illatú 
csipketeafilter színezi a forró vizet –, és leül mellé egy 
másik székre törökülésben; a férfi próbálja nem azokat 
a csupasz, ennivaló lábakat nézni, a lány vékony boká-
ját, tökéletes combjait, nehezen sikerül: az ing beér a lány 
csodálatos, nyitott combjai közé, sejtelmesen takarja az 
ágyékát, és a férfi egyáltalán nincs róla meggyőződve, 
hogy van rajta még bármi a hosszú ing alatt.

– Szóval? – A lány mosolyog. 
Itt bizony szex lesz, a lány félreérthetetlenül jelzett 

neki. Mi történik? Egy prostihoz keveredett? Egy ellenáll-
hatatlan kis luxusszajhához? A lány tényleg azt gondolja, 
hogy ő olyan szándékkal csöngetett fel? Miből? És neki 
fizetnie kell majd érte? Vagy nem prostituált a lány, csak 
ennyire gátlástalan? Előfordulhat, hogy valaki ennyire 

szabadon ismerkedik, lefekszik az első ismeretlennel, aki 
felcsenget hozzá?

A szíve majd kiugrik a helyéből, itt bizony szex 
lesz, az ő akaratától szinte függetlenül, a lány akarja, 
és el fogja csábítani, a többi mindegy is, amiért ő való-
jában becsöngetett, az eltörpül a lány akarata mellett; 
igen, tulajdonképpen ráér később is előjönni a történeté-
vel, megkérdezni a visszautat, hívni a tudakozót, ilyes-
mi. Csak éppen rettenetesen fázik még mindig, két kézzel 
átfogja a bögrét, és hagyja, hogy a tea hője égesse a tenye-
re és az ujjai bőrét, a kézfeje és az ujjai vértelenül fehé-
rek, a körmei viszont pirosak, körömágya minden ujján 
fájdalmasan lüktet.

– Fáj?
– Csak fázom.
A lány hosszan, némán bámulja őt, úgy látszik, ponto-

san tudja: az együttérző, türelmes fény a szemében előbb-
utóbb úgyis átforrósítja a vendégét. És egy idő után már 
leplezetlenül méregetik egymást, a férfi sem képes többé 
másra, mint hogy a vele szemben ülő nőben gyönyörköd-
jön, biztos benne, hogy többé neki sem kell vigyáznia a 
pillantásával, ó, hát miféle csodálatos egyértelműség van 
itt! Milyen csinos a lány, te jó ég, és milyen közel van! A 
lány bármikor közel hajolhat hozzá, hogy forrón és oda-
adóan megcsókolja, és a férfi már úgy érzi, ittléte pillana-
tok alatt időtlenné vált, nem, az nem lehet, hogy ők ketten 
csak percek óta ismerik egymást, ők ketten öröktől fogva 
kell, hogy ismerjék egymást…

– Szóval?
– Szóval a Mátyás pince mellett parkol az autóm. A 

telefonom is feladta. De nem ez a legszörnyűbb, hanem 
hogy néha úgy érzem, hallucinálok. 

– Mátyás pincénél? Nem mond semmit.
– Híres étterem. Az Erzsébet-híd lábánál. 
– Híd?
– Nem lehet messze. A piacon át gyalogoltam idáig.
– Sajnos nem tudom.
A bögrében ezalatt sűrű és sötétpiros lett a csipke-

bogyótea. Ahogy a férfi fölé hajol és belekortyol, szin-
te csípik a gőzök a fagyott arcát. Arra gondol, mennyi-
re tájékozatlan lehet a lány, milyen üres lehet a feje. Nem 
tudja, melyik az Erzsébet-híd? Pedig milyen kedves, 
értelmes tekintete van! Mindegy, ha nem tudja, hát nem 
tudja, az egész nem fontos, hiszen vendéglátója barátsá-
gos és gyönyörű, és jó itt lenni nála. – Á, hagyjuk akkor. 
– Belekortyol a teába. Majd mindjárt előjön azért a tele-
fondologgal és a tudakozóval.

– Van kedve bejönni a szobába? Ott is lehet teát inni. 
– Különös, hogy szépséges csábítója még mindig magáz-
za, és valahogy furán ejt néhány hangzót. A „kedve” 
olyan, mintha azt mondaná: kadva vagy kodvo, a „lehet” 
meg inkább lohot. Zártan beszél, de nagyon jól áll neki, 
a szokatlan artikuláció még kívánatosabbá, egzotikusab-
bá teszi.

És a lány, hogy ő ne is válaszolhasson mást, megfog-
ja a férfi kezét, feláll a székről és elindul vele a szobába. 

– Tényleg jéghideg!

Ó. Létezik ilyesmi? Gondolta volna ezt az előbb oda-
kint a téren, a mínusz tízben?

Az egyik kezében forró teásbögre, a másikat finom női 
ujjak fogják és vezetik egy félhomályos, titokzatos női 
hálószoba felé, és ő már érzi a lány testének tejmelegét, 
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a puha, bódító hullámokat, amelyek eloldják a férfituda-
tot a föld feszültségeitől, és könnyű égi feszültségek felé 
terelgetik; ki tudna ellenállni ennek az illatos lebegésnek? 
Pedig még egymáshoz sem értek igazából, de nemsoká-
ra, nemsokára…

A sötét szobában gyertyák világítanak. Valahonnan 
radiátorok ontják magukból a forróságot, a távolinak 
tűnő plafonról vékony ezüstszálak lógnak, ha a felszál-
ló levegő meglengeti őket, megcsillan rajtuk a gyertyák 
fénye – mintha a nyáresti csillagos égbolt lenne odafent, 
Androméda, Cassiopeia, Göncölszekér. Láthatatlan hang-
falból halk zene szól. Sötétkék huzatú kanapéra ülnek 
le, a kanapé előtt üvegezett dohányzóasztal, a férfi arra 
helyezi rá a bögréjét, majd kiveszi telefonját a zsebéből, 
és odateszi a bögre mellé, beidegződött mozdulat ez nála, 
tudja, ha csókolózni, ölelkezni kezdenek, a mobilja köny-
nyen kicsúszhat a nadrágzsebéből, és eltűnhet a bútorok 
rejtett mélyedéseiben vagy a díszpárnák mögött.

De elég egy véletlenszerű oldalpillantás, és észreveszi, 
készüléke kijelzőjén épp ugyanaz a sötétkék csillagos ég 
tündököl, mint amit maguk fölött lát. Mi ez? A szoba tük-
röződik a bedöglött telefon előlapján? 

Hm. Elengedi a lány kezét, forgatja a telefont, de más 
szögből is azokat az apró, pontnyi fényeket látja rajta, 
nincs többé kétsége, a mobilja új életre kelt, és a csil-
lagszikrák derengését a telefon saját energiája táplálja. A 
funkciói is visszatértek? Lehet vele újra telefonálni?

Nem hagyja nyugodni a dolog, feláll.
– Várj picit! 
Két lépéssel kint terem a konyhában. Tapogatja, nyom-

kodja az érintőképernyőt, a telefon peremén található gom-
bokat, semmi. Kinyitja a lakás bejárati ajtaját, hűvösség 
árad be kintről – de akarja egyáltalán elhagyni a lakást? 
olyan jó idebent –, ám a telefonján még mindig a nyár-
éji égbolt szikrázik. És akkor találomra, hátha úgy történik 
valami, megnyomja az érintőképernyő alatti nagy gombot 
– máskor az épp használt programból lehet kilépni ezzel – 
, és máris érzi, ahogy hirtelen szabaddá válik: igen, szabad-
dá, hogy nem kísérti többé a lakásban élő lány szépsége, ha 
akar, máris indulhat haza, ráadásul ugyanebben a pillanat-
ban a kijelzőn feltűnik a korábbi kristályszemcsés, szürke 
derengés is, bár a látvány most inkább tűnik kiterjedt, pisz-
kos, dérrel vagy zúzmarával borított felületnek… 

Hoppá! A kinti, hideg, jeges, mozdulatlan táj került 
vissza a kijelzőre, a világvégi táj, amelyben előbb majd-
nem megfagyott! Akkor hát jól sejtette, hogy a telefon-
jának is köze van ahhoz, ami délután óta történik vele. 
Tükrözi a valóságot, vagy… vagy…? Egyelőre nem 
tudja, de érzi, jó nyomon jár, a telefonnal kell valamit 
babrálnia, ha haza akar jutni.

De tesz még egy próbát. Újra belép a lakásba, a kony-
hán át visszatér a sötét szobába, ahol a gyertyafényben, 
immár kibontott hajjal, meztelen lábait a kanapén végig-
nyújtóztatva ott ül a lány, az ingét gombolja ki éppen. 
– Persze, várok – suttogja, és közben úgy zihál, mint-
ha azonnal magához akarná szorítani a férfit, mintha egy 
másodpercen belül a férfi forró és ellentmondást nem tűrő 
ölelésétől akarna meghalni, a férfinak hevesen és hango-
san ver a szíve, de igyekszik nem foglalkozni a lány föl-
döntúli vonzerejével, azt figyeli inkább, ahogy telefonja 
képernyőjén a fagyott, dermedt szürkeséget újra az éjsza-
kai ég, a szoba csillagos égboltja váltja fel: újabb bizo-
nyíték!

És kiugrik a konyhába, nyomkodja a visszaléptető 
gombot, semmi. Feltépi a lépcsőházba nyíló bejárati ajtót, 
és akkor…! 

Igen, akkor, ott sikerül újra előhoznia a jeges szem-
csés felületet!

– Valami baj van? – hallja még a szoba felől a lány 
kedves, csilingelő hangját, de ő már rohan le a lépcsőn: – 
Bocs, mégse, mennem kell, kösz mindent! 

És félhangosan, mintha csak az üres lépcsőháznak 
mondaná, hozzáteszi: – Réka, bocsáss meg! Kérlek, 
bocsáss meg, máris indulok haza!

Hát ezért, ezért tévedt el! Mert nem használta telefon-
ján a visszaléptető gombot!

Lent a téren futásnak ered, fekete félcipője kopog a 
kristályoktól csillogó téli ürességben, csúszik a lába, iszo-
nyú hideg van, ordító, elviselhetetlen, sarkvidéki hideg, 
szinte a levegő is megfagy, de a férfit ez most nem érdek-
li. Megvan a megoldás: próbálkozhat bárhogy, ha nem 
nyomja le a középső, négyzet alakú gombot a telefon-
ján, reménytelen, hogy kijusson az őt épp körülvevő tér-
ből; igen, biztos benne, ha segítségül hívja a „Kilépés”-t, 
az üzletház fotocellás üvegajtaja is kinyílik még dél-
után, csakhogy ő akkor még nem sejtette ezt, hát hogy 
is sejthette volna? Nevet. Rohan és nevet, hiszen már 
tudja, megvan a kulcs a hazajutáshoz, és a nagy középső 
gomb segíteni fog a zsinagógánál, helyesebben a piacnál 
is, mert őt nem veri át senki, ő tudja, az épületben még 
mindig egy piac működik, sütőtököt, narancsot, banánt, 
grépfrútot, csupa-csupa illatos, sárga gyümölcsöt-zöld-
séget árulnak ott jelenleg is – csak épp az épület ajtaja 
van bezárva. De a piac a telefon segítségével nemsokára 
újra megnyílik előtte, onnan pedig mindössze pár perc az 
autójáig. Majd jól befűt a kocsiban, mielőtt vezetni kezd, 
nemsokára hazaér, juhééé!

Megáll a zsinagóga kertjének kovácsoltvas kerítése 
előtt, liheg. Nyomkodja a telefonját, nézi a rácsos kaput, 
semmi: odabent halott, mozdulatlan árnyékok lapulnak, 
és pár lépéssel beljebb a komor, félelmetes zsinagóga-
fal magaslik, alig szivárog be odáig az utcai lámpa gyér 
fénye. Akkor talán az épület bejáratához kell bejutnia az 
ócska, régi faajtóhoz? 

Nyomja a gombot, nincs változás.
Hát rendben, másszunk.
És zsebre vágja a telefonját, és felfelé kapaszkodik a 

kerítés rúdjain – mintha fekete jégcsapok volnának, úgy 
égetik, marják csupasz tenyere bőrét a merev vasrudak. 
Cipője orrát megveti a kerítés vékony keresztpántjain, és 
még magasabbra küzdi magát, máris fent egyensúlyoz a 
függőleges vasak lándzsahegyszerű végénél – sűrű pára fut 
ki az orrlyukaiból és oszlik szét az arca előtt –, jobb lábát 
átveti az éles csúcsok fölött, és épp a másik oldalon próbál 
támaszt találni a talpának, amikor megcsúszik, elveszíti az 
egyensúlyát és a teste dőlni kezd, bal lábát, hogy elkerülje 
a lándzsahegyeket, villámgyorsan felhúzza, közben recse-
gő hangot hall, a nadrágja szakad, ugyanekkor kis szúrást 
érez a bal combja alatt, aztán – puff! – a hátára zuhan a zsi-
nagóga előkertjében. A fejét is beveri. 

De most nincs idő szenvedni, nyöszörögve tápászko-
dik fel, máris a telefonját keresi. Hol van? Hol a francban 
van? A földön találja meg, és azonnal nyomja rajta a nagy, 
négyzet alakú gombot: itt a pillanat, most kell feltárulnia 
az ajtónak, vagy ha nem, valaminek akkor is muszáj tör-
ténnie, közelebb biceg, itt jött ki a piacról, határozottan 
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emlékszik rá, még délután volt, és ő az autóját megkeres-
ni indult innen.

– Gyerünk! Gyerünk már! 
Piac van odabent, piacozók, zsebre dugott kezű, 

mogorva árusok árulják ott a citromot, a narancsot, csu-
pa-csupa sárga dolgot. Lehet, hogy ő egyszerűen át fog 
tűnni abba a másik világba? Igen, már érzi is a gyümöl-
csök héjának édeskés-fanyar illatát! Na? Na?

Nem, csak képzelődött. Az ajtó továbbra sem nyílik, a 
férfi dörömböl, próbál réseket keresni rajta, hátha be tud 
kémlelni az épületbe, hiába.

– Nyissák ki! – bömböli. Csak feltűnik végre valaki-
nek, hogy ő ököllel veri a tömör faajtót. Addig fog itt 
ordítani, amíg az egyik kofa fel nem figyel rá, vagy leg-
alább egy éjszakai őr, ha a piac már bezárt.

Majd kiszakad a szíve a helyéből, alig kap levegőt, 
zihál, semmi. 

Talán ha bemászna az ablakon. A zsinagóga felállvá-
nyozott falrésze tőle pár lépésre kezdődik, könnyen felka-
paszkodhatna rá. Mindjárt. Vagy dobja be inkább kővel az 
ablakot? És éppen indulna az állványzat felé, amikor ész-
reveszi, hogy meleg létől ragacsos a lába, a telefonja fénye 
sötétpiros csíkokra vetül: bal nadrágszára térdnél teljesen 
végigrepedt, csupasz, vértől csatakos, szőrős férfivádli 
villan ki alóla, amelyen ha ő megmozdul, mind sűrűb-
ben csorognak lefelé a piros patakocskák. Az ő vádlija, és 
valahonnan az ő térdhajlatából ömlik a vér!

És mintha csak a látványtól tudatosodna benne a fáj-
dalom, összeesik, és akkor már sajog mindene, átfa-
gyott tagjait, amelyek a lány lakásában felengedtek, 
farkasfogak harapdálják. Minden ujja külön, lüktetve 
fáj, a lábujjai is, fejére húzza a zakóját, didereg, a háta, 
a veséje is mennyire fázik, te jó ég, ember nem fázott 
még ennyire! Didereg és úgy érzi, most került ki vég-
leg az idő körforgásából, nincs többé más, csak ez a 
végtelen és kietlen, halálosan hideg éjszaka, ez jelenti 
a világmindenséget. 

Sírni kezd, akár egy kisgyerek. 
Aztán felnéz, elfagyott bőrén keresztül is érzi, hogy 

arcán minden egyes könnycsepp külön fagyott meg – mi 
történik? –, fejét újra a tér irányába fordítja, és látja, ahogy 
a kerítés rácsain messze túl egy gyenge fényű ablakból női 
alak fürkészi a kinti, téli éjszakát: a férfi tudja, őt keresi az 
a női tekintet, és bár a zsinagóga sötét előkertjébe aligha 
lát be, a szempár őt szeretné újra megtalálni; ugyanakkor 
a távoli, szépséges lány valószínűleg őrültnek hiszi őt – és 
ebben valószínűleg igaza is van.

Réka.
A férfi már arrébb vonszolta magát, és a hátát a zsina-

góga korhadt faajtajának nekivetve várakozik, maga sem 
tudja, mire. Hol lehet Réka? Merre jár vajon? Keresi őt?

Réka, ne haragudj!
A távoli ház II/4-es lakása mint egy zárt, meleg buborék, 

lebeg e kopár téli éjjel fölött a tér túlsó felén; a zsinagóga ajta-
ja tövéből jól látszik, ahogy a női alak még mindig a sarokház 
ablakában áll és a sötétséget kémleli, a szoba hangulatvilágí-
tása hátulról vetül a körvonalaira, és a férfinak szinte mele-
ge lesz a tudattól, hogy a női sziluett mögött radiátorok ont-
ják magukból a hőt, és egy üvegasztalra tett bögréből meleg 
gyümölcstea illata száll felfelé; talán késő, de már visszavá-
gyik a II/4-es lakásba. Réka, ne haragudj! 

Bár lábra tudna állni! Bárcsak valahogy jelezhetné az 

ismeretlen lánynak: „Hahó, itt vagyok!” Biztos benne, 
hogy menyasszonya, Réka megértené, amiért ő újra oda-
kívánkozik az ellenállhatatlan szépségű fiatal nő félho-
mályos, illatos szobájába – esetleg a lány ágyába is. Réka 
nem haragudna rá, ebben a helyzetben nem haragudhat-
na, a férfi tudja, bármi történne odafent a II/4-ben, Réka 
megbocsátana. De ő az előbb nemet mondott, elmenekült, 
sőt elrohant onnan, attól félt, ha egy perccel tovább is ott 
marad, a maradék kapcsolatot is elveszíti, elveszíti a... 
Mivel is? Kivel is?

A telefonja, amelyet vádlijához oda-odakapó kezé-
vel alaposan összevérzett, tovább mutatja a zúzmarától 
szikrázó téli tájat: a készülék fénye most sokkal erősebb, 
hiszen a táj fölé időközben felkúszott a telehold is, egyre 
szebb körülötte a Mátyás király tér.

És ekkor már nincs egyedül a férfi: a vasrácsok innen-
ső felén cirmos macska ül vele szemben némán, az állat 
előbb tisztogatni kezdi magát, majd hosszan, kíváncsian 
méregeti őt. 

– Cic, cic! Gyere ide! 
A férfi sokáig hívogatja, akkor a macska végre köze-

lebb merészkedik, ám két lépésre tőle így is megtorpan, 
alvadó vérfoltot szagolgat a földön, hozzáérinti a baju-
szát, talán bele is nyal, ő pedig egyre szólongatja: – Cic, 
cic! Gyere, alattam több vér van, gyere csak!

A macska barátságosan nyávog egyet, de hiába a 
hívogató, ínycsiklandó vérszag, nincs bátorsága köze-
lebb jönni, csak ül, szemei élesen világítanak a fehér 
telehold- és telefonfényben, a férfinak azonban még 
így is jólesik a figyelme, azt érzi, a macskaszempár rá 
vigyáz, őt óvja – ahogy a távolból, a kerítés rácsain túl-
ról, a tér egyetlen félhomályos ablakából felé irányu-
ló másik tekintet is, emiatt biztonságban van, a barátai 
vigyáznak rá, akár el is aludhat, nehéz napon van túl, 
szörnyen elfáradt…

•

Harsogó, éles, kék fény, felvillan, eltűnik, felvil-
lan, eltűnik. A rácsok túloldalán zajos csoport, a kerítés 
előtt kisbusz nagyságú autó. Eleinte jár a motorja, aztán 
egy fluoreszkáló mellényes ember beszáll a vezetőülés-
re, és véget vet a hangnak – az autó tetején a kék villo-
gó viszont tovább forog körbe-körbe. A fény a zsinagó-
ga komor falaira vetül – felvillan, eltűnik, felvillan, eltű-
nik. Közben sötét alakok nyitják a kovácsoltvas kaput, 
lánc zörög, lakat pattan, fekete kabátos ember lép a kert-
be elsőként: 

– Mit keres maga itt, jóember? Hát mit ártott magának 
ez a szegény épület, hogy kővel dobálta az ablakát?

– Nem dobtam be – válaszolja a férfi. Úgy érzi, mint-
ha legelső, legérzékenyebb álmából ébresztették volna 
fel. Bosszús. A villogó autó eltakarja előle tér túloldalán 
lévő sarokházat: vajon ott áll még az ablakban a lány? És 
hol lehet a macska? Neki mindenképpen tudnia kellene, 
hová tűntek a barátai.

– Hol a cicám? Hol a cicám?
– Egy macska után mászott be?
Sürgölődés támad körülötte, emberek lépnek mellé 

fluoreszkáló mellényben, kérdéseket tesznek fel, utasí-
tásokat adnak.

Másodpercekre ájulhat el. Amikor feleszmél, hanyatt 
fekszik, alatta gumiszerű és gumiszagú anyag, a feje 
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felfelé néz – a fekete, csillagos 
ég gyönyörűen, jegesen vibrál 
fölötte, a hold már sehol –; nehéz 
takaróval takarják be, és abban a 
pillanatban a teste megemelke-
dik, lebegni kezd a föld fölött, a 
szikrázó ég odafent jobbra-bal-
ra hullámzik, fémes hangot hall, 
és már tudja, az autó hátuljá-
ba, egy sínbe tolják be egy hord-
ágyon, aztán gyapjúanyag reped, 
egy kéz műanyag maszkot nyom 
az arcához, és ő újra csillagokat 
lát, sebesen száguldó hullócsilla-
gokat, egész meteorrajt… 

•

Infúziós állvány. Az ágya szé-
lén kedves ismerős ül, a gyönyörű 
lány a II/4-ből.

– Én hívtam hozzád mentőt. 
Kérték, hogy azonosítsalak, mert 
a telefonban elsőre azt mondtam, 
ismerlek. – Édes, cinkos mosollyal 
nevet. – Hazudtam.

A lányon ugyanaz a sötétkék ing 
van, mint este a lakásában, vékony, 
formás nyaka körül ezúttal feke-
te selyemsálat visel, szebb, mint 
valaha.

– Nem találtak nálad iratokat, csak egy slusszkulcsot, 
némi aprópénzt, telefont.

Most alul is biztos van rajta ruha, kár, hogy a férfi 
hanyatt fekszik, és még a fejét is képtelen megmozdí-
tani.

– Állítólag bedobtad kővel a zsinagóga ablakát. 
A férfi nem válaszol. 
– Pihenj csak. Most már rendben lesz minden, jó 

kezekben vagy.
– Elárulod, hogy hívnak? 
A lány mosolyog: 
– Réka. 
Ezután a lány kérdez valamit, de a férfi már nem hall-

ja. Forog vele a világ. Réka? Tudja, muszáj összeszednie 
minden erejét, és megemelnie a fejét, riadtan körbetekint, 
zöld csempés fal, a távolban fehér mosdókagyló – Réka? 
–, a helyiség egyik fala átlátszó, osztott üveg, azon túl 
néptelen kórházi váró, ajtó sehol. Idebent a kórteremben 
hat ágy, világoszöld lepedővel letakart emberek alszanak 
bennük, némelyiknek infúzió folyik a karjába, akárcsak 
neki. Hogy hívnak? Réka. Kint a folyosón vibrál az egyik 
világítótest, Réka.

A lány kérdően néz rá, egy perc is eltelik, mire ő meg 
tud szólalni:

– Réka… Nincs időnk. Hozzám jössz feleségül?
A lány arca megnyúlik, szemérmesen elkapja a tekin-

tetét. 
– Nahát! De hiszen még a nevedet sem tudom! – És 

hallva e kedves őrültséget, bókot, szép arcát pír futja be.
– És mondd, tényleg egyből lefeküdtél volna velem, 

amikor megismerkedtünk?
Erre viszont felpattan a lány. 

– Mi? Ez meg most…? – Nem fejezi be. Arcán méltat-
lankodás, csalódottság látszik, idegesen simogatja feke-
te kendője sarkát, hajtincs lóg be a szemei elé, és tekinte-
te egyszerre elveszti a fényét. – Közönséges vagy! Miről 
beszélsz? – Dühöt, már-már megvetést érezni a hangjá-
ból: – Aludjál inkább. 

És ő, mintha csak parancsra tenné, el is bódul, amikor 
újra kinyitja a szemét, Réka már nincs mellette. 

Aztán sokáig alszik, csak néha ébred fel arra, hogy szin-
te beszakad a háta, fáj a mellkasa, köhög. Didereg, elönti a 
víz, lázas lehet. Zaklatott álmai vannak, az egyikben sza-
farin vesz részt, és épp egy szavannára néző ház teraszán 
pihen – a távolban a fenséges, havas tetejű Kilimandzsáró 
–, amikor az előtte álló dohányzóasztalra cirmos macska 
ugrik fel, az állatról egy fekete szolga azt mondja, autista, 
és sok száz sudoku-rejtvényt memorizált…

Éberen pislog. Halálosan gyengének érzi magát, de fel-
jebb tornássza magát az ágyban, és fellebbenti a takaróját. 
Bal lábán a combja közepétől majdnem a bokájáig vas-
tag, szoros kötés húzódik, sem kinyújtani, sem behajlíta-
ni nem tudja a lábát.

Réka. Megsértődött? Elment örökre? Ugye nem? Ő 
egyáltalán nem akart vele szemtelen lenni, sem közönsé-
ges, csak hát… csak…

Kint a kórterem folyosóján, az üvegfal túloldalán 
nagydarab, borostás ember tűnik fel fehér ruhában. A 
kezében tartott telefonon nyom meg egy gombot, mire 
az egyik tiszta, átlátszó üveglap hangtalanul félrecsúszik 
előtte, és a borostás, testes alak belép. Otthonosan járkál 
a teremben, vélhetően orvos vagy ápoló, bár inkább néz 
ki hentesnek, esetleg csupa fehérbe öltözött alkalmazott-
nak egy kulcsmásolóból; miután ellenőrzi egy mozdulat-
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lanul fekvő, kopasz öregember pulzusát, visszafelé az ő 
lázlapját is megnézi.

Már biztosan ő az: az ember az üzletház bejárata mel-
letti kulcsmásoló pultból. Szótlanul hümmög, a beteg-
re egy pillantást sem vet, távozik, most már rendben lesz 
minden, jó kezekben vagy.

Menekülni.
A telefont az ágya melletti kisszekrény polcán találja 

meg. Hátha fel tud hívni valakit, hátha legalább Rékának 
tud szólni, hogy jöjjön és vigye el őt ebből a kietlen kór-
teremből, de a készüléket továbbra sem lehet használni: a 
vértől maszatos érintőképernyőn a háttérkép helyén zöld 
csempék négyzetrácsa látszik, és a korábbi jelzések közül 
egyedül a telefon töltöttségét mutató ceruzaelem-ikon 
világít, az ikon négy szelvényéből mostanra egy maradt, 
az is zöldről pirossá változott, vagyis hamarosan le fog 
merülni…

Mi? Merül az akkumulátor? Testét jeges rémület járja 
át. Akkor ezért ilyen erőtlen! 

És ahogy múlnak az órák, a férfi olykor már fekve, 
csukott szemmel is borzasztóan szédül, sokszor a kezét 
sem bírja megmozdítani, a szemét sem tudja felnyitni, 
sürgősen szereznie kell egy telefontöltőt. De hogyan? Ha 
nem sikerül, hiába a cukoroldat az infúzióban, a lázcsilla-
pító, a kötés a lábán… 

Tudja, Rékában bízhat egyedül. „Réka, szerelmem, 
gyere gyorsan!” 

Várja a lányt, de ahogy gyengül, elhatalmasodnak a 
kétségei: nem, nem fog jönni, ha mégis, későn, hiszen 
honnan is tudná Réka, hogy neki azonnal kell az a tele-
fontöltő? 

Elalszik.
Halk beszédet hall maga mellett, felriad. Réka? 
Nem, az ágyszomszédjához, egy lófejű fiatalemberhez 

érkezett látogató. A beteg suttogva ecseteli, hogyan talál-
tak daganatot a mellékveséjén, katonai sorozáson volt, és 
deréktáji fájdalomra panaszkodott, az ottani orvos küld-
te további vizsgálatokra, másnap fogják operálni. A férfi 
tudja, nem szabadna odafigyelnie szomszédja beszédé-
re, csak a drága energia fogy azzal is. De a szomszéd ágy 
felől érkező hangokat képtelen kikapcsolni. Katonai soro-
zás? Van még olyan? Nem, nem és nem, nem szabad most 
a megértésre, a megértés vágyára pazarolni az energiát. A 
lófejű tovább fecseg, izgalom, félelem van a hangjában, 
bár tudja, daganata valószínűleg jóindulatú. 

A látogató távozik, újra csend van. Lehet, hogy a lófe-
jű is segíthetne neki.

– Uram! Elnézést! – A férfi nehézkesen próbál oda-
fordulni a szomszédos ágy felé. – Nincs véletlenül egy 
Samsung-töltője?

A lófejű odaül hozzá.
– Tessék?
És ő, mintha magas hegyet mászna oxigénpalack nél-

kül, végtelenül lassú mozdulatokkal nyújtja át a szom-
szédjának a telefonját; az kézbe veszi, nézegeti, forgatja, 
elismerően hümmög:

– Fura. Telefonszerelőnek tanulok pedig. Samsung? 
Nem ismerem ezt a típust. Jó kis gép, úgy nézem – és csak 
percek múlva, irigykedő tekintettel helyezi vissza a tele-
font a férfi ujjai közé.

– Hallod – folytatja a lófejű, és bizalmas közelségbe 
hajol. – Szerencsés egy krapek vagy. Ilyen jó kis telefon, 

és még ráadásul milyen jó nőd is van. Láttam ám! – Még 
cuppant is hozzá, egészen közel van az a hosszú arca, 
amelyből szinte előreugrik széles szája, rózsaszín ínye és 
riasztó, erős, sárga fogsora. 

Nem szabad válaszolni neki, nem szabad ezt a kevés 
erőt, kevés maradék szót rá pazarolni.

A férfi diszkrét, finom hangot hall a keze felől, ránéz a 
kijelzőre: „Az akkumulátor töltöttsége alacsony, csat…” 
Ennyi látszik a képernyőn, aztán a szöveg futni kezd föl-
felé, és előtűnik a mondat maradéka: „…lakoztassa a 
hálózati töltőt.”

Nővér jön, infúziót cserél, injekciót ad a férfi karjába, 
újabb jelzőhang.

És akkor motozást hall az ágya mellett, feleszmél a 
bódulatából, Réka az.

– Csak pihenj. Narancsot hoztam, és banánt is a piac-
ról. Enned kell hamarosan, legalább pár gerezdet. – A 
lány suttog, és közben előpakol a táskájából.

– Lehet, hogy tovább kell bent maradnod, legyen itt 
törölköződ. 

Citromfacsarót vesz elő, azt mutatja a férfi felé: – 
Hátha inkább friss narancslevet innál, majd kifacsarom 
neked.

Most! Egy, legfeljebb két rövid tőmondatra maradt 
ereje. Most kell cselekednie, itt az utolsó esély, csak bírja 
végigmondani.

– Azonnal kell egy Samsung-töltő. – Szünet. – 
Különben meghalok. 

Réka a tele műanyag zacskó narancsot veszi épp elő a 
táskájából, először csak megáll a keze a levegőben, egy 
pillanatig meglepetten, értetlenül bámul a férfira, aztán 
hirtelen rávágja a narancsokat az ágy melletti kisszek-
rényre, és ekkor már zokog.

A szekrényre dobott műanyag zacskó az ütéstől szét-
nyílik, narancsok gurulnak végig a kisszekrény lapján, 
egy a férfi ágyára pottyan a válla mellé, két-három gyü-
mölcs súlyos, tompa puffanással a kórterem linóleum 
padlójára zuhan. 

– Hát neked tényleg csak a telefon számít? – A köny-
nyein keresztül, suttogva kiabál.

– Szerezz egyet, kérlek. Később mindent megmagya-
rázok!

Lám, volt további két mondata is, de többet már tény-
leg nem bír megszólalni.

Réka azonban már nem is figyel rá:
– Az ember kiteszi a lelkét, én mindent megpróbálok… 

és akkor… és akkor neked nincs egy szavad se. Csak az a 
rohadék telefon! Tessék, vedd feleségül a telefonodat!

Ahogy könnyezik, elfordul a lófejű ágyszomszéd felé, 
az tapintatlanul, meredten bámulja őt, mire Réka fogja a 
táskáját, és szó nélkül, sírva kiszalad a kórteremből…

Jelzőhang. „Az akkumulátor töltöttsége alacsony, 
csat… (lakoztassa a hálózati töltőt).”

Ne, Réka! Gyere vissza! Vagy azért indult el máris a 
lány, hogy egy Samsung-töltőt kerítsen?

És újra a jelzőhang: „Az akkumulátor töltöttsége ala-
csony, csat… (lakoztassa a hálózati töltőt).”

A lánynak tudnia kell, hogy ez most komoly, hogy ez 
igazán fontos. Réka, gyere vissza, és hozz nekem egy töl-
tőt! Tudod, hogy bízom benned! Tudod, hogy szeretlek!

„Az akkumulátor töltöttsége alacsony, csat… (lakoz-
tassa a hálózati töltőt).” 

Egy lófejű ember zavart pillantása oldalról.
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DÁNIEL VIKTÓRIA

Vörös pókliliom
A felhők lassan vándorolnak keresztül az ég azúr vásznán. Örvénylő lég egy rejtett 

messzeségből, virágszirmokat kísér a magasba, hogy pillanatnyi tündöklésük után halált 
piruettezve hulljanak alá. A semmik közepén egy koros ház ül meg a tájban önmagát támo-
gatva az évekkel vívott harcban. A természet ezernyi zöld arca vet csillogó hullámokat 
köré, ahogy az égből leszökkenő sugarak végigsiklanak rajtuk. Árnyak lépdelnek a sma-
ragdkoronák hűs csendjében. Az ablak egyik szegletéből porszemekkel bélelt pókhálófá-
tyol lejt a szélben.

Kenyérből kiszakajtott aranyló rögök gurulnak ki az ujjbegyeim közül, majd a hanyagul 
egymásba karoló fűszálak közt találnak menedéket. A zsaluk egy kelletlen gyermek makacs-
ságával, vinnyogva ellenkeznek a bezárulás ellen. Még egy utolsó gyenge fuvallat megcsusz-
szan a résen, majd a zár egy fegyver vészjósló véglegességével kattan. Az eddig oly fürgén 
lélegző és mozgolódó táj egy pillanat alatt túszul esik a láthatatlan páncél merevségének. A 
fények változásával minden kicsit másnak tűnik, és hajlamosak vagyunk azt hinni, csak a 
szemünket tréfálja meg a világ, de másnap, mikor újra körültekintünk, rájövünk, hogy min-
den továbbment egy kicsit, és mi láttuk, csak nem mertük elhinni. Az élet is így fut el mel-
lettünk, túl későn értjük meg a valóságot, amibe kerültünk.

Karok fonódnak a mellkasom köré, végtagok, melyekben sosem volt melegség. 
Gyapjúszőke tincsei gubancokba fonódva himbálóznak a föld felett. Tekintete, akár két 
hatalmas tintacsepp, melyen fel s alá cikáznak az apró fénygömbök. A mélységben pedig 
olyan vágyakozás, mint amit csak a megkésett fecske érezhet át, mikor megpillantja az 
évszakokkal dacoló túlsó leveles ágat. Megadó merevséggel fogadom, de énem egy egészen 
apró darabkája a képpé merevedett tájban maradt.

Öreg deszkák rosszallóan recsegnek mezítelen talpaink alatt, akár a kriptaajtóban álló 
deres koponyájú népség, kik azt hiszik, az idő már minden megtapasztalhatót felrótt az 
arcukra. A szoba minden szegletében az idő homokja alkot apró, szürkésen csillogó halmo-
kat. A jellemtelen üresség langymelegében még a hosszú évek állandósága is nyugtalanítóan 
idegennek tetszik. A falakon végiglopakodó repedések csipkés penészverettel díszítettek. A 
tekintet szinte hasra esik az apró asztalban, mely hosszú póklábain gubbaszt az egyik sarok-
ban, hátán hordva az évek marcangolta vázát, mely kecsességével próbálja palástolni korát. 
Néhány szál álszemérmes virág ringatja elsőbálozók ruháját megszégyenítő fodros fehér 
szirmait. Az egész olyan, mintha egy koporsóban élnék.

Tenyér csúszik az enyémbe, és a lehangoló helyiség csupán színcsíkok kavalkádjává 
válik, ahogy a forgás lendülete magával sodorja gondolataimat. A széles mozdulatok, melye-
ket egy nem létező ütem taktusai inspiráltak, olyan felszabadítóak, hogy szárnyakat érzek, a 
lapockáim gödrei közül bújnak elő, megannyi tollat hullajtva tárulnak szélesre. Persze mind-
ez csupán egy ketrecbe zárt fantázia képzelete, mely apró cafatokra szakad, ahogy a tekintet 
egy sokkal valósabb szabadságot vél meglátni.

A gondtalanság kékjével mázolt égbolt bánatában ellopta a világ színeit. Most piszkos 
vattaszín köntösbe burkolózva hullatja szürke könnyeit. Komisz villámok izzó karmokkal 
próbálják szétszaggatni ezt a melankóliát. Ámulatba ejtő, milyen határozottságot tud sugall-
ni egy természeti jelenség. Minden fényág olyan, mintha egy mennyei lehetőségre nyitna 
kaput.

Vékony, reszketeg markolás feszíti meg a ruhámat. A merev arcot bájos kunkor szeli 
át, ám ez a görbe vonal tövisekkel van kirakva, hasadékokat szaggat érzéseim fátylába. 
Mögöttünk az eszeveszett fergeteg ingerülten tépázza az ablaktáblákat, s azok csilingelő 
üvegsikollyal tiltakoznak őrhelyük elhagyása ellen.

A rémülettől ködös fejjel préselem magamhoz egyetlen társam, mégis olyan, mintha 
levegőbe markolnék. Úgy érzem magam, akár egy búvár, aki nem találja a felszínre vezető 
derengést. Figyelmem a sziromkelyhek felé bukik, és elmémben tiszta patak csordogálása-
ként bugyognak fel a gondolatok.

Az elveszettség mérge nem marhatja le a mosolyom, hisz a kedves emberek így is boldo-
gok. Még mindig jobb, ha engem bántanak, mintha én bántanék másokat.

Ezek a gondolatok mintha valami tiszta ragyogást idéznének meg a belsőmben, mely a 
szétfeszítő nyomást nem emészti el, de az indulataimat képes egy sötét pacába zárni, valahol 
a tudatom hátsó falán terpeszkedik ragadós, fekete tapogatóival kapaszkodva.
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A csörömpölő orkesztra egyre csak ránk akarja szakítani kalitkánk falait, és egy acélfé-
nyű vak pillanatban sikerül feljutnia a katarzisig, melyből megannyi üvegszikra pattan ki, és 
vetődik spirálos légi balettbe.

Tétován gubbasztok, minden pórusomból kisiklik a melegség, de nem a megszokott alat-
tomos módon, egyszerűen sértődötten hátat fordít, és otthagy dideregni. Szemhéjam feladja a 
küzdelmet, de az utolsó pillanat jogán még látom önnön arcom egy, a padlóra hanyatlott ezüs-
tös töredékben, ahogy gúnyosan lenéz, majd lassan álomba remegem magam.

A Nap hosszú pihenés után leveti magáról bolyhos felhődunyháját, hogy ismét császárként 
fényeskedhessen. Tündöklése fénykörében megannyi árnyalak táncol és nyújtja kezét várako-
zón. Lépések dorombolása rezegteti meg a padlót a talpam alatt, az ajtóban megint ott áll az 
öröklétre kárhoztatott szépség, és lényével könyörgi a maradást, hogy még ne zúzzam össze 
törékeny létezését. Ajkai a fülek felé kúszó kunkorrá formálódnak, ez az inda mély horgokat 
fűz a bőröm alá, bénultság jeges ujjaival markolva meg ízületeimet. Félvak tekintetem las-
san gördül másfelé.

A fakereteken túli világban borzas vörösbegy habzsolja a nedvességtől pufókra hízott 
kenyértöredékeket. Harmattal ékszerezett hajtások ringatóznak kacéran. Tétova mozdulattal 
nyitom meg az utat a pajkos ifjúsággal örvénylő levegőnek, hogy kitessékelhesse órák hosz-
szú sora alatt megvénült rokonát az épületből. Államat a tenyerembe támasztva élvezem, hogy 
már nem csak a világ fényességét látom, hanem hevítő leheletét is érzem. Ujjaim alatt apró 
kődarab köröz, mely egy múltba fulladt időben talán egy hegység alapját képezte, s most a 
természet hátán vetődik ide-oda. Pergőléptű szürke pamacs tömi keményre pofazacskóit. Az 
éhezés lerázott láncainak boldogságától apró tudata még inkább beszűkül, így a köré fonódó 
sikamlós hüllő már kívül esik a világán. Az evolúció csúf tréfája ez az állat, arra kárhoztatta, 
hogy egész életében nevetséges mód a hasán csússzon, s mégis a kisrágcsáló kaszása legyen. 
A mindenség minden mozzanatban önmagát ismétli, hisz a tér vásznán nem is oly távol, a kert 
urának cirmos háta domborodik a rozsdás mellű tollas látóterén kívül. A kandúr elégedetten 
kunkorítja farkát a jó lakoma biztos tudatában.

Tekintetem az egyik tragédia felé vágtató történéstől a másikig ugrik, majd vissza. 
Megannyi szócafat és lehetőség pillanatképének színes áradata zubog koponyámba zárva. 
Izmaim görcsökbe feszülve emelik meg kezem, melyben a feszületként markolt sima kavics 
végzetes fenyegetéssé formálódik. A választás fogaskerekei rozsdás kattogással próbálnak 
előrebillenni, ám a zenitjük elérése előtt erejük fogytán hanyatlanak vissza.

Az élet tépelődésemmel mit sem törődve rúgja tovább az óra mutatóját, hogy a másod-
percet összezúzva újat gördítsen a helyére. Az események tovább pergetik a filmet, pedig vér 
borítja. A sötét fátyollények értetlenül ingatják fejüket a háttérben.

Térdeim kongva csapódnak a keményfa deszkák arcába, homlokomat a mészszagú fal festi 
vörösre. 

– Ez nem az én hibám… ez nem az én hibám. – Ismételgetem magamnak, mint valami 
mantrát, mintha belékapaszkodva kijuthatnék a körülöttem hullámzó sötétségből. A torkom-
ból felbugyborékoló zaj inkább egy forrásig hevült iszapos pocsolya prüszkölése. Az elesett 
lény odajön és magához húz, hatalmas súlyt hordozó béklyóival még mélyebbre ránt. Bőröm 
alá apró szálkák bújnak, ujjpereceimet éles fájdalom szeli át, és érzem, hogy az ereimben pul-
záló vörösség utat talál a szabaduláshoz.

Az elmúlt nap törésének ezüsttövisekké pattant üvegtábláján elevenedik meg saját másom.
„Itt fogsz ülni és magadat vádolod.”
A képmásom szája meg sem rebben, a szavak valahogy mégis bennem vernek visszhan-

got. A levegő megfeneklik a tüdőmben, bordáimat feszítve, a kéretlen rabság ellen tiltakoz-
va. A hang tagadhatatlanul az enyém, ám a színezete olyan, mit én sosem engednék kijutni a 
számon.

– Nem… az… én… – próbálom kipréselni magamból az áporodott levegőt, a szemeim oly 
forróságban úsznak, melyeket csak könnyekkel lehetne elcsitítani.

„Akkor miért történt mindez? Baleset, véletlen egybeesés vagy talán a sors? Bár ilyesmi 
nem lehet a sors műve, ez csupán a körülmények kombinációja. És ki az, aki megteremtette 
ezeket a körülményeket?”

Mindezt oly kedves nemtörődömséggel hangoztatja, de bármit megtennék, hogy süketté 
váljak a mondatok számára. Egy zúgóban kapálózva próbálok a felszínen maradni, a vízesés 
pedig kérlelhetetlenül közeledik.

„Csak annyit kellett volna tenned, hogy kimész, és megóvod mindkettőt.”
A fojtogató mozdulatlanságot pánikkal átitatott mozdulatokkal próbálom lefejteni magam-

ról, el is veszítve annak emlékét, kivel is harcolok. Csak a tennivágyás maradt meg bennem, 
hogy valahogy elmeneküljek.

„Ha az egyiket választod, a másik megmenekül.”
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A szememet elhomályosító izzó lávaként örvénylő sós folyadék végre kibuggyan, s per-
zselve csúszik végig arcomon, mintha az igazság sósavként akarná kiégetni a bensőmből egy 
álmodó szép világ utolsó tiszta foszlányát, hogy felszínre törve mindent beborítson a torz két-
értelműség. Zsigeri tiltakozás lüktet fel minden porcikámban, egy végső szárnyaszegett pró-
bálkozásra.

– Ez nem…– hörögve szakad fel a kiáltás, mint makacs váladék, mi eddig a lélegzet útját 
állta.

„Miközben mindkettőjüket választottad, igazából mindkettőjüket cserbenhagytad.”
Ez az utolsó momentum végleg porrá morzsolja, s a tudattalan éterbe hajítja harmatos 

ellenállásom maradványát.
A néma tartózkodással szemlélődő vázában reszketve pirulnak el az ártatlan virágok, hogy 

megannyi karmazsin szalagra szaggatva szende álcájukat, kibukjon valódi formájuk. A vörös 
pókliliomok az ég felé szegik fejüket.

A simán fénylő csönd felszínét alig felsértve kunkorodni kezd egy kuncogás, mely a meg-
tört gúny minden cseppjét magáénak tudhatja. A spirálisan növekvő kacajt először képmásom 
cselekedetének hiszem, ám az érzelem kinyilatkoztatásának gödreit tapintják ujjaim önnön 
ajkaimból formálva.

A sóösvényeket buzgón építő hordárok még mindig róják útjukat, hogy aztán az állam 
szegleténél a mélybe vessék magukat. Évmilliók ajándéka egyetlen határozott mozdulatban 
koncentrálódik, ahogy fölegyenesedem. A porcikáimba akaszkodott tüskék lélekhúst marcan-
golva szakadnak le, akárcsak a keservesen küzdő karok. De ideje véget vetni a tündérmesé-
nek, nem vagyok hercegnő, hogy boldogságot hozzak mindenkinek.

– Ha nem tudsz hátat fordítani, az nem kedvesség, csupán gyávaság – mondom ki végre, miköz-
ben meglepő könnyedséggel jutok túl a párkányon, ami eddig a világom határát jelentette.

A bokámat minden lépésnél csintalanul csiklandozzák a zöldülő növényfejek. Az árnyék-
lények arcát pedig először sikerül elkapnia néhány szőke fürtnek, melyet a Nap fésült ki hajá-
ból. Meglátom saját magam megannyi arcát.
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Enélkül
A szeméhez nyomta a sapkáját, megpróbálta pont úgy 

a szemhéja és a sapka rétegei alá takarni a fájdalmat, aho-
gyan ráhull az első hó a tájra, és utána ott is marad, jég-
páncél képződik a tetején és megpróbál mindenki azon 
elsurranni, észrevétlenül, anélkül, hogy betörné a súlyra, 
a gravitációra olyan érzékeny felszínt. Eszébe jutott egy 
nap, amikor a házban, ahol most is ült a sapkáját a sze-
mére tapasztva, még le voltak fektetve a frissen beüvege-
zett ablaktáblák, és ő véletlenül rálépett az egyikre, bele a 
közepébe, de valami varázslatos erő elintézte, hogy nem 
fog betörni az a tábla, és megpróbálhat elsurranni felet-
te, anélkül, hogy a súlyra és gravitációra oly érzékeny 
felszín megleckéztetné. Akkor megérezte, hogy milyen 
lenne láthatatlanná válni. Érzékelhetetlenné. Akkor is 
fázott, a munkásruha vattarétegei nem védték eléggé a 
hidegtől. Később, mikor a szemét takarta le a sapkával, 
akkor is csak a fázást érezte a nappaliban a kanapé szélén 
ülve, a munkásruha vattarétegei nem védték meg, a fáj-
dalom elbújt a hidegben. Azt tudta, hogy mégis magával 
hozott valami dermedtséget, amit majd nem tud sohasem 
felolvasztani. Búcsúzkodott, elköszönt. Mindenki nagyon 
izgatott volt körülötte, ő próbálta kerülni a hirtelen moz-
dulatokat, és egyáltalán nem akart körülnézni. Először a 
nyak- és fejmozdulatokra ügyelt, de aztán rájött, hogy a 
szemgolyót kellene megfékezni, amelyik tovább pislo-
gott a csukott szemhéj alatt. Azután a történet nagy részét 
csak elmesélésekből ismerte, melyek hol ezeket, hol azo-
kat tüntették fel hős színben. Ő igazából senkinek nem 
volt hálás. Már magában régesrég elköszönt tőlük, akik-
nek köszönömöt is lehetne mondani. A következő, amire 
emlékezett, az a ráboruló sötét volt. És hogy soha ennyi-
re nem akart még rágyújtani. És a kezei, amik céltala-
nul keresgéltek az ölében. Most már az oldala is fájt. 
A lánya jött oda, hogy meggyújtsa a gyufát. A konyha-
asztalnál ült, pontosan tudta, hogy ott van. A fejében ott 
volt az egész lakás egészen pontos térképe, ő tekerget-
te le a csöveket, amik a padlófűtéshez a meleg vizet cir-
kuláltatták. Sokat gondolt a kutyájukra, aki mindig csak 
a padló legmelegebb szegleteire akart lefeküdni. Nagyon 
fázott. A lánya segített. Ő hetekig nem látott semmit, és 
fájt a szeme meg az oldala. Azt hitte, mindenre pontosan 
emlékszik majd és pontos instrukciókat tud adni a lányá-
nak, aki mellé szegődött, de aztán be kellett látnia, hogy 
minden egyre inkább a feledés homályába borul, egy 
másik csukott szemhéj alá burkolózik. Centiről centire 
felejtette el a saját maga által megalkotott valóságot, min-
den falnak nekiment a végén. A lánya csak nevetett. Ő is 
ezt csinálja éjjelente, semmi nem ott van, amikor álmá-
ból ébred, mint amire emlékezett, mondta. Utána így gon-
dolt a fájdalomra. Egy álom. Szembenéz a saját agyával 
egy másik tapasztalat. Nem akarta elhagyni a lányát, de 
mégis ezt tette. Nem hagyta soha többé, hogy meggyújt-
sa a cigarettát.

Sokkal később
Már sokkal korábban jegyet akartam váltani, de 

mondták, hogy ez lehetetlen, vagyis hogy megtehetem, 
de csak az interneten keresztül. Én a valóságban akar-
tam, azt csak az utazás napja előtt tizennégy nappal 
lehetett. A helyek felosztásával akkor még nem voltam 
tisztában, az első sor első ülését kértem az utazás előt-
ti tizennegyedik nap hajnalán. Így kerültem a sofőr feje 
fölé, előttem feküdt volna a táj, ha nem ölte volna meg a 
tény, hogy autópályán utazunk. Az út szélén nem derült 
fény semmire, csak arra, hogy húsz-harminc kilométe-
ren belül hol a legolcsóbb a benzin. Aztán megérkez-
tem. A város gyomra korgott, mint az enyém. A város 
szeme szemeteszsákokba csomagolta a látványt. Úgy 
kellett volna teljesíteni a hivatalos sétautat, hogy a folyó 
torkolata mentén eljutok az óceánig, és ez lett volna a 
katarzis. Én pont fordítva csináltam, először megkeres-
tem az óceánt, és onnan ereszkedtem vissza a városba. 
Az óceán partján este hat után hideg van és szél, ne szá-
míts semmi jóra.

A következő
Huszonegy éves volt, mikor először látta a tengert. A 

vonat egy fegyvernyomoktól gyötört fennsíkon robogott 
keresztül, és egy hosszú, lassú kanyarba rejtette el a nagy 
vizet. Ráismert. Éhséget érzett. Levegőt nem vett, csak 
kölcsönkérte. Pár napot töltött ott, az öbölben. A végé-
re az árnyéka a kőkerítés falaira kopírozódott. A végére a 
lábnyoma a part menti homokban szerződést kötött a víz-
zel. Ha a következő hullám elviszi a nyomokat, a tengeré 
lesz, ha a parton hagyja, a szárazföldé. A következő hul-
lám vitte el.

Nem akartam
Nem akartam ma hétnél többször rágyújtani,
és egyedül sangriát inni a gangon.
Nem akartam ingatlanos szlengben keresztelt francia

[panorámát,
sem azt, hogy nyomja a küszöb a térdhajlatomat.
Nem akartam ma az arcbőrömért aggódni,
sem vizsgálódva nézni tenyérnyi méretű kék tükörbe.
Nem akartam érezni, hogy melyik testrészem hol van,
nem kértem útvonaltervezést fájdalomtól fájdalomig.
Nem akartam fekete szemeteszsákba csomagolni
a napraforgót, amit anyától kaptam.
Nem akartam hangyairtóval lefújni a többi növényt,
hogy jobb híján így vegyem fel a levéltetvek ellen a 

[harcot.
Nem akartam látni egy halált se ma,
és nem akartam harmincegy éves lenni.

FORGÁCS NÓRA KINGA

Hiszen úgy is
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Az a fickó akartam lenni, aki pár órája
gömbölyű felsőtestén feszülő kék kockás ingben 

[megérkezett
egy emelettel lejjebb, és aprócska rózsaszínű tabletet 

[tartott
hatalmas kezében, aprócska rózsaszínű tokban.
Most meg, amikor elbúcsúzott, egy emelettel lejjebb,
csókot dobott, és azt mondta,
aludjatok hamar.

Nem pont olyan
Négy óra múlva kezdődik a születésnapja, ő már soha 

többet nem öregszik. Azt mondják, pont olyan vagyok, 
mint ő, azt mondják, nem kéne ilyet mondaniuk, de 
mégis mondják, pont olyan. A kedvencem a fehér cso-
kis egész mogyorós Ritter Sport, a kedvencem a fehér 
csokis, egész mandulás Lindt, ha tehetem, ezeket válasz-
tom, nem eszek étcsokit, a kedvencem a Twix, ebben sem 
hasonlítok rá, nem nagyon szeretem a Sport szeletet sem, 
nem vagyok pont olyan. Nagyon félek, de nem a halál-
tól. Inkább az élettől félek, az előzményektől és a követ-
kezményektől, az összefüggésektől, okoktól és okozatok-
tól, a múlttól és a jövőtől, a betegségektől, a mások halá-
lától. Nem vagyok senkihez sem őszinte. Nem hazugság 
ez, inkább hallgatás. Három óra múlva kezdődik a szü-
letésnapja, én öregszem helyette is. A bőrömön érzem. 
Úgy figyelem magam, mintha ő nézne, és az ő tekintetén 
keresztül figyelek mindent. Nem kéne aggódnom, gondo-
lom, hiszen úgyis.

Tartós hideg
Ha tartósan 15 Celsius-fok alatti hőmérsékletű leve-

gő veszi körül az ember testét, akkor kihűlhet, ami tra-
gikus következményekkel járhat, ezt hallotta valahol, és 
nem tudott szabadulni a gondolattól, volt, hogy feléb-
redt rá éjjel, ez lett a kettes számú rémálma közvetlenül 
a hajhullás után és a fogvesztés előtt. Még egy kis esz-
közt is beszerzett, amivel folyamatosan ellenőrizhette a 
benti és a kinti hőmérsékletet egyszerre, vékony feke-
te zsinór kötötte össze a kinti és a benti érzékelőt a digi-
tális kijelzővel, és gombnyomással lehetett térfelet válta-
ni. Próbálgatta a határait, napokig, hetekig nem enged-
te, hogy 13 foknál magasabb hőmérséklet legyen a kony-
hában, ahol dolgozott, akkor örült a legjobban, ha 11 fok 
körül érezte magát. Esténként kinyitott egy üveg bort, és 
úgy öltözött fel, mint az emberek, akik az utcán élnek, 
magára húzott jó néhány össze nem illő réteget, egy kabá-
tot, egy fürdőköpenyt, egy sálat a dereka köré tekert vagy 
plédbe pólyálta magát. Lassanként minden réteg hideg és 
nyirkos lett. A nyaka és a háta egyre jobban fájt az izmok 
megfeszülésétől, őszinte csodálattal figyelte, hogyan dol-
gozik a teste a hideg ellen. Úgy érezte, valamit legyőz 
ilyenkor. És úgy érezte, hogy valamivel összeolvad, vala-
mivel egyenlővé válik. Nem csak a kihűlésre és nyirko-
sodásra annyira hajlamos kis lakással, nem csak a hideg 
és nedves falakkal, nem csak a házzal, az utcával, nem 
csak a kihűlésre annyira hajlamos várossal, hanem vala-
mi sokkal nagyobbal, valami ismeretlennel és félelmetes-
sel. Nem igazán tudott a munkájára koncentrálni, a kinti 

és benti hőmérsékletre koncentrált, olyan volt ez, rászok-
ni a hidegre, mint a dohányzásról leszokni, nagyon erős 
összpontosítást követelt. El akarta érni, hogy látsszon a 
lélegzete. Kijöjjön a száján a lelke. Látsszon a levegőben, 
hogy annak, hogy él, van egy, a testétől külön is létező 
bizonyítéka. De vajon mi történik a lélekkel, ha tartósan 
15 Celsius-fok alatti hőmérsékletű környezetben van, és 
egyáltalán, a hosszú hideg, vagy az állandó hőingadozás 
viseli-e meg jobban? A teste kabátba, plédbe bújt, a lelké-
vel nem nagyon tudott mit kezdeni, azt rizikósnak érezte, 
hogy belebújtassa valaki másba.

Erre emlékszel?
Nem feltétlenül voltál benne biztos, hogy ma este 

elmész, abban viszont biztos voltál, hogy ha elmész, 
akkor el is fogsz késni. Volt benned elégedetlenség, de 
volt benned lustaság is. Nem is értél oda az elejére, de 
nem is az elejét kerested, nem is a közepét vagy a végét, 
hanem a testét. Jó horgászként megpróbáltad kirántani 
az egészet. Bármelyik oldalról közelítettél, bagatell tétel-
nek tűnt, egy snecinek, amit visszadobsz. Inkább csak 
mászkáltál, és azon gondolkoztál, hogy mennyire nincsen 
semmi értelme ennek az egésznek. Aztán a fűre néztél, 
amire lépni tilos, és letetted a kamerád.

Emberek jönnek-mennek a testüket elrejtő, eltorzí-
tó, hidegre szabott nagykabátban, furcsa árnyakként, 
tökéletesen felismerhetetlenül. A gyerekek, akik csak 
kicsivel kisebbek ebben a torzításban, mint a felnőttek, 
felismerhetőek. Játszani kezdenek a füvön, de a játé-
kuk a térről átvisszhangzó zajban profi bokszmérkő-
zésnek tűnik, megfelelő pillanatokban megfelelő mér-
tékű ovációval.

Jön az anyuka, a fehér kabátja igazából rózsaszín lesz 
a képen, a beszállója a játszadozásba valami teljesen gro-
teszk pogózásnak tűnik. Fegyelmezetten, mondja egy 
hang a háttérből, miközben az anyuka játékosan elgán-
csolja a gyereket, hogy feküdjél le szépen. Ez durvának 
tűnik, így írásban, de nincs ebben egy lélegzetvételnyi 
rossz sem, ők ott játszanak, egy árnyék kúszik fel a boká-
jukon, egy hang vákuuma szívja el előlük a levegőt, egy 
tér teszi lehetetlenné, hogy játsszanak, egy ország teszi 
lehetetlenné, hogy ennek az egész bukolikus jelenetnek 
ne legyen horrorisztikus kontextusa. Egy árny kúszik fel 
a lábukon, a bokájuknál tart. A gyerekek játszanak és bir-
kóznak tovább. Abban biztos, hogy van egy lélegzetvétel-
nyi rossz is, de nem olyan. Nem ilyen. Birkóznak kifulla-
dásig, kicsi a rakás.

Miután a mosolygó anyuka olyan elfuseráltra felvett 
fehérben megdögönyözi a rakást, és még a kissrácok is 
bunyóznak egy kicsit, játékosan, az egyik bemondja, hogy 
SZÜNET, ANYU... és közben ott lebeg az a fekete árny a 
kép alján, és kúszik be a tomboló mikrofonzaj.

És keresztül megy hátul három fekete figura, kicsit 
olyan a mozgásuk, mintha a mechanikus narancs elegáns 
gonosztevői lennének, alul bepörög a képbe egy gyerek és 
megint az anyját hívja, és akkor odébb rakod a kamerát, a 
gép kicsit belóg a képbe, de nem számít, kicsit kitartod, de 
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nem látod, hogy miről beszélhetnél ezzel az új képpel, az 
épület van rajta, inkább svenkelsz, de azután mégis visz-
szatérsz az épülethez, mert a tömeg olyan bizonytalan, az 
épület pedig biztos. Legalábbis biztosan ott van, ugyan-
olyan ártatlan, mint a gyerekek, akik az előbb bunyóz-
tak. Hiszen ki is van világítva, de nem tapad rajta meg a 
kamera, még az is fél tőle, még az izmod is kíváncsi rá, 
hogy vajon mi lehet felette, mert hiszen nem lehet ez a 
legfelsőbb erő, nem lehet ez a díszkivilágítás, ez a fris-
sen mosott kő a legfelsőbb erő itt a dühtől visszhangzó 
tér felett. És akkor megtalálod, ott fent, korábban a fűben 
játszó gyerekek bokájánál láttad, a kép legalján. Ott moz-
gott. Olyan volt, mint valamiféle baljós árnyék, olyan 
volt, mint egy zászló lobogásának sötét képe. Kúszott fel-
felé a gyerekeken, átértelmezte a mozdulataikat, az már 
nem is ártatlan játéknak tűnt, hanem harcnak, az már 
nem is a rakás megdögönyözésének tűnt, hanem valami-
féle groteszk rítusnak, az valami rémvurstliban vetített 
roncsolt-loopolt képsornak tűnt, amiből egy-egy gyerek 
néha-néha kikiabál, hogy szünet, anyu! Anyu!

Anyu itt van, de nincs itt. A tüntetők hangja pontosan 
úgy torzul el, mint a hatalomé, mert alatta és felette, az 
egészet egyetlen fojtóan rémisztő fenyegetésbe csoma-
golva ott van az az árnyék, megtaláltad, vagy az izmod 
megtalálta, vagy a kamerád nem engedte el, ott volt az 
égen, a tér felett is. Mit is lehet tenni ilyenkor, önmagába 
mar minden törekvésünk? Vagy van fény is a díszkivilá-
gítás felett, van szó is a visszhangokkal széttördelt zűrza-
varban? Fény van, az épület felett repülő madarak viszik 
a hasukon, gyakorta látni, de ki tudja, nem az is csak 
egy otromba vicc-e, a szabadsággal űzött rosszízű játék? 
Tiszta szó? Szünet? Anyu, anyu.

azon gondolkodtam,
hogy kinek mennyi köze van
az ember érzelmeihez.

ha tényleg csak keveseknek van sok és sokaknak 
kevés, akkor elég hülye dolog a sírás, az ember az első 
könnycseppnél egyszerűen csak megpróbál tátott szem-
mel mozdulatlan maradni, hátha ki sem folyik majd, 
hanem felszárad még a szemében, elpárolog a lélek víz-
tükréről, a következmények meg belefulladnak a felszín 
felett képződő párába, vagyis abba a jelenségbe, mikor a 
víz kiszakad a vízből, és belemegy a levegőbe. Többek 
között emiatt nem éri meg viharban úszni.

aztán meg, amikor jön a többi csepp is, mármint a 
könnycseppek, és egyáltalán nem a levegőbe, hanem a 
föld felé indulnak el, le az ember ölébe, megadva magu-
kat a gravitációnak, elindulnak lefelé az arcán, már csak 
azért tartja minden erejével nyitva a szemét, hogy leg-
alább a szemfestéke ne folyjon szét, abban többé-kevésbé 
biztos lehet, hogy az alapozójának vége, a cseppek csíko-
kat mosnak benne.

azon gondolkodtam, hogy amikor reggelente megraj-
zolom az arcomat, mikor elkészítem azt a látványt, amit 
majd egész nap viszek a testem tetején, a fejem elején, 
akkor azért dolgozok, hogy eleget tegyek a titoktartási 
szerződésnek.

nem árulhatom el, hogy borzalmas éjszakám volt, rosz-
szul aludtam, azt álmodtam, hogy valami furcsa zajra fel 
kellene kelnem, fel is keltem, de mintha méz lett volna a 
szemhéjamon, nem tudtam kinyitni a szemem, úgy indul-
tam neki botorkálva, mikor újra felébredtem, és kiderült, 
hogy az előző ébredés csak álom volt, elindultam megint, 
most már láttam tisztán, de a lakás megfordult a tenge-
lyénél, és a fürdőből érkeztem a konyhába, nem a szoba 
felől, és mintha egy fal belecsapódott volna az épületbe, a 
szoba ajtaja el volt zárva, oda már nem juthattam vissza, 
egy törött tojás hevert a bejárati ajtó előtt a kövön, nem 
volt ott a sárgája és a fehérje, csak a héja, és csak ezután 
ébredtem tényleg fel.

nem árulhatom el, hogy sírtam, mindenkit csak zavar-
ba hoznék ezzel, nem árulhatom el, hogy öregszem, min-
denkinek csak fájna az emlékeztetés, nem árulhatom el, 
hogy romlanak a fogaim, nem árulhatom el, hogy valami 
folyamatosan történik bennem, ez nem az a része az ese-
ményeknek, amelyikben a szereplő szóba elegyedik az 
eladóval vagy megtartja az ajtót a szintén ebben a házban 
lakónak vagy elkéri a blokkot a pénztárnál, ez a másik 
része, amelyikben senki nem beszélget senkivel.

nem azzal követtem el hibát, amit csináltam, vagy 
amit mondtam, hanem abban a részében a történetnek, 
amelyikben senki nem beszélget senkivel, ez valószínű-
leg valamilyen kémiai bűntény lehet, vegyitámadás, vagy 
valamelyik másik ügy, például a közlekedőedények fizi-
kája, magasabb a vízszint a vékonyabb csőben és kifolyik 
a végén az ember szemén, a tárgyak a konyhában a fehér-
jéjük és a sárgájuk nélkül estek a földre mind, egy követ-
kező ébredés választott el attól, hogy megérthessem, mi 
történt velük, minden teljesen ismeretlen, a szemhéjamon 
méz van, és valaki le fog esni, de csak a héja törik össze, 
a sárgája és a fehérje elmenekül.

azon gondolkodtam, hogy hova való a fájdalom, ki 
kell-e jönnie az ember arcára a szerződést megszegve, 
azon gondolkodtam, hogy a víz az nagyon lassan ássa az 
árkát, a könnycsepp az alapozóban gyorsan hagy nyomot, 
azon gondolkodtam, hogy mihez kezdjek a tojáshéjakkal, 
vajon azokból lettek-e a színes lufik, amik most a kony-
hát díszítik, vajon azok is lepotyognak-e, és majd a héjuk 
lesz-e csak a konyhakövön, mert a levegő már elszökött 
belőlük?

Sajnálom
Szeretném valóra váltani az álmaidat! Hát, köszönöm, 

az álmaim azok tök jól elvannak. Nem kell őket semmi-
féle fizetőeszközre sem beváltani, pláne nem valóságra. 
Persze jólesik az is, hogy bocsánatot kértél. Nem hin-
ném, hogy hatalmamban áll megbocsátani bármit, ha 
lenne ilyen különleges képességem, valószínűleg leg-
először magamnak bocsátanék meg, mindazért, amit 
magam ellen vétettem, meaculpameaculpameamaxima. 
Azután persze bocsánatot kérnék az önzőségemért, és 
az is el lenne intézve. Az is lehet, hogy az volna a maxi-
ma culpa? A franc tudja. Nem szabad bocsánatot kérni. 
Soha. Az ember folyamatosan rengeteget figyel saját 
magára, de a többiek, na a többiek igazából elképesztő-
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en ritkán figyelnek rá. Mivel lehet magyarázni egy bűn-
bocsánatot, ha a legközelebbi embereidnek sincs halvány 
fogalma sem arról, hogy mi volt a bűn? De nem hin-
ném, hogy így megy ez. Én nem bocsáthatok meg sen-
kinek, emiatt én nem is haragszom. Nem bocsájtok meg 
neked, de én soha nem haragudtam rád. Mondhatnám, 
hogy sokat gondolkodtam ezeken a kérdéseken, kettőn-
kön, de valójában nem gondolkodtam. Egyedül csak a 
kiutat kerestem, leginkább az izmaim-
ban éreztem ezt a késztetést. Aki erős, 
az a legerősebb, az biztos kiszabadul, 
osztozkodik a vitákon és a szükségle-
teken, és szabadul. Osztozkodik a hiá-
nyokon és a kérdéseken. Erős, és tudja, 
mi az, ami az övé. De én úgy gondol-
tam, hogy ezek közös dolgok. Nem te 
vagy gyenge, hanem mi. Nem én vagyok 
lelki terrorista, hanem mi. Nem te vagy 
erős, hanem mi. Nem én vagyok egy 
senki. Nem én vagyok az, aki csak a 
veled való viszonyban tudja magát értel-
mezni. Nem én vagyok az, aki heti két-
szer inkább szexel, hiszen ez az európai 
átlag, nem én vagyok az, aki hazaköltö-
zik, nem én vagyok az, aki hónapok óta 
képtelen olyan korán kelni, hogy bejus-
son a saját laborvizsgálatára. Egyébként 
is folyton hamarabb pisilek, mint gon-
dolkodnék. Például azon, hogy pohár-
ba kéne. És akkor már mindegy, nem? 
Nem én fogyok, nem én fogyok el. Én 
vagyok az, aki elrepül. És innen jött ez az 
egész ötlet. Akartam valamit, amit meg-
csinálok. Nem egy feladatot, amit teljesí-
tek, vagy nem egy melót, amiért kifizet-
nek, hanem valamit, amit tényleg meg-
csinálok. És megcsináltam. Elutaztam 
Lisszabonba, egyedül, repülőgéppel. 
Nyugi, nem potyogtunk le. Nem egye-
dül vettem meg a jegyet, a jegyet az uno-
katestvérem vette meg, ha örökké gyáva 
maradtam volna, akkor ő döntött helyet-
tem. Nem egyedül jutottam ki a reptér-
re, oda az unokatestvérem vitt ki, de ő 
nem is az unokatestvérem, mert ebben a 
családban a feje tetejére vannak állítva a 
kapcsolatok, és egy csomóan meg is hal-
tak. Volim te, te iubesc. Az utolsó pilla-
natban szórtam a cuccaimat a kölcsönbő-
röndbe, amit az unokatestvéremtől kap-
tam, aki nem is az. 5 euróért vettem két 
deci fehér bort a reptéren, és elrepültem 
Lisszabonba.

nincs tárgy
Én láttam azt a testet. amikor napokig esett, és elázott 

az a mosdó az erkélyen, amiről annyit meséltünk, és nem 
is hitte el senki, hogy van ilyen, cseppekben csurgott a víz 
a falán, ahogy a bőrén. Kezet akart mosni. addigra min-
denki fertőtlenítő kézmosót vagy az élelmiszerboltban is 
kapható 95%-os alkoholt használta. Valami miatt hetek 

óta büdös volt a konyhában, mintha egy állat halt volna 
meg a kémény nyílásában és bomlana a teste, folyamato-
san nyitva tartottuk az erkély ajtaját. Valami miatt hetek 
óta bolond szél seperte a várost, csak akkor hagyta abba, 
mikor végre elkezdett esni, akkor ázott be a mosdó is. 
Cigiztünk az erkélyen, végre volt elég hely, mert a ruha-
szárítókat behurcoltuk a nappaliba az eső elől. Még ő is 
dohányzott, pedig le akart szokni. Örültünk, hogy van 

étvágya, valahogyan csak komoly dolgokról tudtunk 
beszélgetni, mindig kihagytuk az udvariassági köröket, 
ott kezdtük, amiről már nem illik beszélni. Akkor láttam 
meg a testet. Nem volt szó gázolásról, másfajta baleset 
áldozata lett, vagy talán inkább bűntényé. Olyanok vol-
tak azok a napok, mintha hetekig tartó tépelődés után a 
város végre sírva fakadt volna, és nem bírná abbahagyni, 
átáztatta a bánat az egész lakást, mégsem akart senki elin-
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dulni, napokig otthon maradtunk, csak cigiztünk az erké-
lyen, és a szemközt lakók életéről szőttünk történeteket, 
mikor már a saját életünk története nem volt tovább elvi-
selhető. A lassan mindenhonnan előbuggyanó víz egybe-
mosta a történeteinket a lakásban erősödő szaggal meg a 
bánattal. Az órákkal, amíg csak cigiztünk, nem mentünk 
sehova és néztük az esőt. Azt hiszem, titokban mindenki 
félt, de együtt nem féltünk, a víz lefolyt a hullámpalákra, 
onnan a hátsó kertbe, felszívták a fák gyökerei, és leve-
lek lettek belőle.

Nem jön be a tavasz
Az egyik napról a másikra elkezdődött a tavasz. Olyan 

hirtelen érkezett, hogy nem volt ideje eltűnni a hidegnek, 
megőrizték a házfalak. A kutyák érzékelték a fagyos 
fenyegetést, csak tisztes távolságra a falaktól voltak haj-
landóak sétálni a járdán, nem pisilték le a kapukat és az 
autóbehajtókat, nem szimatoltak bele a nyitott udvarok-
ba. A házak sírva fakadtak a napfényben, gyöngyökben 
folyt le a víz a repedéseken. Éjjel kinyitottuk az összes 
ablakot, hogy beengedjük kintről a meleget, és végre 
ne legyen olyan hideg a lakásban, de csak egy árvaszú-
nyog repült be, és letelepedett a törölközőmre, amit este 
a szék támlájára terítettem száradni, mintha nem tudtam 
volna már rég, hogy itt hónapok óta nem szárad meg 
semmi. Elnézegettem a lábait, olyan hosszúak voltak, 
mintha önmaga árnyéka lenne a lemenő nap fényében. 
Arra gondoltam, hogy csak kétféle rovartól nem félek, 
a kaszáspóktól és az árvaszúnyogtól. Mindkettőjüknek 
hosszúak a lábai. A te lábaid is hosszúak. Sokáig ültem, 
figyeltem a szúnyogot, a tető felett elkezdett gyülekez-
ni a fény, a hajnal első színeit mutatta meg, különválasz-
totta a feketét a kéktől. Arra gondoltam, hogy ha most 
lemegyek a boltba tejért, akkor mire felkelsz, készíthe-
tek kávét mindkettőnknek, és úgy csinálhatok, mintha én 
is aludtam volna, csak utána, előtted ébredve, gondos-
kodtam volna a kávékról, a reggeli néhány közös perc-
ről, mielőtt mindenki elindul a saját magányába dolgoz-
ni, a néhány szavas, sok hallgatásos beszélgetésről, ami-
nek a csendjeiből tudjuk, hogy a miénk az a történet, 
ami olyan hosszúra nyúlik már, mint a lemenő nap suga-
rában az árnyék, és amin nem kell semmit megmagya-
rázni. Így is tettem, lementem tejért. A házak fala dühö-
sen, de sikertelenül próbálta kilökni magából a hideget, 
a járdán szinte fagyott volt a levegő, miközben kicsivel 
messzebb, az út közepén már beleremegett a hőségbe, 
majdnem felrobbant az utca, annyira ideges volt. Én a 
falakhoz simulva mentem, és együttéreztem a házakkal, 
hogy ha víz lettem volna, akkor lefolytam volna a repe-
déseken, vagy gyöngyökben álltam volna meg az erké-
lyek korlátainak peremén. Vettem tejet. Eszembe jutott, 
hogy te nem is ihatsz tejet, tehát vettem olyan port is, 
amivel pótolni lehet. Mikor megálltam egy piros lám-
pánál, elnéztem az előttem várakozó embereket, fur-
csán meg voltak nyúlva, mintha a lemenő nap fényé-
ben a saját maguk árnyékai lettek volna. Még csak reg-
gel volt, de máris fáradtnak tűntek. Csak hátulról láttam 
őket, de valami miatt biztos voltam benne, hogy szür-
ke színű az arcuk is, mint a hajuk. Minden ruhadarab-
juk öreg volt, ormótlan és nedves, éreztem a dohszagot. 
Minden mozdulatuk olyan volt, mintha folyton bocsána-

tot kérnének valamiért, amit nem is követtek el. Hiszen 
ők pont az ellenkezőért dolgoztak. Nem ezért a fagyért, 
hanem azért a vibráló melegért ott távolabb. És akkor 
kifolyt a víz a szemeimen is, gyöngyökben pergett lefelé 
az arcom repedésein. Biztos voltam benne, hogy nem ezt 
érdemelték, nem ezeket az öreg ruhákat, amik nehezek a 
nedvességtől. Nem ezt a szürkeséget, nem ezeket a háza-
kat, amik nem tudják elfelejteni a telet. És nem azt a pár 
száz forintot, amiből ma még tejet vesznek ők is, holnap 
meg ki tudja, mi lesz. Visszamentem a lakásba, az árva-
szúnyog békésen aludt a törölközőn, te is aludtál, akkor 
kezdett csak bejönni a harangszó az ablakon. A meleg 
még mindig nem jött. Azon gondolkoztam, hogy mi lesz 
velünk, mi is szürkék leszünk, formátlanok, vizes ruhák-
ban fogunk állni a pirosnál. Sosem fog bejönni a meleg 
az ablakon. De meg kellett csinálnom a kávét, nekem 
tejjel, neked azzal a porral, ami pótolja, mert nem ihatsz 
tejet, és úgy kellett tennem, mintha nem tudnám bizto-
san, hogy nincs az egésznek semmi értelme. Csak kettő-
vel több könnycsepp lesz ennek a háznak a falán, a lakás-
ba pedig sosem jön be a tavasz.

Repül
Beszélgetés megnyitva. 1 olvasott üzenet.
Ugrás a tartalomra.

Egész nap hívtalak, de nem vetted fel. Egyáltalán 
nem tudom, hogy mit akartam volna mondani, leginkább 
semmit. Egész nap szükségem lett volna valaki közelsé-
gére. Nyilván hülyeség, hogy emiatt telefonálni akartam. 
Nyilván hülyeség, hogy éppen valaki olyannak, akivel 
hónapok óta nem beszéltem. Ha megölelek egy random 
embert a játszótéren, azzal többre mentem volna. Utána 
edzhettünk volna közösen azokon az eszközökön, amik 
ott vannak erre a célra a játszón. Vágod, ilyen edzőgé-
pek. Mindenhol ott vannak. Mintha a legnagyobb prob-
lémám a testem lenne. A szart. Igazából senkit nem érde-
kel a testem. Mindegy. Szedjem össze magam, ugye? 
Én is mindig ezt mondom mindenkinek. Szedd össze 
magad! Tök mindegy, hogy mi történt. Csak rakd össze 
magad és folytasd. Különben belehalsz. Akkor aztán már 
nem lehet majd kimenni a játszóra.

Jézus, mennyit fecsegek. Inkább akkor mesélek. Még 
talán beszéltünk az utazás tervéről. Nekiálltam az ügy 
szervezésének, de folyton elbátortalanodtam. Ha rajtam 
múlt volna, soha nem utazok, de szerencsére ha azon 
átlendülsz, hogy beszerezd a repjegyet, utána már vala-
hogy nem rajtad múlik, utána el van döntve a dolog. 
Egyszerűen végigcsinálod a forgatókönyvet. Bepakolsz, 
kimész a reptérre, becsekkolsz és elutazol. Elrepülsz. 
Ezt rengetegen megoldották már az életük során, ha a 
föld lakosságának csak azt a hányadát nézzük, amelyik-
nek van pénze repjegyre, vagy akinek a fejében egy-
általán felmerül, hogy van olyan, hogy máshol, akkor 
is minimum hárommilliárdan képesek voltak felszáll-
ni a repülőre. Nekem, amikor az utazás reggelén felkel-
tem, még nem volt bepakolva a táskám, és úgy éreztem, 
hogy erre az a legjobb megoldás, ha veszek egy üveg 
bort. Általában így kezelem a bizonytalanságot, hiszen 
mennyit árthatna, ha nem vagyok józan? Az utolsó pilla-
natban szórtam be a cuccokat a táskába, mikor már várt 
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rám az autó, ami kivitt a reptérre. Ez volt életem máso-
dik repülése. A nagypapám pilóta volt, az apám is repült, 
én meg odáig jutottam, hogy volt egy repülős törülkö-
zőm, azzal jártam a Balcsira. Mindig féltem a repte-
rektől, mikor a német nyelvvizsgámon gimis koromban 
egy reptéri szöveg volt a Hörverstehen, akkor meggyő-
ződtem róla, hogy na ez egy olyan hely, ahol tutira nem 
lehet eligazodni. Most is az utolsó pillanatig kint cigiz-
tem. Mindig féltem tőle, hogy egyszer valamit felgyúj-
tok, akkor, nyáron, Horvátországban, Splitben a hegyen 
egy félliteres műanyag palackba dobtam a csikket, víz 
volt benne. Nem akartam felgyújtani a hegyet. Utána 
megnéztük abban az állatkertben a világ legszomorúbb 
majmait. És eltévedtünk. Szóval annyira nagy erők-
kel nyomtam el a csikkemet, hogy már a taxisok szól-
tak rám, hogy jó lesz az. Menjek be. Becsekkoltam. A 
Ferihegy belsejében, mikor kinéztem az üvegablako-
kon, na akkor jöttem rá először, hogy most aztán tény-
leg egyedül vagyok. Magamra vagyok utalva. És akkor 
valahogy olyat éreztem, hogy basszus, ezt most szeret-
ném valakivel megosztani! De nem lehet. Ez a lénye-
ge. Hogy én vagyok itt egyedül. Egyedül én indulok 
el. Vettem 5 euróért két deci fehér bort, mert végül is 
mi baj lehetne abból, ha nem vagyok józan? A repülőn 
együtt utaztam körülbelül három osztálynyi gimissel, 
akik Lisszabonból tovább repültek Portóba. És az íróval, 
akinek az arcát, a nevét és a szavait ismertem otthonról. 
Doppelgänger, gondoltam magamban, azt hittem, hogy 
ez csak később kezdődik, nem az első három és fél óra 
végén. A Doppelgänger- effektusomat már ismertem. 
Mikor nem voltam otthon, egy idő után minden járókelő 
vonásaiban egy ismerős arcot fedeztem fel. Nekem még 
soha életemben nem volt honvágyam. De az emberek, 
akiknek ismertem az arcát és tudtam a nevét, az emberek 
mindig hiányoztak. Mikor leszálltunk, a repülő utazókö-
zönsége megtapsolta az utazást. Tapsoltunk. Az előttem 
ülő meleg pár ünnepelt a zenére, amit csak ők hallottak. 
Ez hülyeségnek hangzik, de igazából jogos. A levegő-
ben, tíz kilométer magasan mentünk 3000 kilométert, és 
nem potyogtunk le. Ez egy csoda. A nagyapám meg az 
apám pedig egy varázsló volt.

Az író vagy a hasonmása mellett vártam a bőröndöm-
re, és mivel életemben először volt feladott csomagom, 
a sok fekete bőrönd körforgásában rájöttem, hogy hű 
basszus, ezek a táskák ugyanolyanok. A jövőben min-
dig teszek majd ismertetőjelet a bőröndömre. Egy sza-
lagot. Vagy vidám matricát. Vagy maga a bőrönd lesz 
hupikék. Az író bőröndje persze hamarabb kijött. Lehet, 
hogy a saját hasonmásomé is hamarabb kijött volna, 
csak az igazi emberek várnak ilyen sokáig? Én még néz-
tem egy ideig, amíg csomagok köröznek. Azután meg-
fogtam az enyémet, a biztonság kedvéért belenéztem, 
hogy tényleg az enyém-e, de csak ismerős dolgok voltak 
benne. Felültem a metróra, majd leszálltam róla, csodál-
kozva próbáltam megérteni, hogy mi is itt ez az átépítés 
az elterelésekkel, és hazahúztam ezt a brutális bőröndöt 
a macskaköveken. Nem vágytam a macskakövekre, mert 
folyton fáj tőle a lábam. De nagyon jó volt újra a talpam 
alatt érezni őket. Olyan volt, mintha betették volna baba-
koromban a számba a cumit. Furcsa azt mondani, hogy 
haza, de tavaly már jártam itt. Idén pedig itt lakom. Most 
már két hónapja.

De nem emiatt próbáltalak ma elérni, nem is értem, 
hogy erről miért mesélek. Reggel Lisszabonban felszáll-
tam egy buszra. Portóba mentem. Éppen a sofőr feje 
fölött ültem és néztem ki az ablakon, előre az autópá-
lyán. A mellettem ülő nénivel lespanoltam, kicseréltük a 
kekszeinket, az övé édes volt, az enyém sós. Háromszáz 
kilométert utaztam onnan, ahova utaztam, egyedül. Még 
soha nem csináltam ilyet. Fel kell nőni. Azután megér-
keztem Portóban a pályaudvarra, ami a világ legszarabb 
és lehangolóbb pályaudvara, de ez mindegy. Elmentem 
a szállásra, ami a világ legfurább szállása, az egyet-
len ablaka a fürdőben van, de ez mindegy. Azután elin-
dultam, és kimentem a hídra, amin a busz is átjött, nyár 
volt, de szokás szerint esett az eső és fújt a szél a folyó 
medencéjében, mint egy őrült. És néztem a várost onnan. 
Mint egy őrült. És akkor úgy éreztem, hogy valamiről 
beszélni akarok veled. Talán mert akármennyi ideig is 
voltam már távol, mégsem találkoztam az arcoddal vala-
ki másban. Azóta próbállak elérni. Nem tudom, hogy 
mit akarok mondani. Leginkább semmit. Nem is baj, ha 
nem veszed fel.

Éjjel
Egész este abban segítettél, hogy megtaláljuk azt a 

csótányt, amelyik bemászott az ablakon, pont akkor 
érkezett, díszkivilágításban, mikor én is. Valószínűleg 
feljött a házfalon egészen a földszintről, igazi gyar-
matosító arc lehetett. Odébb húztuk az összes bútort. 
Mondtad, hogy örüljek, hogy nem brazil csótány, mert az 
repülni is tud. Utána kimentem a konyhába, és minden-
hol csótányok szaladgáltak. Soha többet nem kapcsol-
tam le a villanyt. Te cseppeket adtál, hogy tudjak alud-
ni. A világ összes virágjából készültek, és azt mondták, 
hogy aludjatok hamar. Másnap egy macska sírt a belső 
udvarban. 

Anélkül
Gyufával gyújtottam meg a cigarettám, és az égő gyu-

fafej lerepült, bele a szemembe. Semmi más megoldásom 
nem volt erre hirtelen, mint hogy a szemhéjammal fed-
jem le, és a könnyeimmel oltsam el. Talán még soha nem 
fájt semmi ennyire. Láttam a másik szememmel, hogy 
egy nagyon is aktív biztonsági őr közeledik, a bevásárló-
központ bejáratánál álltunk, meg is örültem, hogy máris 
érkeznek segíteni. De kiderült, hogy a bejárattól öt méter 
távolságnál közelebb gyújtottam fel a szemem, leginkább 
távolabb kellene vonulni. Öt méterre. De nem hagytuk 
annyiban, én kiabáltam, az őr a szárnyai alá vette a prob-
lémát, és elkísért az elsősegélyig. Egy lépcsőfordulóban, 
egy soha nem látott szegletben egy soha nem látott iro-
dában egy soha nem látott ember ült, cigarettája kicsap-
va az asztalra. Mondta, hogy belenéz a szemembe, a tele-
fonján valószínűleg van elemlámpa. A telefonját valószí-
nűleg akkor vette, amikor beült ebbe az irodába itt a lép-
csőfordulón. Tíz évvel ezelőtt. Belevilágított a szemem-
be. Mondta, hogy vegyek fiziológiás sóoldatot, kérdez-
tem, hogyha nem műteni megyek, akkor vajon mit kérjek, 
desztvizet. Két liter desztvízzel és a rengeteg fájdalom-
mal troliztunk haza. Te nem akartad, hogy ez most egy 
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krízis legyen, mert éppen benne voltál egy másik krízis-
ben, kettő meg nem fér el egymás mellett. Viszont a sze-
memen egy folt lett reggelre, biztos voltam benne, hogy 
az nem oda való.

A következő négy nap
Először attól féltem a legjobban, hogy egyszer csak 

törpméretű leszek, évekig álmodtam, hogy egy hajón uta-
zunk, és rákényszerítenek bennünket, hogy megigyunk egy 
főzetet, egy törpiszörpfélét, amitől mindannyian aprócskák 
leszünk, jelentéktelenek, észrevétlenek. Rá leszünk utalva a 
nagyméretűek jóindulatára.

Azután attól féltem a legjobban, hogy majd nem bírok 
megmoccanni. Te üldöztél, én pedig csodálkozó szellem-
ként álltam meg, és néztem rád vissza.

Később azt álmodtam, hogy elutazunk valahova, ahol 
közel van a tenger, és mindenen átsüt a nap, törtfehérbe 
hajló homokszínű minden. Az jutott az eszembe, hogy ez 
pont az a szín, mint a harmadik trabantunk színe. Se nem 
kék, se nem fehér, sem pedig nem barna. Vaj- vagy tojás-
színnek hívják, de én még sem vajat, sem tojást nem lát-
tam ilyet. Amikor ebben az álomban voltam, akkor az 
volt az utolsó emlékem, hogy te ugyanilyen színű ruhák-
ban jössz lefelé egy lépcsőn. Azt éreztem, hogy valami-
re büszke vagy. Nem voltam benne biztos, hogy vajon 
mire is lehetnél büszke. Egy egészen kevéssel gyorsab-
ban távolodtam, mint ahogy te közeledtél, így aztán nem 
érhettél sohasem utol.

Még később azt álmodtam, hogy egy félsziget nyel-
ve és a szárazföld összefonódik, egy házon, az ablakain 
keresztül láthattam ezt az egész folyamatot, a ház boltívet 
alkotott a tekintetem felett. Dühös narancssárga és hideg 
szürkéskék uralta a képet, és te büszke voltál rám, kicsit 
önhitten kérdezted, hogy hogyan jutottak vajon az eszem-
be pont ezek a színek?

Mintha te súgtad volna őket.

Azután azt álmodtam, hogy patkányok szaladgálnak 
rajtam. Bemásztak a ruhám alá is, a bőrömön jártak, 
álmomban nem tudtam eldönteni, hogy most éppen megré-
mülök, vagy érdeklődve figyelem a helyzetet, hogy undo-
rítónak vagy kedvesnek tartom-e őket, hogy védekez-
ni szeretnék-e ellenük, vagy éppen rajtam van a legjobb 
helyük. Emlékeztem rá, hogy kiskoromban a garázsban 
fogtunk egy egeret, egy ideig egy befőttes üvegben tartot-
tuk, azután azt akartad, hogy vigyük el a szántóföld szélé-
re elengedni, hadd legyen újra szabad.

A patkányok mozgása amúgy, ha nagyon sokan van-
nak, egészen varázslatos. Láttam őket egyszer egy aluljáró-
ban az egyik faltól a másikig átszaladni, rengetegen voltak, 
olyan volt az egész, mintha az egyik fal elindulna a másik 
irányába perisztaltikus mozgással. Hányingerem lett a lát-
ványtól. Ugyanakkor csodáltam őket. Éjjel, a hostelben 
nem volt hűtőszekrény a szobában, és te azt mondtad, hogy 
lógassuk ki az ételt az ablakba hűlni. Kizárt dolog, mond-
tam, elképzeltem, hogy ez a perisztaltikus mozgás, a város 
éhes emésztőrendszere elnyeli majd a tízórainkat.

Mikor álmodtam, szétizzadtam magamat reggelre, ágy-

neműt kellett cserélnem. Mikor kicsi voltam, ezt még vagy 
te csináltad meg helyettem, vagy anya. Most, amikor azt 
álmodom, hogy kérdőn nézel rám, és éppen azt szeretnéd 
elérni, hogy rajzoljak le egy kockát, már nem kérhetlek meg 
erre sem téged, sem anyát. Az ágyneműcserére. Magamnak 
kell magamról gondoskodni. Szeretném elmesélni, hogy 
a házban lakik egy család, a gyerekeik, pici lányok, jöttek 
felfelé a lépcsőn, és meglátták a falon egy kocka rajzát. Az 
egyikük azt mondta: „Milyen buta ez a gyerek, lerajzolta a 
dobozt belülről.” És igaza volt, a csodát lopja el egy ilyen 
rajz. A doboz a fontosabb, nem pedig a kocka.

Kiskoromban egyszer arra ébredtem, hogy valami 
mászkál rajtam. Mikor kiszaladtam a fürdőbe leellen-
őrizni, soha nem volt ott semmi. Mikor kimentem reg-
gelizni, mert te hoztál sóskiflit, kakaót és Eperjó cso-
kit, akkor mászott ki a karomon egy fülbemászó. A bal 
vállam felől indult el, és haladt lefelé a könyököm irá-
nyában.

Akkor megrémültem, és ez nem álom volt. Te azzal 
próbáltál nyugtatni, hogy nem is fogok erre emlékezni 
négy nappal később.

A közepétől balra
És a tükörképén kereste a mosolyt,
ami eltűnt az arcáról,
valamikor mindenféle segélykiáltás nélkül
zuhant bele egy ránc árkába,
diszkréten, hogy mostanáig
észre sem vette a hiányt.

Letörölte a tévéről a port, de mind
visszaszállt ugyanoda,
mintha nem törődne ezzel a lakással már senki.
Még hogy az idő mindent megold,
persze.
Az idő elkoptat mindent,
a ház falából, a cipő talpából,
a bőrből, a hajból ugyanaz lesz,
a por,
hogy aztán saját magát törölgesse az ember
az emlékeiről le,
hátha maradt a rétegek alatt más is,
mint azonnal porba visszaburkolózó kopottas felszín.

Reggel, zuhanyzás közben megrántotta a hátát,
utána nem tudta balra fordítani a fejét,
sem a vállánál magasabbra emelni a karját,
szentségelt, főleg mert
fájdalommal járt a sminkelés,
azután, órákkal később,
mikor siettében két gyalogátkelő közt
próbált meg átvágni az úton,
érezte meg újra a fájdalmat,
megijedt, eddig nem hiányzott ez a fejmozdulat, 
nem hiányzott a kép balfele,
vajon mióta nem néz már puszta kíváncsiságból,
praktikus okok nélkül
a közepétől balra?
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BÁTHORI CSABA

Mithras Niklán
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

Vannak versek, amelyekről úgy érezzük, minden egyes szavukat szívesen szemügyre ven-
nénk, hogy pontosabban „átvehessük” tartalmukat. A költészet, úgy tűnik, mégiscsak a szavak 
különös használatának terepe: itt minden eltér a hétköznapoktól – még a pont és vessző jelenté-
se is –, és minden fordulat különös pótlólagos jelentéssel kecsegtet. Közel kell hajolni egyenként 
a szavakhoz, szemügyre kell venni a göcsörtös szellemi kalligráfiát, rá kell fújnunk a tudásunkra 
s a művekre rakódott porrétegekre, és szélesebb tudást kell mozgósítanunk, ha a rég ismert szö-
vegeket új fényben kívánjuk elsajátítani. A német umschaffen ige (alkotás útján újrateremteni, 
„átalkotni”), talán az fejezi ki a legpontosabban szándékainkat: ahogy elégikus feledéssel emlé-
kezünk régi kedvenceinkre, egyre inkább úgy érezzük: ha nagyobb – egymástól távoli elemek-
ből táplálkozó – elemekből szedjük össze új benyomásainkat, új verset is teremtünk magunknak. 
Más szaktudás, más szemszög, más ihlet fénye: mindez más verset hoz létre bennünk, mint a szo-
kásos tudásanyag. Ha másról beszélünk egy vers olvasása közben, mint egy irodalomtörténész 
(mondjuk: nem csak a korszak történelmi eseményeiről, a szerző életrajzi adatairól, az irodalom-
történeti kategóriákról), akkor más vers, más tükröződés jön létre bennünk, mint amilyet addig 
birtokolni véltünk. Tapasztalatom az, hogy minden – a szövegtől távol állni látszó – szakismeret 
megváltoztatta, kimozdította helyéről eredeti kedvenc szövegeimet, az oldás más kötést terem-
tett, a múzeumi gondolkodást felváltotta a személyes vonzalom szókincse, a történeti rétegeket 
átvilágította az intuíció röntgensugara, s most már pl. a Fohászkodásról is elmondhatom: ugyanaz 
maradt, ami volt, és teljesen más kézbesítést nyert, mióta új ismeretanyag keretében beszélek róla. 
Minden versben több van, mint amennyit saját kora, egy-egy későbbi kor vagy egy-egy értelme-
ző ohajtva sejthet. Éppen a legmélyebb versek vonzzák a legtöbb jelentéskeresőt – mint ahogy az 
óceán vonzza az átrepülőket, Szerb Antal pompás hasonlata szerint. Ha egy fajankó pillantja meg 
a Mona Lisát, nem lát semmit (csak az előtte nyüstető, érdeklődő, de egyben vak tömeget), ha 
ellenben, mondjuk, Erwin Panofsky áll oda a képhez… nem csak mást fedez fel a képen, hanem 
másként tudja elmondani… és ha másként, már mást is mond… Hiszen ugyanarról más szavak-
kal beszélni, az már a megtaláláson belül történő feltalálás mozzanata. Azt hiszem, bátornak kell 
lennünk az értelmezésben, hiszen a művekben soha nem találhatunk meg mást, mint saját anya-
gaikat. Itt még a tévedés is teremtő erőt sugároz, még a cáfolat is közelebb visz a lényeghez, 
hiszen mindig visszatéríthet minket bárki a szűkösebb feltételezések zártabb területére. A korlá-
tozó tulajdonítás többnyire túlsúlyba kerül a kihágáshoz képest, de közben mégis felforrósítot-
tuk a műveket. Goethe egyik szelíd xéniájában arra bátorít: Im Auslegen seid frisch und munter! 
/ Legt ihr’s nicht aus, so legt was unter (alig fordítható tartalma: a kifejtésben legyetek frissek és 
éberek! / Ha nem fejtitek ki, akkor is dúcoljátok alá). 

Mielőtt „kétkezi” elemzésbe kezdünk, azaz kézbe vesszük a szöveget, megpróbáljuk kipuha-
tolni eredetvidékét, térfogatát, viselkedését, s némi ásatási munkát is végzünk a kortárs világköl-
tészetben, idézem a verset (a szöveg lemásolása sokszor olyan ideákat szül, amelyeket másolás 
nélkül nem érzékel az elme):

     FOHÁSZKODÁS
 
   Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
   Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
    Léted világít, mint az égő
     Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

   A legmagasb menny s aether Uránjai,
   Mellyek körülted rendre keringenek,
    A láthatatlan férgek: a te 
     Bölcs kezeid remekelt csudái.

   Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
   A semmiségből, a te szemöldöked
    Ronthat s teremthet száz világot,
     S a nagy idők folyamit kiméri.
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   Téged dicsőít a Zenith és Nadír.
   A szélveszek bús harca, az égi láng
    Villáma, harmatcsepp, virágszál
     Hirdeti nagy kezed alkotásit.

   Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
   Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
    S hozzád közelb járulhat, akkor
     Ami után eped, ott eléri.

   Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
   Rendeltetésem pályafutásain,
    A jobb s nemesb lelkeknek útján,
     Merre erőm s inaim vihetnek.

   Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
   Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
    Mert a te munkád; ott is elszórt
     Csontjaimat kezeid takarják.

   (1804–1808 között.
   Végleges forma: 1810-ben)
   
Berzsenyi verse amolyan középhelyet foglal el a megszólító, valóban fohászkodó és 

a leíró versek között – egyszerre megszólító és a leírásban megvalló vers. A fohászko-
dás szó itt nem kérést, könyörgést fejez ki, hanem odafordulást, és szinte hitetlenkedő 
önbiztatást takar. Ezt mutatja az első szakaszban az, hogy ugyan megszólítja Istent, de az 
igék egyes szám harmadik személyben állnak, az objektivitás súlyával jelennek meg sze-
münk előtt. Ez a versszak a magyar líra egyik legtökéletesebb szakasza. Mi teszi azzá? 
Nem tudjuk. Talán ezek a jegyek: hibátlan antik forma, a magas hangütésben is megnyil-
vánuló emberi méltóságtudat, az alázatban megbúvó büszkeség, a hitetlen ember hívőkére 
hasonlító tónusa, a pogány mellékízek, és sok minden más. Nem is sejtenénk, ez a bámu-
latos vers milyen komoly szülési fájdalmak árán került napvilágra. A kortársi vakságnak, 
kánongörcsös megmondhatnéknak és aránytévesztésnek egyik intő példája, hogy Kazinczy 
és Kölcsey nem ismerik fel az igazi költői nagyság megjelenését, s például mindketten el-
elmarasztalják Csokonait, miközben Kis Jánost jelentős poétaként ünneplik. Németh László 
nagy Berzsenyi-tanulmányában (1937) találóan mondja, hogy ha egymás mellé helyezzük 
Kölcsey három kritikáját, akkor Kis Jánosnak jut a paradicsom, Berzsenyinek a tisztítótűz, 
Csokonainak pedig a pokol. A széphalmi széplélek alig rejti véka alá fanyalgását, s 1808. 
október 23-án ezt írja Berzsenyinek: Ezeket (pl. a Fohászkodást sem) nem vettem fel a gyűj-
teménybe, mert ártanának az egésznek (…) (A Fohászkodás) messze alatta van a tárgynak. 
Még két esztendővel később is javíthatatlannak bélyegzi a verset, s noha elismeri, hogy igen 
szép a Fohászkodás is, mind philosophisch mind poetisch. De Berzsenyi a Vers egész köteté-
ben nem volt religiosus Poeta. Ez hagyatá ki velem a darabot. Kazinczy tévedését, esetleg, 
egy dolog menthetné: más formában ismerte a szöveget, mint mi. De ezt a kérdést ma már 
nem tudjuk megválaszolni.

Az első szakasz rögtön végtelen távlatokat vetít elénk az Isten-lény két olyan tulajdonságá-
nak említésével, amelyet a régi egyiptomi himnuszokból ismerünk: az Isten nyilvánvaló és rejtett 
egyszerre és egyidejűleg, s e tulajdonságok állandó átmenete egymásba, ez lenyűgöző hatásának 
egyik titka. (Futólag utalok csupán arra, milyen korán megjelenik és megerősödik Goethe kép-
zetvilágában ez a fogalompár: offenbar und geheim, offenbares Geheimnis). Jan Assmann egyik 
régi tanulmányában ugyancsak kiemeli ezt a két vonást, és hozzáfűzi: az, hogy az ember felnéz a 
Napba, megvilágítja, de el is sötétíti látását. Átkelsz az égen, és minden tekintet reád szegeződik, 
/ járásod útját azonban arcodon nem látja senki. /… / Sugaraid arcunkon vannak, de nem isme-
ri fel őket senki /… / Imádkozom hozzád, Szépségednek szememben élő fényéhez, / ragyogásodat 
áldom arcomon (míg be nem töltöm a 120 évet). Látjuk: a kései egyiptomi XVIII. dinasztia nap-
himnuszainak (tébai sírokban megtalált) szövegei ugyanazokat az ihletelemeket mutatják, mint 
a Berzsenyi-vers kezdete. 

A vers már kezdettől fogva sejteti, hogy itt nem valamiféle tételes vallásos hitvallás követke-
zik, hanem a bölcs magasztalása, aki tudatunkban más osztályhoz szít, mint a vallásos rajongó. A 
panteista himnusz rögtön megráz azzal, hogy az isteni lényt az emberi szemmel hozza összefüg-
gésbe, azonnal megemlíti a lélek jelenlétét (a szó a versben még kétszer visszatér), s aztán per-
sze utánozhatatlan kis nyelvi fénytöréseivel. Hogy ezt mondja, rövid o-val: ohajtva sejt. Hogy a 
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lángészt egyes szám harmadik személyű birtokos raggal mondja: lángesze (ilyet még soha nem 
hallottunk). Hogy azt mondja a Napról: égő. Mondunk ilyet mi is? Soha a Napról. De itt ez a 
jelző örökre felmagasodik a költészetben. És figyeljük meg ezt is, ezt a bele határozószót: bele-
tekint, ez csak ebben a versben állja meg a helyét, de itt mozdíthatatlan szuverenitással. S akkor 
még nem is hoztam szóba Dsida Jenő mágikus költeményét, az Elárul, mert világít címűt, amely 
az utókorból fényt vet a Berzsenyi-szövegre is (lehet, hogy ez a két vers testvér Isten emlékeze-
tében): A szív elárul, mert világít, / illatoznak a szemgolyók. / Aki él, nem rejtőzhet el. / Jön. Itt 
van már. Egész közel.

De a legnagyobb meglepetést szinte észre se vesszük, nevezetesen azt, hogy Berzsenyi a 
negyedik sorban az Istent (igaz, egy hasonlat tagjaként) a Naphoz hasonlítja. Ezzel a váratlan 
fordulattal viszont kettős fordulatot hajt végre: 1. furfangosan a Naphimnuszok népes sereg-
letébe iktatja versét, és 2. ismereteink lappangó vallástörténeti tárházában pogány képzete-
ket rebbent fel. A versnek Matthison- és Salis-reminiszcenciái közismertek – hadd hozzam 
itt közelebb a szöveget az egyik Napisten-tisztelet, a Mithras-kultusz tartalmaihoz és aztán a 
Goethe-i világ egyetemes adataihoz, hiszen annak félelmetesen éleslátó, a legmagasabb távla-
tokat rejtő beszédmódja ragyogást hoz a magyar vers aurájába is. 

És miért ne? Istenek egész sora hordozta a napisten jegyeit (hogy a régebbi napimádatról, 
Ekhnaton és Mózes egyistenhitéről ne is beszéljünk): Jupiter, Apolló, Baal. Keresztények, még 
a negyedik században is, a Napnak mutatták be áldozatukat. Pegaziosz püspök 355-ben beval-
lotta, hogy titokban Hélioszhoz imádkozik. De aztán Krisztus örökölte a napistenek díszeit és 
címeit… Hogy aztán a liturgia megőrizze a mai napig a kultusz gyönyörűségeit. Ki gondol-
ná, hogy a Nap tisztelete még ma is mutatkozik a kereszténység szokásaiban? A rítus tárgyai-
nak, pl. az oltáriszentségnek Nap-formája ugyanerre a tényre utal. És mi mást imádunk, mint 
a Napistent a téli napforduló napján, december 21-én, ebben az antifónában: Ó, kelő Nap, / 
örök fényesség ragyogása / és Igazság Napja, / jöjj és világosítsd meg azokat, / akik sötétség-
ben ülnek / és a halál árnyékában. 

A fény Istene, Mithras a Nap megszemélyesítése. Ma már elképzelhetetlen, hogy a korai szá-
zadokban éppen ez az Isten milyen erős és győzelemre esélyes vetélytársa volt Jézus Krisztusnak. 
Ma már köztudomású, hogy szoros kapcsolat áll fenn a Mithras-kultusz és Pál apostol igehir-
detése között. Mithras is az égből jött közénk, pásztorok imádták születésekor, majd felszállt a 
mennybe és a Napisten trónjára ült, már a Szentháromság tagjaként. Hívei úgy tudták, hogy vala-
ha visszatér és feltámasztja a holtakat. Ő is istenember volt, közvetítő ég és föld között, Üdvözítő 
és Megváltó. De aztán leáldozott a Napja… A keresztények hadjáratot indítottak hívei ellen, 
szentélyeit feldúlták és lerombolták, papjaikat megölték. Kutatók igazolták, hogy a Mithras-
kultusz kiirtása a keresztényeknek csak azért sikerülhetett, mert templomaikat a régebbi Mithras-
kegyhelyek fölé építették. Rómában, a San Clemente-templomban még ma is érzékelhető az 
istenirtásnak ez a gyakorlata: látható minden pogány kultikus réteg, legfelül a diadalmas keresz-
tény alapozás: a katolikus oltár pontosan a pogány oltár fölött található. 

Berzsenyi mintha egy pillanatra megemlékeznék a dunai provinciákban annak idején 
rendkívül elterjedt Mithras-kultuszról, amikor Istenét, a Legfőbb Lényt a Nappal azonosít-
ja: egy pillanatra – lehet, hogy pár évre, egy Berzsenyi-életnyi időre – mintha Mithras buk-
kanna fel Niklán s köszöntené utolsó hívét az üdvtörténetben. De köszönthetné egy másikat 
is, mégpedig Weimarban Johann Wolfgang Goethét, aki egész életében a Napfény tisztelő-
je volt, rendületlen panteista, színeket kutató misztikus, aki az emberi szem és a Nap kap-
csolatait csodálatos párhuzamokban elemezte. A Faust Prológusában is felhangzik a Nap-
hit, alig üt el Berzsenyitől: Die Sonne tönt nach alter Weise / In Brudersphären Wettgesang, 
/ Und ihre vorgeschriebene Reise / Vollendet sie mit Donnergang. / Ihr Anblick gibt den 
Engeln Stärke, / Wenn keiner sie ergründen mag; / Die unbegreiflich hohen Werke / Sind 
herrlich wie am ersten Tag (A Nap a régi módon / versenyt énekel a testvéri szférákban, / 
és előírt útját dörgéssel teljesíti be. / Megpillantása erőt ad az angyaloknak, / noha egyikük 
sem képes megindokolni; / A megmagyarázhatatlanul fenséges művek / olyan nagyszerűek, 
mint az első napon). Az ég s a föld minden fényforrása a Napot dicsőítik titokban, s ahol 
akármi kis láng fellobban, földi napocskák nyomait látni. A Divanban (Buch der Parsen) ezt 
mondja: Schleppt ihr Holz herbei, so tut’s mit Wonne, / Denn ihr tragt den Samen irdischer 
Sonne… (Hordjatok be fát, s tegyétek ezt gyönyörűséggel, / Mert földi Napok magvait hoz-
zátok elő…). A Nap-Isten Berzsenyi versében személyes tulajdonságokat, emberi vonásokat 
mutat – a te bölcs kezeid (a bölcs jelző másodszor: az ember is bölcs, az Isten is bölcs…), 
te hoztad, a te szemöldöked, nagy kezed, kezeid (Isten keze is háromszor fordul elő a rövid 
versben…). Goethe ezt a maga tüneményes objektivitásában fejezi ki, miközben azt mondja 
Riemernek 1808. augusztus 28-án: Die Sonne selbst ist ein Individuum, ob sie uns gleich als 
das reinste Objekt erscheint, da sie mit nichts zu vergleichen ist (A Nap maga is egy egyé-
niség, noha alkalmasint a legtisztább tárgynak tűnik számunkra, minthogy nem hasonlítha-
tó össze semmivel). 
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A Napot ésszel fel nem érjük, lélekkel is csak megsejtjük, de szemünkkel mégis (noha nem 
nézhetünk hosszan a napfénybe…) hozzáférhetünk a Kozmoszhoz, amely Értelem, Fény és 
Mindenség. Berzsenyi verse éppen cáfolja a későbbiekben az első szakaszt: a mindenség leírá-
sa ellensúlyozza az első strófa agnosztikus mellékzöngéit, és a szemmel látott nagy és apró 
dolgok sorolásával a Nap magasztalásának köpenyében mintegy a Szem himnuszát is előad-
ja. Ha nem érzékelnénk a láthatatlan férgeket (a szónak itt nemigen van negatív értelme, csu-
pán a kicsiny lényeket jelenti), a harmatcseppet vagy a virágszálat, amelyet a világosság hoz 
tapasztalati körünkbe, nem dicsérhetnénk a Napot, a hatalmas, de „láthatatlan” energiaforrást, 
amely minden földi dologban jelen van részlegesen. De hogy a szem a Nap letéteményese a 
földön, Berzsenyi ezt is sugallja, épp érzékletes tárgyi objektumaival. „Und was sich zwischen 
beide / All und Sterne / stellt?” / Dein Auge, so wie die Körperwelt, mondja a Gott, Gemüt und 
Weltben („És mi helyezkedik a Mindenség és a Csillagok közé?” / A szemed, úgy mint a fizikai 
világ). És ahogy a Berzsenyi-vers a Mindenség felől közeledik a személyes létvilág eszméleté-
hez, s mintegy a benső fény felől ünnepli a világegyetem harmóniáját, úgy ábrázolja ezt a sokol-
dalú Tükröződést Goethe ördöngös tárgyilagossággal: A szem a fénynek köszönheti létét. A fény 
közömbös állati segédszervekből olyan szervet teremt, amely hasonlítani kezd hozzá; és így képzi 
magát a szem a fényben a fény érdekében, hogy a benső fény ellenértéket képezzen a külsővel 
szemben (Entwurf einer Farbenlehre, Einleitung). A szem mindenségigényét és a Naphoz kötő-
dő teljességét, a Nappal rokon isteni lobogását hangsúlyozza két másik betét: Das Auge verlangt 
dabei ganz eigentlich Totalität… (Entwurf einer Farbenlehre), és a Szelíd xéniák feledhetetlen 
négy sora: Wär nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt es nie erblicken; / Läg nicht in uns 
des Gottes eigne Kraft, / Wie könnt uns Göttliches entzücken? (Ha nem volna Napszerű a szem, / 
soha nem tudná megpillantani a Napot; / s ha nem volna bennünk Isten saját energiája, / hogyan 
is ragadhatna meg minket bármely isteni dolog?). 

De térjünk vissza a vershez! Az első rész, az első négy szakasz a világegyetemet létrehozó 
és igazgató Istent ábrázolja, antropomorf öltözetben, minden egyes szavával költőileg és szem-
léletileg egyedi formálásban. A teremtő, nem a gondviselő Isten áll előtérben itt: ismét láthat-
juk Berzsenyi gigászi képzeteket görgető, az időmérték medrébe szorított verbális áradását, a 
bazaltkeményre kalapált fordulatok zuhogását, a minden egyes zöngét egyedi módon model-
láló ihlet erőfeszítéseit. Berzsenyi nem hömpölygő szavú, bő szókincsű költő. Hatása abban áll 
(mai szemmel nézve), hogy régies nyelvhasználatát csak annyira tekintjük réginek, amennyiben 
érdekes ráadásjelentést kölcsönöz a kis részleteknek. A régies fordulat önmagában nem lassú-
dást, hanem gazdag időtöltést okoz az olvasásban – mire elgondoljuk, mit jelenthet a legmagasb 
menny vagy a szélveszek bús harca, már örömet is leltünk a különc fordulatok közt, és úgy érez-
zük, meg kell keresnünk a háttér érdemleges jelentéstartalmait. A vers a költő személyes, a val-
lásos megilletődés ihletével határos csodálatot fejez ki, mégis van benne valami, ami a szöveget 
a természettudósok lángoló objektivitása felé közelíti. Ha az ember Newton vagy Kepler műveit 
olvassa, meghökken, micsoda gyermeki-ártatlan szakrális szemszögekből nézték ők is a világot, 
s micsoda hívések és hiedelmek rejlenek e két tudós egyedülálló tárgyi felfedezései mögött, az 
objektív törvényi leírások tőszomszédságában. Berzsenyinél a költészet kifejezésmódja uralko-
dik, de egy jó adag természettudományos igény is. El-elmozdulnak a szavak a szilárd szemléle-
ti koordinátapontokról, s külön figyelmet követelnek. Miért mondja, hogy Uránjai, többes szám-
ban? Hiszen az Uránus egyetlen bolygó, amely a Nap körül kering. És van a mennyek szintjei 
között különbség? Van legmagasb menny és van alacsonyabb? A skolasztika bizonyára ismerte 
az angyalok és az egek rendjeit, síkjait és hegyláncolatait, de nekünk, ma már csak az a gyönyör 
maradt, hogy a jelzős szerkezetben a túlfokozás villogását csodáljuk, a mértékletes mértékvesz-
tés lírai hullámzásait. Mi az, hogy rendre keringenek? A hatalmas kozmikus szerkezetet látjuk, 
a mozdíthatatlan űrbeli-térbeli gyémántrudakat, amelyek körül kering az egész csillagminden-
ség. És akkor hirtelen felkunkorodik a legkisebb lélegző lények raja: a férgek. És a költő ismét, 
egy újabb zárt strófában felrajzolta a legmagasabb és legalantasabb élőlények univerzumát. (A 
férgek Berzsenyi első ódájában, a Kesergésben így jelennek meg: Most lassu méreg, lassu halál 
emészt, / S mint egy kevély bikk, mellyet az éjszak / Szélvész le nem ront, benne termő / Férgek 
erős gyökerit megőrlik). 

Az ellentétek lengetése a költészet egyik alig észlelt trükkje: még ott is ellentétek éltetik a szö-
veget, ahol egyenletes, síkszerű az ábrázolás. Nézzük csak: a bölcs lángesze nem éri fel az Istent; 
érző ohajtva sejt; égő Nap, de nem látjuk; a legmagasb menny és a férgek; Mindent a semmiség-
ből; ronthat s teremthet; ezer és száz; nagy idők folyamit kiméri; Zenith és Nadir; buzgón leom-
lom stb. Napnál világosabb: Berzsenyi az ellentétes felvitel egész orgiáját kínálja; de ellentétele-
zései a lehető legszűkebb és versszakperemekkel átfogott lendület belső torlódásait rögzítik, és 
öntudatlanul is tükrözik ennek a tépelődő, férfiasan komor és hitre alig hajló szellemnek vívódá-
sát. A szöveg amúgy is inkább verbális felületeivel és izgalmas nyelvi gomolygásával hat (és nem 
ideáival, intellektuális töltetével, mint akár Ekhnaton, akár Szent Ferenc fohászkodása), s ezek-
kel kapcsolatban szinte csak kérdésekkel közelíthetünk rejtelmeihez. Rögtön a negyedik sorban 
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eltöprengünk a bele határozószó érdekes, késleltetett bukkanásán és helyezkedésén: mihez kötő-
dik ez a szócska? Istenre? de hiszen az imperativusz. A Létedre? De hiszen az egyes szám máso-
dik személyű alak, s akkor úgy kellene mondani: beléd. Az égő Napra? De hiszen az a hason-
latnak hasonlítottja csupán. Nem akadunk meg mégsem, mert a sodrás maga nyűgöz, a sajá-
tosan kemény szófelrakás foglalkoztat. Aztán a második szakaszban megtorpanunk a menny s 
aether Uránjai kifejezéseken. Milyen tartalmat képzelünk el itt? Csupán a magasság boltozódá-
sát, magasztosságot? Hiszen a menny szakrális, nem szellemföldrajzi kifejezés. De az aether már 
megint görög szellőt fújkál a sorba, s az 1781-ben felfedezett Uranus többes száma elgondolkoz-
tat. Uránjai? Az aether értelmét más Berzsenyi-versek (Barátimhoz, Ajánlás, Phyllis, Amathus, 
A reggel, A szerelemhez) csak halványan árnyalják. S a lelkes élet játszva felleng / Hesperidák 
bibor aetherében (Amathus); vagy a Kazinczynak szánt Ajánlásban: mérész aetheri szárnyakon 
/ felleng sas elméd Delphi dicső egén. A kifejezés Berzsenyi nagy német kortársánál, Friedrich 
Hölderlinnél súlyos etikai, szellemi-lelki tartalmakkal telítődik, a fény- és tűzitatta magasságot 
jelenti, az égi hazát, a magasság elemi vonzását, ahová az egész közönséges földi világ törek-
szik, s ahol a hatalmas sóvárgás, a titokzatos szerete, mondhatni, gyökeret tud verni (mondhat-
nánk: ezek Hölderlin szellemi léggyökerei). Az An den Aetherben ez áll: auch den edeln Tieren 
der Erde / Wird zum Fluge der Schritt, wenn oft das gewaltige Sehnen, / Die geheime Liebe zu 
dir, sie ergreift, sie hinaufzieht (a Föld nemes állatainak is / repüléssé válik a lépés, valahány-
szor az irántad érzett hatalmas sóvárgás, / a titokzatos szeretet megragadja s felfele vonzza őket). 
A Der Wandererben – miután a költő búcsút vett apjától, anyjától, barátaitól – ezt állapítja meg: 
Und so bin ich allein. Du aber, über den Wolken, / Vater des Vaterlands! mächtiger Aether! Und 
du / Erd und Licht! ihr einigen drei, die walten und lieben, / Ewige Götter! mit euch brechen die 
Bande mir nie (És így magányos vagyok. De te, a fellegek felett, / Hazám Atyja, hatalmas Éter! 
És te / Föld és Fény! Ti hárman egyek, akik uralkodnak és szeretnek, / örök istenek! A hozzá-
tok fűződő kapcsok soha nem szakadnak el). Berzsenyinél a kifejezés nem telítődik, de jelzi a 
magasságot. Az Uránjai pedig – miután többesbe kerül – metaforikus színezetet kap, zúgó zen-
gést (az r hangok fokozzák a megcsendülő égi-világűri harmóniák roppant átható-néma muzsi-
káját – gondoljunk Kepler fennkölt csendüléseket megsejtő hallomására), s égföldrajzi fordu-
latával ismét felerősíti az isteni képzet pogány gondolatkörét, a Napisten jelenlétét. Erősödik a 
leírás elemi ereje, az azonos ihletgörbén haladó állítások felfűződése, az azonos szellemi szem-
szög részleteinek szemléltetése. A nyelvi összetevők a kolorit ragyogását fokozzák, a nagy hord-
erejű látomások a természetrajongás nyelvén magasztalják az emberi tulajdonságokkal felru-
házott, mégis furcsán távoli (nem a hit, hanem inkább a bizalom idegvégződéseivel felfogott) 
Mindenhatót. A verbális tökéletesedés megfogja az olvasót, s az olvasó hajlandó volna az intel-
lektuális tágasság konkrét pontjait is leltárba venni… mint azt megszokta más Naphimnuszok 
esetén. Csak néhány ilyen pontot idézek például Ekhnáton Naphimnuszából: Az emberi arcok-
ra sütsz, de utad kifürkészhetetlen; ha leszállsz a nyugati szemhatáron, / akkor sötétbe borul a 
világ, / a halál állapotába… Egyetlen szem sem látja a másikat /…/ Minden út megnyílik ha te 
fénylesz /…/ Berzsenyi szemlátomást nem a részletek halmozására törekszik, hanem a süvítő sza-
vak mozgatását tartja fontosnak, az alapgondolatot ismétlő, megmásítva ugyanazt sugalló kép-
zetek gyarapítását. Költeményében ezért is érzékeljük a statikus kifejezésmód diadalát, a kevés 
szóval hatalmas energiát gerjesztő géniusz működését, a takarékos súlyosság nagymesterének 
kezenyomát. A bölcs szót pl. már a második szakaszban megismétli, a szemünk mindjárt vissza-
tér a szemöldökedben, majd a könnyeimet fordulatban s a tekintem igében. A fokozást is volta-
képp egyszerű eszközökkel, az első választásból eredő jelzőkkel, nem látványos pöttyözéssel éri 
el. A tekinthet visszatér a tekintemben, a vers végén, az ezer után következik a száz (ahogy A Pesti 
Magyar Társasághozban: Amit század nem tehet, / Az ezredek majd megteendik azt), fakó jelzők 
sorakoznak: bölcs kezeid (jó jelző ez a kézre?), a nagy Minden (jó jelző ez a mindenségre?), nagy 
idők (újra ismétlés), nagy kezed (már harmadszor tolul elénk ez a nagy…). Ezeket a kopárabb 
foltokat ellensúlyozzák azonban Berzsenyi csodálatosan szikrázó, tündöklő, őskori frissesség-
gel csillámló kifejezései. Ezek teszik feledhetetlenné a verset (amellett, hogy esetleg csorbítják 
az egész hatásmechanizmust). Ehhez a „megörökülés”-hez néha elegendő elhagyni egy ékezetet: 
állítom, hogy aki egyszer olvasta ezt az ohajtva sejt kapcsolatot, az soha életében nem felejti el. 
Vagy vegyük ezt a remekelt csudáit: a remekbe szabott értelemben használt szót az teszi nagy-
szerűvé, hogy folyamatos melléknévi igenévként bukkan fel, s csak itt, egy költeményben tudja 
megállni a helyét. Még az is közrejátszhat, hogy úgy észleljük a szerkezetet, mintha azt monda-
ná: bölcs kezeid által remekelt, létrehozott dolgokról van szó. Kezeid remek munkát végeztek. S 
már meg is feledkeztünk a bölcs kissé halovány találati értékéről… Nem is szólva a csoda helyett 
ideékelt csuda varázslatáról. 

A vers második nagy egysége (5–7. szakasz) váratlan fordulatot vesz, s a himnikus témát, 
a magasztalás ihletét személyes síkra tereli. Az első részből, mi tűrés-tagadás, nem követ-
kezik a második, sőt a kettő majdnem szemben áll egymással. Akit ennyire elragad Isten 
nagyságának természeti látványa, az miért gondol arra, hogy nemsokára a sírgödör várja? 
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És vajon mi után eped? Vár valamit a túlvilágtól? A Dicső helyett eredetileg Atyám állt, s 
azt hiszem, a végleges változat még meghökkentőbb megtorpanást indokol: miért juthat-
na közelb a halandó ehhez a hatalmas Lényhez épp halálában, akit még Atyának sem mer 
szólítani életében? A második rész a rendeltetésről tett hitvallás: a lírai alany letörölt köny-
nyekkel fut tovább azon a pályán, amelyet meghatároz számára az eddig áldott éteri Lény. 
Isten hozta a mindenség ezer alakzatát, a halandót pedig viszik, viszik erői s inai egészen a 
sirom éjjeléig… A két csodálatos költői érzékkel választott, ugyancsak az egyszerűbb véte-
tésből eredő ige széles röppályát szab a szövegnek, noha a röpív amolyan ikaroszi véget ér, 
s oda vezet, ahol a láthatatlan férgek is lakoznak, s velük együtt majd az ember csontjai is. 
(A másik nagy csontmisztikus, Jékely Zoltán korai lírája jut eszünkbe, a napkelet felé néző 
hosszucsontú inkákkal a sírban…). Keresztény eszméletű európaiak, azt gondolnánk, hogy 
itt valami közvetett feltámadáshit kap hangot, amely a véget, a halált, a rosszat is jó remény-
séggel tudja elviselni. S ha eddig az a kérdés motoszkált fejünkben: vajon a hit, a remény 
vagy a szeretet verse-e a Fohászkodás, most hirtelen habozni kezdünk: mert ez a befeje-
zés, semmi kétség, valami véglegeset, hogy úgy mondjam: oltalmazott végállapotot sejtet-
nek. Isten munkája a halál is, de nem látni onnan a többit, az út homályos részét, az éte-
ren túli kanyarokat. Berzsenyi nem religiosus Poeta, mondja Kazinczy… És a vers igazolja 
ezt a gyanút. Berzsenyi verse az istenhit szótárát használja, de nem az istenhitről szól: hisz 
az erkölcsi törvényekben, egy maga fölé emelt morális rend érvényében, de az Istent vala-
mi hatalmas Erőnek tételezi csupán, aki élet s halál ura ugyan, de semmi konkrétumot nem 
kínál az embernek nyomorúsága idején. A költő, igaz, önmaga fölé emel valamilyen fen-
sőbb törvényt, de csak bízhat abban, hogy erkölcsi igyekezete helyes pályákon mozgatja, s 
holtában is kapcsolatban marad ezzel az erkölcsi szférával. A gondolat, miért ne említeném, 
megjelenik Goethénél is, épp ilyen naprendszeri-napfényes összefüggésben. 1785 júniusá-
ban, keserves fogfájások és Hamlet-stúdiumok közepette, azt írja Charlotte von Steinnek: 
Diese Tage sind fast ganz für mich verlohren. Ausser daß ich Hamlet studirt habe. Heut ist 
das schönste Wetter von der Welt. Ich erlaube mir kein Murren. Wird die Sonne doch schön 
leuchten wenn wir im Grabe liegen, warum sollt es uns verdrießen daß sie ihre Schuldigkeit 
thut, wenn wir Stube und Bette hüten müssen (Ezek a napok szinte teljesen elvesztek szá-
momra. Hacsak nem hogy a Hamletet tanulmányoztam. Ma a világ legszebb napja van. Nem 
is engedek meg semmi morgást magamnak. Ha a Nap gyönyörűen fog ragyogni, ha majd 
a sírban fekszünk, akkor miért nyomasztana, hogy teszi a kötelességét, amikor szobánkban 
nyomnunk kell az ágyat). A pogány gondolat, a Naphimnusz hitvallása itt is rendületlen: ha 
mi már nem leszünk is, a Nap fénye akkor is élteti majd a világot, sőt a csontjainkat (teszi 
hozzá a magyar költő). A vers születése után keletkezett, Kazinczynak küldött egyik levelé-
ben, 1812. április 2-án kelt, éppen a religióval, sőt az ember sírbéli elhelyezkedésével kap-
csolatban ezt írja gyermekeiről: Valamint te Dencsidet tanítgatod, úgy tanítottam én Lidimet, 
Farcsimat, kik már most jó olvasók, noha mindössze sem tanítottam őket tán 24 óráig is. A 
religióról még legkevesebbet tudnak, mert még eddig nem tudtam magamat meghatározni, 
hogy e részben mely princípiumokra építsek. Farcsim, a minap hallván, mennyi himlős gyer-
meket ásnak el naponkint, térdeimre dűlve kérdé tőlem, hogy mi lesz ott a földben azokból 
a szegény gyermekekből. Megrettentem, de kellett felelnem: „Azok onnét felébrednek, és az 
égbe mennek.” S hát az égbe hogyan mennek, mit csinálnak, s mit esznek? Minden módon 
kívántam őt megnyugtatni, de igen kevésre mentem vele, sőt minden vigasztalásom után is 
csak azt vallotta sohajtva és könnybelábbadt szemmel, hogy ő mindig itt szeretne élni énve-
lem és Toncsi komájával (így szokták testvérjével egymást nevezni) s meg kellett néki ígér-
nem, hogy mi együtt fogunk vele meghalni és az égbe menni. Megrázó ez a levélrészlet. 
Gondoljuk el: a gyerek olyat kérdez, amire az apának nincsen válasza. Képzelete zabolát-
lanul és feltétlenül kíváncsi, s azt szeretné tudni, milyen sors vár ránk a földben… És azt 
kérdezi: mit esznek a halottak? Továbbá: kicsiklandozza a szókratészi nem tudomot az apjá-
ból, aki csak hebeg-habog, s kénytelen aether-képzeteit egészen meztelenül, verbális díszek 
és mimikri nélkül szavakba önteni. Hát, mondja, nincs jobb válaszom: megígérem, együtt 
fogunk felmenni majd az égbe… Mit mondjunk? Nem nagy civil meggyőződés… Berzsenyi 
a fiának nem hazudhat. Meg kell vallania: kisfiam, nem hiszek én sem, hogyan tudnálak 
hitre bíztatni. És újra és újra láthatjuk: a költészet tartalma nem azonos a személyes lélek-
tartalmakkal, pontosabban: a művészet törvényei más tartalmakat faragnak az életben meg-
tapasztalt tartalmakból, s néha igékkel és főnevekkel hosszabbítják meg evilági valós két-
ségeinket. Mintha a földi gnoszticizmust panteizmussá dajkálná a művészet… Berzsenyi 
saját szókészletével újra modellálja a Matthison-verset, vagy Szent Ferenc Naphimnuszát, de 
nem egészíti ki saját ideával, nem hajlítja a többiekétől eltérő gondolati irányba saját szöve-
gét, hanem egyszerűen berekeszti a síron túli bizalom hangoztatásával. Feltűnő, hogy Szent 
Ferenc is, miközben a keresztény feltámadáshitre utal, a halál, a „második halál” képzeté-
vel zárja: Dicsérjen testvérünk, a testi halál, / akitől emberfia nem menekülhet – / jaj annak, 
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kit a végső perc halálos bűnben talál! / Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak: / 
a második halált nem kell elszenvedni azoknak (Képes Géza fordítása). Berzsenyinél ez az 
eltökéltség csak a lélek túlélésének formájában tűnik fel (ha lelkem záraiból kikél), de ezt a 
túl-életet szinte maga alá gyűri az utolsó két strófa borongása, túl hangosan mondott bizony-
kodása, habozó igenlése (merre … vihetnek; oh nem, nem lehet az gonosz). 

Berzsenyi verse alkaioszi strófákban szól, s ma, hangsúlyozom: ma, úgy érezzük, szinte meg-
akadályozza, hogy vallásos tartalmak hordozójának tekintsük. Amennyire szoborszerűvé teszi a 
felületet, annyira ellenkezik a fohász tónusával – amolyan gőgös, ellenszegülő a forma, s amo-
lyan megalázkodó, „lelkeskedő” a tartalom. Tudjuk, a költő számára az antik időmérték volt az 
a formavilág, amelyben új mondandóit meg tudta fogalmazni. Sőt az irodalomtörténetből azt is 
tudjuk, Szerb Antal is megerősíti: ez volt az az új tömlő, amelybe az új bort, a magyarul még 
nem dalolt, preromantikus „berzsenyis” tartalmat önteni kellett. Horváth János is ezt a felfogást 
vallja: az antik forma volt az „új, szűzi romantikus forma”, a merész újítás – annak idején ez a 
formarend még nagyobb újítást jelentett, mint a szabad vers forradalma a XIX. század végén, és 
sokkal nagyobb ellenállást is váltott ki. Az időmérték nem a kötöttséget jelentette, hanem a sza-
badságot: felszabadította a költészetet az alexandrin-költészet konvencióinak, sémáinak ural-
ma alól. Az antik ritmus asszociációkiváltó erejét az is megalapozza, hogy élesen ellenkezik a 
logikus gondolkodással általában, s a magyar nyelv logikájával különösen. Berzsenyi energi-
ás beszédjét a tömörítés, az állandó szótagszámlálás, a sokoldalú mérlegelés megóvja a terjen-
gősségtől, s ráadás-varázzsal töltik el. Henri Bremondnak igaza lehet (Prière et poésie, Paris, 
1926): „a szavak sokkal többet jelentenek itt, mint egy fogalmat: a fogalommal együtt maguk-
kal hoznak valamilyen erőt, mágikus hatalmat, ami az olvasót emelkedettebb életkörbe helye-
zi át”. Berzsenyi képei többnyire nem festői elemeikkel hatnak, hanem nyelvi alakzatukkal (égi 
láng, azt mondanám: égi tűz helyett), helyzetükkel, a jelzők és főnevek szokatlan kapcsolódásai-
val (a szélveszek bús harca, bősz helyett), a szavak éles helyezésével (Merj! A merészség a fene 
fátumok / Mozdíthatatlan zárait áltüti), a szórendi nyomatékokkal (ott is elszórt / Csontjaimat 
kezeid takarják, mintha azt sugallná: csontjaim mindenütt el vannak szórva), a régies jelentés-
árnyalat alkalmazásával (férgek), az óvatosan használt nyelvújítási neologizmusok bevetésével 
(szélveszek), egyéni szóhasználati jegyekkel (lángesze, lelkem záraiból kikél, láthatatlan férgek), 
a nem-plasztikus jelzők halmozásával (Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását / S ácsorgó ajakam 
első mosolygását; hangyabolyi világ). Különösen furfangos mestere Berzsenyi az igék mozgatá-
sának, főleg hátravetéssel, késleltetéssel elért hatásfokozásának. Versünkben rögtön az első sza-
kaszban három sorban is (az igenévvel együtt négy sorban: égő) a végén csattan az ige, mond-
hatnánk: fel nem ér, ohajtva sejt, égő, tekinthet. Vagy: milyen döndülve cseng a harmadik stró-
fa végén ez a kiméri. Általában is megfigyelhetjük: a halogatott, elodázott igék a Berzsenyi-vers 
legfontosabb hatáselemei. Nem számolom meg őket itt… de a vers utolsó sora is, mi lehetne 
más, ige: takarják. 

A Fohászkodás a világegyetem bizalmat ébresztő, nagyszabású rendjétől az életpálya fordula-
taiban, a halálban és a megsemmisülésben való megnyugvásig jut el. Mintegy leteszi életét ebbe 
a világokért felelős kézbe. S miközben átérezzük a lírai halandó szorongását, mi is részesedünk 
ebből a könnyítő, odaadó, békességes megnyugvásból. Rodin Manus Dei szobra dereng fel emlé-
keinkben: a Kéz tart, kinyílik, emel és ejt, bánik velünk, de (ha hitünket nem is) létbe vetett bizal-
munkat megalapozza. Később Babits, a nagy katolikus költő az imádságban, az Elrendelésben 
a szabadságot is képes megpillantani, Az elbocsátott vad című versében („Vezessen hozzád a 
szabadság!” / így kérem olykor, aki vár, / mert nem annak kell az imádság, / ki Istent megtalál-
ta már). Fohászkodásból imádság lett, látjuk. Babits hite is olyan, mint az evangéliumi fohász-
kodóé: Hiszek, segíts hitetlenségemen! (Márk, 9, 24. vers). És Berzsenyi hite sem hosszabb. De 
hatalmas erővel, a sulykolás lenyűgöző gesztusaival tudja új változatban elmondani nekünk ezt 
a századoktól örökölt ráfogást. 

Hogy csak magának akart-e meghalni? Nem tudjuk. A Fohászkodás hitvallása (se nem hite, 
se nem vallása) nem örökölt keresztény meggyőződésünket erősíti, hanem a definitív hitet nél-
külöző erkölcsi világrendbe vetett bizalmunk költői tanúsága. Olyan jel, amelyet az egyik lélek 
küld a másiknak. Ugyanolyan megrendítő lehet, ha egy ember ragaszkodik ahhoz, hogy hitről 
és hitetlenségről – akár költői formában – beszéljen, mintha hitét vallaná meg nekünk. A hullám 
vízből áll és halad, tódul előre. De nem halad, nem tódul maga a tenger. Valahogy a hívő alkatú 
lélek is így viszonyul hitének nagy valóságaihoz: napról napra átéli a hitetlenség hullámait, de azt 
is tudja, hogy hitének egésze rendületlen. Ugyanezt sejteti Berzsenyi is a Fohászkodásban. Vagy 
talán azért értjük így, mert mi is pontosan ugyanilyenek vagyunk.
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Veszteségekbõl versvagyon
(Ferenczes István: Válogatott versek)

Költészetről lévén szó, magától értetődik, hogy Ferenczes 
István Válogatott versek című kötetének prelúdiumában, a 
Felcsíki legényesben nyomuk sincs táncoló legényeknek. Per-
sze: hiszen a költészet egész teológiája leginkább a nem várt 
jelentésért lelkesedik. S e meglepetés fölé úgy boltoz egy bizo-
nyos kétsíkúságot, mintha az a legtermészetesebb lenne. 

Úgyhogy a Felcsíki legényes se más, mint expressio. Mit 
számít, hogy az emberek többsége úrrá szeretne lenni az éle-
ten, amelyben aztán a költők elmerülnek egy másik élet lét-
rehozása végett. Az ember gyakran az élettel szemben tartja 
fenn magát az életért. (Többek közt ezért sem lehet csodál-
kozni azon, hogy Ferenczes változatos versbeli beszédkul-
túráját olykor legtökéletesebben éppen az epésség illusztrál-
ja: „világ világa / virágnak virága / / kráterében hamvaszt el 
/ a mályva / utolsó ruhád / tépetten lobog rajtad / a láz” – Ki 
virággal megveretett) Ez is egyféle tánc. Igaz, kissé éteri; és 
a máskor összefogódzkodó testek ingerével majdnem töké-
letes ellentét. Mert különben a tánc, közvetlen lendületében, 
percek parádéja. Szólaló testnyelv. De versként, vagyis ah-
hoz, hogy „vasból legyen a csizmánk” és „folyjon mind el 
a vérünk”, az érzéki orációnak az elvont felé kell haladnia; 
úgyhogy a hegedűhang helyett ekkor már a szellem húrjai 
fognak megpendülni. És dehogyis fi atalurak – a dac, a lá-
zongás, az emlékezet, a keserűség, az akarat, a kárhozat rop-
ja. Egy materiális, testies igézet hatására végre a metafi zika 
megint elemében! (S mi, emberek, ekkor mennyire fi nom 
képek vagyunk: „kit felhoz az álom / a másnapok pusztáiból 
/ tiszta mint a reggel”.)

Szenvedélyes versmuzsikából és táncszóból azonban va-
lóságos értelemben sincs hiány Ferenczesnél. A hang, a kiál-
tás éltet, az elragadtatás értékké válik. Nagy szív, fesztelen, 
szigorú, szabad lélek Ferenczes István. Messziről, mélyről 
elővont, az egymásba olvadt elemi érzelmek ősiségből táp-
lálkozik drámai ábrázolóereje, ami olykor a gyökeres népi 
józanságra, máskor viszont a modernek nagyon is fi fi kás 
mesterségbeli fogásaira (imitt-amott az ős-avantgárdból 
visszamaradt pszeudolírára) emlékeztet. 

Igazán fordulatos hangszerelés! 
A lényeg, hogy folyton-folyvást mintha kiáradni akarna; 

kurtára tördelt, de valójában végtelen verssorok, sokszor nem 
is verssorok, hanem mellérendelt félmondatok, csak szavak 
zuhataga, szinte egy nílusi katarakta áradó tempója és irama; 
evvel a verstípussal kiváltképp gyakran látjuk őt hit és hitet-
lenség drámai válaszútján. „te vagy a csönd / nekem a levegő 
/ szabadságom / szomjam és éhem / Rodostóm és Házsongár-
dom / Madéfalvám Segesváram / húzatlan szólaló / mennyei 
harangom / virágos kertemnek / földönfutó füstje / égbe ható 
lángja / homlokomra fölszögezett / csillag / kereszttel áldott 
/ megszegett kenyér / te árva / te drága / én szépem / én vét-
kem / én igen nagy vétkem”. (Szerelmes vers) Nem a világ 
közönséges folyása ez, a ritmus, a zene egyre önti hullámait, 
és egyre inkább átsötétlik, vagy fényeket helyez egymásba, 
történetek és jelenségek színhelyeit, az emberi lélek és vá-
gyódás végleteit. (Nincs igazi vers, amelyet ne kísérne valami 
közvetve hozzá tartozó és a líra hátterében ballagó epikum.) 
Különben a ritmusiram valóban ritka drámai hatást tud kivál-
tani például a Kőből feljővőben, vagy az Ellen-cantata című, 
Bartók emlékét idéző műben. Az embernek néha az a benyo-
mása, hogy már nem is a sóhaj, a sírás, a „szívmélyről dobba-
nó” remény, az örök „házalap”, és a „virágból köthető” tető 
vetődik, kavarog, hanem mintha mindjárt maga a szenvedély 
sodródna el. 

Minden, ami Ferenczes István gondolati énjével össze-
függ, annyira különös lenne? Vagy inkább arra, aki az ő sa-
játos atmoszférájában elmerül, arra vár a próba: hazatalál-e 
ebből az egyedi világból, már ha a haza nem egyéb, mint 
közönséges, rendes zajlása a dolgoknak? 

Hovatovább a vers legapróbb légvételét is muzsikává át-
szűrő Ferenczes titokzatos, olykor bizarr zenéjében, a valóság 
logikus megjelenítéséhez is fantasztikus intuíciókat csempé-

sző dokumentumaiban a távolság állandó kísértése az, ami 
nem mindennapi véghatást ad. Egyik versében paradicsomi 
messzeségeket fontol, a másikban poklok közelségeit mérle-
geli. Paradicsom és a pokol itt egyaránt az egész földi világ, 
s egyre mélyebb tragikuma, egyre nehezebben megragadha-
tó reménysége a dolgoknak, hogy korunk ezzel kerek. („…
nem veszett el semmi / csak a holnapi s a keddi / állatiból az 
emberi / emberből az isteni” – Minerálnájá pesznyá) Csak 
sejteni lehet, mennyi illúzióvesztés, mennyi szorongásérzet, 
történelmi irtózat és mai fejetlenség, mennyi aktuális tapasz-
talat, mennyiféle nyers érzéklet húzódik meg e magával raga-
dó, a saját lehetőségei keretében oly mozgékony líra mögött. 
Lám, a magyar planctus, amelynek mesteri stilizáltsága alól 
nehéz kivonnia magát az olvasónak. (Nem a végletek pom-
páznak-e az efféle forrongásban? „Mindhiába nem akarom, / 
bűneimet mind rád varrom, / hogy valaki megbocsásson, / és 
csak engem, engem lásson.” – Néha-néha. „ott az ódon alko-
nyokban / emlékezet nélkül ülni / ott kellene a homokban / az 
Istennel szembesülni / mint a fény egy régi árnnyal / harcba 
fáradt lomha párduc / Kilimandzsárók havával” – Pastorale 
con Morbidezza).

Mint bárki másé, a költő élete is először a helyé és az 
időé. Annál csodálatosabb, hogy lelke micsoda magassá-
gokba képes felemelkedni, és micsoda mélységekbe eresz-
kedik alá. Életanyaga szinte beláthatatlan gazdagságú, és ki-
vételesen árnyalatos vallomássá emelkedik. És a jelenségek 
eseményhalmazából egy rendkívüli szimbolikus életet hoz 
napvilágra. Magasztos és tragikus líra Ferenczes Istváné, 
egyéni és történeti válságokat fejez ki, balladai komorsággal 
és azzal a különös képességgel, mely e líra racionalizmusát 
egy egészen különleges zenével itatja át.

A komor tömörség és a ráolvasók szuggeráló önismét-
lése különleges feszültséget kölcsönöz Ferenczes István 
lírájának. Az ő összetett versépítményei formailag is pazar 
költeményekből komponált szerkezetek; az, ahogyan példá-
ul összeszedettségüket és elengedettségüket váltogatja, már 
magában árulkodó: minél több költői szólásformát törekszik 
egybesorozni. A hagyományos kifejezési lehetőség a daltól 
az elégiáig éppúgy a költőé, mint az antilíra határait súroló 
nyelvi nonszensz. Ferenczes a látszólag formai álhatatlan-
ságból csinál költői következetességet. A gazdagság a tér 
igényével dolgozik benne. Képes imitálni a költői egyszerű-
séget, holott nincsenek is egyszerű versei. Ahhoz, hogy kife-
jezhesse magát, formai értelemben is mindent ki kell élnie; a 
metaforikus elvontságot éppúgy, mint a prózába hajló köz-
vetlenséget. Ha a verseknek nemcsak terük, hanem idejük 
is van, Ferenczes versei nem élhetnek csak a pillanatnak, az 
ember egyszerre érzékeli bennük a jelen véletlenjeit a múlt 
visszafénylő értékeivel és kitörölhetetlennek bizonyuló 
veszteségtudatával. 

Amíg vers születik, sosem lesz lezárva a kérdés, a tárgy 
igázza-e le a költőt, vagy fordítva: a költő uralkodik a tárgy 
felett. Reménytelen keresés ez, amelynek egyetlen reménye 
a kész műben rejlik. A Három csíki pasztell fojtott érzelmű 
szociográfi ája mellett, a Szaggatott litánia, a pátosz magasz-
talását sem nélkülözve, sírás a tört múlt romjai fölött. S ha 
már litánia, hogyan is hiányozhatna a katedrális? A Rodos-
tó, ez a hét pilléren álló, hatalmas lírai vers-dóm, történelmi 
képzetekben és tényekben, a romantikusok kihívó magabiz-
tosságával mutatja be, hogyan folyik egymásba a nagy lírai 
remekművekben az új és a régi. A száműzetés és a hűség itt 
nem csupán tematika, hanem a költészet mindent befoga-
dó, feltételezett nagylelkűségét is igazolja. A vers gondolati 
énje számos megokolt, ezzel együtt idealisztikus kijelentést 
tesz, s egy nagy álommal való egyenlőséget is megkockáz-
tat egy helyütt, mondván: „Tisztábbak / és egyszerűbbek / 
lettünk” − kérdés persze, mihez és kihez képest. Ha kell, 
szembeszegeződik a körülményekkel, „Mi vagyunk / a tű-
zön tartott vas” – jelenti ki magabiztosan. Értjük, hogy a 
históriai korok száműzöttjei mitől válnak mai mintaképpé, 
s mi okból ülhetnek modellt a mai számkivetettek portréjá-
hoz. Ha a retorika és a forma csakugyan távolságok lelkét 
kívánja közelíteni egymáshoz, ez a távolság formai értelem-
ben is a mába torkollik. A rengeteg archaizmus, a képi gaz-
dagság sokkalta komplikáltabban támad fel Ferenczesnél, 
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Nyelvjátékok Vénusz ajkán
(Varga Imre: Játék Vénusz dombján)

Varga Imréről 2011-es gyűjteményes kötete, a Mielőtt ki-
mondaná is nyilvánvalóvá tette, hogy rendkívül sokoldalú, 
megújuló, kísérletező költő, aki a 20. századi modern és a 
század végi posztmodern kereséseinek ismeretében és ezzel 
a hagyománnyal való játékain túl sajátos párbeszédben van 
a régiséggel és az időben és térben egyben távoli keleti kul-
túrákkal, továbbá keresi a kapcsolatot a létezésnek és a le-
hetségesnek a nyelv és a gondolat által nem uralt világával 
is (persze ebben is rátámaszkodva közeli s távoli hagyomá-
nyokra). Az új kötet mintegy kommentálja a gyűjteményest, 
és több versét magába foglalva az egész életművel dialógust 
folytat. A gyűjteményes kötet vége megismétlődik az új 
könyvben, apró változtatásokkal, és természetesen ott akkori 
előzményei felé nyitott, itt pedig az új versek irányába is építi 

és onnan is nyeri értelmeit. Jellemző például, hogy a József 
Attila-allúziókból építkező Márta ismeretlen szonettje című 
költemény zárósorai („Dibdáb, értéktelen a fémpénz, / amit 
én perselyembe kapok”) hogyan módosulnak a Játék Vénusz 
dombján kötetben: „Dibdáb, értéktelen a fémpénz, / amit hús-
perselyembe kapok” (miközben, talán feleslegesen, a József 
Attilának, a múzsája fi ktív ajánlással is ellátja).

A könyv valóban hozza a szellem erotikus játékait, érzé-
kelhetően a test vágyait szóhoz juttató kulturális hagyomány 
által közvetítve. Láthatóvá teszi anyagát, ami által egyálta-
lán létezhet: anyaga a nyelv által közvetített hagyomány, a 
hétköznapokban ismétlődően létesülő, valamint a kiemel-
kedő teljesítményekben önmagát hitelesítő, erősítő, identifi -
káló kultúra. A szóhoz juttatott kultúrák sokfélék (magyar, 
rétegmagyar, „hatuma”; európai – antik, keresztény, népi, 
szekuralizált; buddhista), mégis vagy talán épp ezáltal mint-
ha az ember és a világ közötti viszony változatainak egyete-
mességét állítanák a versek.

Időtlen szövegek ezek: látszólag alig vesznek tudomást a 
jelen költészeti tendenciáiról, miközben épp ezzel az egyedi-
séggel sem törődő megszólalásmód-sokasággal lesz sajátosan 
korszerű, úgy, ahogyan meghatározatlanul korszerűek Weö-
res versei, ahogyan tartósan korszerű például a Psyché.

A változatok a minden egy gondolata jegyében működnek 
együtt. Varga Imre ebben a kötetben előszeretettel dolgozik 
ellentétekkel, de az ellentétek egymásnak szegülését látszó-
lagosnak, csak a nyelv és a gondolat szintjén létezőnek mu-
tatva. Élet és álom, élet és halál, múlt és jelen, múlt és jövő, 
férfi  és nő, pokol és menny, gyönyör és szenvedés, tűz és jég, 
változó és állandó, én és te áll egymással szembe alkalmi op-
pozícióban, hogy aztán különbségük feloldódjon, a minden 
és a semmi azonosságának állításába tűnjön. Anyag és szel-
lem, anya és szerető és – végtére is – a születés helye és a kéj 
forrása is egy, ahogy a halál otthonaként is ez azonosítódik: 
„Álmomban egyszer oda visszabújtam: // anyámnak méhébe 
s belehaltam.” (Berda József Attila négykezes). A szavak és 
a gondolatok önkényesen tépnek ki a létezés húsából valami 
kézzel foghatót és megnevezhetőt („az é-r-i-n-t-é-s betűi közt 
a mész / húsból kifakadt kemény csont fehér / személytelen 
téged s engem sem érint / mi a jeleken innen vagyunk / túlján 
mi mondható” (Az érintés).

Az anyag nélkülit és a még külön nem vált anyagit is 
igyekszik láthatóvá tenni: ezek a könyvben a némaság, 
a kimondhatatlanság jelei. Ebben a vonatkozásban kerül 
gyakran szóba a név és a megnevezés előtti, megnevezésen 
kívüli ellentéte, itt jutnak szóhoz a nyelv esetlegességeit, a 
véletleneket szóhoz juttató játékok, feltételessé téve a jelen-
tés, a jel, a jelentő, a jelentett viszonyait, kiszolgáltatva őket 
mindannak, amit a nyelv kiforgat magából. Vénusz ennek 
a játéknak az elve is a kötetben. Ő a kósza, csélcsap, hűt-
len kereső, szemben a szüntelen otthon morgó, a meglévőt 
mogorván őrző Marssal. „Vénusz ajkai immár te vagy: / Ki-
mondhatod most magadat” (Vénusz ajkaival) – a magát és 
világát világra hozó termékeny nyelv, a maga módján szü-
lető gondolat válik itt láthatóvá. Számos metaközléssel él a 
költészetről, a létezés és költészet viszonyáról. Vénusz játéka 
és a költészet ugyanarról a tőről fakad: „Valamit ki akar, ki 
akar / fejezni általunk a néma isten” (Egy diáklány levele). 
„nincs anyaga, szóból a keret. / Csendje színezi át a teret” – 
összegez a kötet első költeményének utolsó soraiban (Minden 
lépésünkre), amely természetesen ars poetica. Természetesen, 
mert miért lenne más az első költemény, mint a poézis termé-
szetéről szóló; természetesen, mert ha nem az lenne, akkor is 
azzá válna a kötet első darabjaként; természetesen, mert va-
lamiképpen mindegyik szöveg létrehozza, kimondja a maga 
ars poeticáját. 

A kötetben meghatározóak a szerepjátékok: szóhoz, vers-
hez jut Szabó Lőrinc (Képzelt képzeleteddel képzelem, idézi, 
s aztán hozza a képzelet játékának változatait), József Attila, 
Czóbel Minka, Vajda János és az ő Ginája, valamint felesé-
ge is, az ellentmondásos Bartos Rozália, vagy például több 
közvetítőn keresztül szólal meg Giacomo Casanova. És szó-
hoz jutnak közvetítőként a formák is: a szonettek, a haikuk, 
az anagrammák. Az anagrammák mint a gondolkodást és a 
tervezett jelentést kiiktató játékok teszik lehetővé az olyan 

mint ahonnan főgyökereik táplálkoznak: a népköltészetből. 
Mintha a népköltészet eredendő cifrasága nyelvtalálás len-
ne, és egyszersmind pontos kifejezése a cifraságból kuszává 
lett mai életérzésnek.

Természetes, hogy a szerző számára egy mód van arra, 
hogy érzelmet fejezzen ki, ha maga is érzelmes, vagy leg-
alább képes érzelmeket átélni. Hogy ez a kifejezésben mifé-
le határok meghódításáig érvényes, arról sokat elmondanak 
a vers olyasféle friss és eredeti képei, mint például a „Neve-
met egy sóhajra / írják”. Véletlenül nem egy egzisztencia-
lista közbeszólást hallunk itt? Amennyiben a költő hitetni 
képes, hogy a képvilágából az idő kézzelfogható valóságot 
csinál, mondjuk az alkalmiságból idők fölötti érvénnyé eme-
li azt, hogy „Kihűlt ínyemhez tapad / a siralom / Megírom 
/ az utolsó följelentést”, akkor egyszerűen muszáj hosszan 
elidőzni a Rodostó folyton újrakezdődő reménytelensége 
fölött. Ahogy a Rodostó a szenvedésnek és a felszakadó ki-
áltásnak nyújtott patetikus áldozat, az Apokrif nekrológ döb-
benetes erejét a már-már kétségbeesett tárgyiasságból nyeri. 
Az ádázul tényszerű leírás minél inkább egy jegyzőkönyv 
egyhangúságára és eseményrögzítésére szorítkozik, annál 
közelebb jut a gyötrődésből és az elmélkedésből fakadó me-
tafi zikai lázadáshoz. 

Hogy a napok ívmenete alatt vagy fölött létezik-e ész 
és érzelem támogatása nélkül kikerekedő üdv és örökké-
valóság? Akarna-e bárki is örökké élni? Vagy „kék egek-
kel gyöngy havakkal / a tengerre ráfeküdni / megbékülten 
holdas arccal / ott kellene elaludni”? Ritka elhivatottság 
kell ahhoz, hogy az ilyesféle kérdések hallatán az ember 
reakcióképes legyen, és magabiztos: kellően mérlegelje, 
bólintson-e, vagy határozottan a fejét rázza. Akárhogyan is 
van, a lelke legmélyéről Ferenczes István is ki-kisóhajtja a 
nosztalgiát: adassék méltóság; „léleknek lélek”, és valami 
őt sem engedi felejteni; ő is a teljességért sóvárog, és őne-
ki is megvannak a mondatai, amelyekből nem hiányozhat 
Isten neve.

S mennyi konvenciókba kötött, és mégis új végiggon-
dolásra ingerlő fogalom: tudatosság, ösztönösség, anyag, 
képzelet, szeretet, fájdalom, gyönyör, hit, hitetlenség, jó és 
rossz – az örök dráma örök konzolfogalmai. „Végtelen kör 
vagy Istenem / tökéletes” – írja a Válogatott versek szer-
zője kötetének fi náléjában. Mintha egy dráma, egy súlyos, 
defi nitív darab záróképe tárulna a szemünk elé; mintha egy 
új kezdet nyers, erős kerete rajzolódna ki. Felemelő és iszo-
nyatos a költő sorsa: „Mindenkié vagyok / Nem vagyok sen-
kié” – kötődni vagy oldódni? 

Előszörre egy-egy állapota ez a léleknek. Azon fölül vi-
szont maga a befejezhetetlen dráma.

(Hargita Kiadóhivatal, 2014)
Kelemen Lajos
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Alkalmazott versmértan
(Pusztai Zoltán: Körfolyosó)

1916-ban az induló magyarországi avantgárdról írt kri-
tikájában Babits a hagyományok és a formák programsze-
rű elvetésének ürességét a versformák példáján mutatta 
be. Az avantgárd szabad verset a látszólag legkötöttebb 
versformával, a szonettel állította szembe, s megjegyez-
te: „a szabad versre korlátozni magunkat nagyobb formai 
önmegtagadást jelent, mint a szonettre korlátozni: hisz a 
szonett éppen gazdag s szigorú formájának a gondolat rit-
musával való ezerféle korrespondeálása folytán ezer oly 
változatot hozott létre, melyről az egyelvű prózaversnél 
szó sem lehet. Ha azonban ez a korlátozás még csak nem 
is önkorlátozás, ha a prózaverset külső divatok, vagy ami 
művésznél majdnem egyre megy, észbeli meggondolások 
erőltették reánk, ez éppen olyan ferde kényszert jelentene, 
mintha valaki divat vagy jelszavak hatása alatt azt venné a 
fejébe, hogy semmi más formában nem szabad vagy nem 
modern verset írni, mint például szonettben – akár van ép-
pen a szonetthez kedve, akár megfelel az egyéniségének, 
akár nem.” Nem egy (legalábbis a korszak fogalmai sze-
rint) konzervatív költő mond itt ítéletet az új irodalmi je-
lenségről, hanem az esztéta modernség képviselője találja 
szemben magát az avantgárd formabontásával. A szonett 
ugyanis – szemben a szabad verssel – éppen kötöttségénél, 
vagy még inkább az alapszabály (tizennégy verssor) adta 
keretek között a nyelvi variálhatóság akár matematikailag 
is leírható potenciáljának köszönhetően sokkal inkább az 
esztétizálás, a lírai műfajokra jellemző szubjektivitás szép 
és mindig új kifejezésének a lehetőségét kínálja a költő, s 
a költészetet befogadó olvasó számára. Lehetséges persze, 
hogy Babits – miként a kritikájában idézett Wordworth-
szonett is írja – „a nagy Szabadság ellen lázadt” (Kosztolá-
nyi Dezső fordítása), vagy – miként az angol eredetiben ol-
vashatjuk („Who have felt the weight of too much liberty”) 
– a túl nagy szabadság terhét érezte meg. Az angol köl-
tő szonettjében az épületmetaforikát (zárda, remetecella, 
börtön) a szabadság ellentéteként tételezett (be)zártság 
műfaji-esztétikai tapasztalata motiválja, hozzákapcsoló-
dik ehhez az önkorlátozás, s a szabadságról való önkéntes 
lemondás élménye, de kimondatlanul is odaérthetjük az 
erósznak ha nem is az elfojtását, de mindenképpen más 
irányba: a földi helyett az égiek felé terelését is.

Hasonló ars poeticát sejtet Pusztai Zoltán kötetének 
címe is: Körfolyosó. Lehetne ez akár egy kolostor keren-
gője is, melyben a szerzetes – ez esetben a kötet olvasója 
– lapról lapra haladva tér vissza mindig ugyanabba a zárt 
térbe, a szonett tizennégy sorába: „már bőröm is munkaru-
ha / és minden vers körfolyosó” – olvashatjuk az Enyészet 
című szonettfüzér 3. darabjában. A kötet alcíme (Szonettek 
könyve) mintha azt sugallná: a szerző több mint 280 szá-
mozott oldalon a szonett formai sokféleségét villantja fel, 
s akár történeti távlatokat is nyitva használja ki a ritmika, 
a rímelés vagy akár a strófatagolás adta variációs lehető-
ségeket. Pusztai azonban még szűkebbre vonja saját vers-
cellájának falait, mint Wordsworth szonettbeli apácájáé: 
a ritmust az időmértékes verselés változó, hol trochaikus, 
hol jambikus, de minden esetben nyolc szótagú sorfajtái 
adják. A hagyományos sorszámú (4–4–3–3) versszaka-
inak első tizenkét sorát keresztrímek kapcsolják össze, 
míg az utolsó sorokat párrímek (abab–cdcd–efe–fgg). Ez 
a rímképlet a szonett jellemző, strófaszerkezetből adódó 
tagolási lehetőségeivel (8–6 sor, illetve 11–3 sor) szem-
ben az utolsó két sort külön egységként kezeli, s egyfajta 
csattanószerű lezárását adja a verseknek. Ezt a rím- és rit-
musélményt, a vers zenei hatását erősítik a soráthajlások, 
valamint a szöveg szintagmatikus szintjén a szemantikai-
lag különböző eredetű, de fonetikailag hasonló szóalakok 
variációja révén megalkotott (hol jobban, hol kevésbé jól 
sikerült) szójátékok. A kötetegész különböző részleteiben 
megfi gyelhető tudatosság, kognitív kontroll azonban időn-

aranyrögök előbukkanását, mint a Parti Nagy Lajos nevére 
írt változatokban az „agya sprintolaj” vagy a saját kötetcím-
re, a Szelek városára írt anagrammákban a Ráolvas Eszek / 
Ezek rovással”. 

A közléseket mindig feltételessé teszik ezek a közvetítők, 
az első versben már keretként aposztrofált szavak, illetve a 
költői beszéd személyként, műfajként, formaként megidézett 
hagyományai. Minden megszólalás keretet kap, a műfaj, a 
forma, az imitált költői beszédmód voltaképpen az irónia ol-
vasási alakzatát aktivizálják, minden értelem fölfüggesztve, 
lezáratlanul jön létre, pontosabban van folyamatosan létre-
jövőben: „E mondatot végéig így sosem. / Szavaim – sajnos 
– csak megképezik. / Végül, ha majd mély terünkből felemel, 
/ s most a nincs-akit végtelenít” (Másokra hagyva).

Ezek a játék elve szerinti elkülönülések a fentieknek meg-
felelően persze látszólagosak, illetve a kimondás feltételeit 
létrehozók: lezáratlanok, bizonytalanok, és amennyire vannak, 
annyira önkényesek is a létezők s így az aktuálisan megszóla-
lók határai. Aki megszólal, többek, mindenki nevében beszél: 
„S az újra-kiválás is öröm. / Elzúg s vissza újra az idő. / Hul-
lámok mossák minden köröm. / Voltam, s nem tudni, ki én s 
ki ő” (Ki én s ki ő); „Így aztán nincsen / aki lennék. És üres a 
székem, / őrzi kétfelől a volt s a még nem” (Kétfelől).

Hiányérzet, nem tudom, jogos-e, de van: a játék, még ha 
komoly is, nem hoz igazán (a többiből) kiváló, emlékezetes, 
nagy verset. Nem tudnám ugyan megmondani, miért kell a 
nagy vers, és ebbe a kötetbe kell-e valóban. Talán csak azért, 
mert egyik-másik mintha annak lenne szánva. Ilyen az Időn 
túlra rántsz, az Egy történet vége. Ilyen a kezdő költemény 
is, a Minden lépésünkre, amely igen jó, de igazán egyedi, he-
lyettesíthetetlen mégsem lesz, a játékosan egyszerű ritmus-
képlet malomként darálja a jól ismert képeket és a végtére is 
tudott dolgokat életről és költészetről: „Nincs anyaga; szóból 
a keret. / Érzésünk feszít rá teret. / És hímez egébe kék szel-
lőt, / földjére bokrot ír, vizébe sellőt. / Kiszabja a kerek tavat, 
/ fölzavart vizében a tavaszt / űzi a nyár, s a hullám már az / 
őszt sodorva télbe fárad, / s a jéggel egy-egy pillanatra / meg-
torpan az idő habja.” És így, megint olvasva azt mondom, 
hogy nagyon rendjén van ez. Annyira egyszerű és áttetsző a 
képi világ, hogy visszafogottabb már nem lehetne, úgy húz-
nak tovább az áthajlások, hogy láthatóvá tegyék olvasásunk 
működésében az értelem képződését is; „S megint rácsap: 
hajtja a tavasz. / Melléje fát tesz, fölé madarat. / A talajba szá-
lanként füvet. / Holt-sárgából tábortüzet / rakunk. S azokért, 
kik itt vannak, / fázva, nagy kört vágunk a napnak.” Amikor 
már elhinnénk, hogy csak ennyi, akkor egy metaközléssel 
jelzi, hogy valóban csak ennyi. Nem akar többet, nem akar 
mást, jelként jelen lenni, szóként szólni, emlékeztetőként em-
lékeztetni, versként létezni.

Itt lenne vége a kritikának, ha nem lenne a Visszatérés 
az erdőből című költemény, a Műhely Segantini-számába 
íródott újabb identitásjáték a festővel, a rőzsét húzó nővel – 
és a magyar költészettel, Vörösmartyval, Radnótival, Nagy 
Lászlóval, Pilinszkyvel... Polemizálás továbbá a költői, fes-
tői énnel, a művészi önkifejezővel: „Érzés, képzet vagy sze-
mély. / Valaki vagy valami itt a dombon az én?” A tematikus 
folyóiratszámok sokszor hangoztatott értelme, hogy olyan 
válaszokat hívnak életre, amelyek a megszólítás nélkül soha 
nem fogalmazódtak volna meg, ismeretlenben újítva meg az 
ismerőst. A megszólítás, a kép szóra bíró tekintete válasz-
kényszerével létre, vagyis beszédre hívja a képet néző ént, 
aktivizálja, összerántja a nyelvet és a birtokolt hagyományt, 
minden résztvevőt önmaga meghaladására, határainak át-
lépésére, megszüntetésére késztet. A költői beszéd itt kilép 
önmaga és a képleírás alkalmiságából, és a kötet antologikus 
darabját hozza létre. Idézetek, utalások, véletlen összecsen-
gések és persze a kép referenciális tere adnak támpontokat a 
vers világának befogadói felépítéséhez. Persze a visszatérés, 
ahogy Segantini képén is, végeérhetetlen út, és ha kitartóan 
nézzük, akkor folyamatosan látjuk, hogy aki tér vissza, az 
lépésről lépésre nem ugyanaz, mint aki indul el.

(Napkút Kiadó, 2014)
Ladányi István
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„…akarsz-e játszani halált?...”
(Mohai V. Lajos: A bátyám hazavitte a halált. 

Elégikus víziók a Halottaskönyvhöz)  

Mohai V. Lajos irodalomtörténészi pályáját a nyelvvel 
való bíbelődés, a simává csiszolt mondatok jellemzik. Esz-
széi, a fragmentáltságot, az olvasónaplót és az emlékezés 
egyéb formáit imitáló tanulmányai, ha tetszik, akár előre 
is jelezték az elmúlt fél évtizedben immár markánsan teret 
nyerő szépírói ambícióit. Ezek a törekvések a Kilazult kő 
(1997) című verseskötetben öltöttek először egyértelműen 
testet, ám úgy tűnik, a szépíró szubjektum 2010-től vette át 
végleg az „uralmat” az alkotó fölött. 

Mohai láthatóan saját és családja sorseseményeinek trauma-
tikus pillanatai feldolgozására használja a szépírást, ám lírájá-
nak és prózájának nemcsak a szerettei elvesztéséről elmélkedő 
narrátorok adnak beazonosítható irányt. Az irodalomtudós Mo-
hai, az önéletrajzi elbeszélésmód hagyományaitól nem idegen 
módon, az olvasmányokba temetkező, a kedvenc könyveit az 
emlékezéssel vagy éppen a felejtéssel összekapcsoló, elrejtőzni 
nem is akaró alanya saját szépirodalmi világának. 

Ez az irány persze a korábbi, irodalomtörténeti problé-
mákat tárgyaló esszékötetekben is jelen volt, ám Az emlé-
kezés melankóliája (2010) című prózakötet óta markánsan, 
bár eléggé kiszámítható és meglepetésre okot nem adó 
módon jelenik meg, a versekben és a prózában Franz Kaf-
ka, Raymond Chandler, Kosztolányi Dezső, Mirko Kovač, 
Tandori Dezső, Nádas Péter neve bukkan fel és válnak 
intertextusokká szövegdarabjaik. Az ismétlés a leggyako-
ribb és leghatásosabb retorikai alakzatok egyike: Mohai ke-
zében az idézett fi gurák sorai olyan retorémákká alakulnak, 
amelyek a szétírás gesztusa által képesek az új identitás hor-
dozóivá válni. Kérdés, képes-e csupán ezzel a módszerrel 
izgalmassá tenni a legfontosabb ontológiai kérdéseket (élet 
és halál, szerelem és szakítás, távolság és elérhetetlenség, 
veszteség és felejtés) a szépírás, vagy, bármennyire is kö-

ként lazul, s ilyenkor a verszene és -ritmika lendülete viszi 
tovább a szövegalkotást, megbontva ezzel a vers szemanti-
kai koherenciáját.

Mindezekkel együtt lényeges kiemelni, hogy Pusztai 
Zoltán kötetének nagy struktúráiban is a tudatos szerkesz-
tés a jellemző, a cím nélküli, kurzívan szedett nyitó darab 
után következő egyenként tizennégy versből álló tizennégy 
ciklust a kötet három mesterszonettje tagolja. Ez a szerkeze-
ti felépítettség nemcsak a mesterségbeli tudásról árulkodik 
(mindenekelőtt a mesterszonett esetében), hanem éppen a 
megalkotottságnak a hangsúlyozása révén eleve a saját világ 
teremtésének az igényével lép fel, s az így születő műalkotás 
már struktúrájánál fogva is – ez esetben József Attila neve-
zetes Babits-kritikájából vett kifejezéssel élve – a „határolt 
végtelenséget” testesíti meg, s a versről versre visszatérő so-
rok, szószerkezetek is erősítik a szövegvilág belső kohézióját. 
Ez a végtelenség azonban nem a külső valóság kvázi fi zikai 
tulajdonságát jelenti, hanem befelé, a szubjektum belső világa 
felé terjeszkedik. Még mindig József Attilánál maradva: „Kü-
lön világot alkotok magam. / Kerengő bolygó friss humussza 
lelkem, / Szépség-fák állnak illatokkal telten.” (A kozmosz 
éneke)

A könyv nyitó szonettje a szimbolikus létlehetőségek fel-
sorolása után a lemondás rezignált, s az egész kötetre kiha-
tó hangütésével zárja a verset: „sok minden lehettem volna / 
magamat megostromolva”. Ez az ostrom mégsem marad el 
véglegesen, inkább csak elhalasztódik, amennyiben a Pusz-
tai-versek újra és újra a versbeszélő egzisztenciális kételyeit, 
s létezésének ontológiai távlatait kutatják. A szonettekben fel-
táruló létperspektíva azonban alapvetően tragikusan hangolt, 
a vágyak és a valóság közötti kontrasztból fakadó csalódott-
ságot feltáró versbeszédben szólal meg. Éppen ezért is lehet 
a kötet egyik fontos irodalom- és élettörténeti referenciája 
József Attila életműve: „mondhatni minden szó zárszó / nevét 
a mosóporokra // írja a költő és Szárszó / avagy egy éjsötét 
erdő / és pont lesz megint a vessző” (Enyészet 13.). Az első, 
Fénykép a koromsötétből című mesterszonett 9. darabja pedig 
Pilinszky Sztavrogin visszatér című versét idézve fogalmazza 
meg a tragikus léttapasztalatot: „s hol üveg alatt a lepkék / 
csak látszólag látványosak / kéri a számlát a vendég / és elkö-
szön halkan no csak // a léten túl ímhol a lét / kissé riasztóbb 
a vártnál”. Pusztai esetében sem pusztán a külvilág káoszával 
szembeállított belső rendezettség rajzolja ki tehát a líraszem-
lélet metafi zikai horizontját, éppily meghatározó mozzanata e 
léten túli lét megragadásának vágya is.

A versvilágot azonban nemcsak az így létrejövő szubjek-
tivitás elmélyülése formálja, a versbeszélő újra és újra a kül-
világ diszharmóniájával szembesül, létezését tőle független, 
általa uralhatatlan, s éppen ezért az én integritását fenyegető 
hatalmi struktúrák hálózzák be. Ez a felettes hatalom egyszer 
a „hamis tanú” alakjában jelenik meg: „skálázva odáig szár-
nyal / amerre cenzor semennyi / a hamis tanú bár rá vall // 
korai lenne temetni / amíg a papír fölé hajol / és fülébe angyal 
dalol” (Műhelytitok), máskor a III/III-as ügynök képében ölt 
szövegtestet: „amúgy meg minden hiába / álom és három per 
három / lerágja lassan a cápa / a csontról a húst a vámon” (A 
helyszínelő jelenti). Ebből a két példából nemcsak az tűnik 
ki, ahogy a konkrét valóságelemek a versek fi ktív világában 
költészetté válnak, hanem az is, ahogy az említett fi gurákhoz 
egyértelműen negatív erkölcsi attribútumokat kapcsolnak, 
velük szemben a lírai én mint költő az ártatlan és tiszta in-
dividuumként láttathatja magát. Fenntartják továbbá ezek a 
szövegek a történelmi-referenciális olvasat lehetőségét is, de 
Pusztai költészete a jelen horizontjából a lírai beszéd fi nom 
utalásaival átlényegíti a történelmi emlékezet egykor volt va-
lóságra irányuló intencióit. A legszebb példa erre a Sokadik 
kezdet című ciklusból az egymást követő Októberi sorok és 
November negyedikén. Az ’56-os forradalom emléke ezek-
ben a versekben nem a konkrét történelmi időt megjelenítve 
idéződik meg, hanem mélyebben, metafi zikai-transzcendens 
szinten refl ektálódik. A versekben a külső káosszal szem-
besülő belső rendezettség határozza meg a versbeszélő sa-
ját jelenéhez való viszonyát és a jövő elváráshorizontját is, 
mely ebből a konfl iktusos viszonyból fakadóan pesszimista 
világlátást tükröz. A jelen a Közölhetetlen című versben pél-

dául a költészet állapotára vonatkozóan Baudelaire-re utalva 
jelenítődik meg: „bármerre bárkinek bárhol / nyílik a romlás 
virága // máglyára hajítva lángol / Orpheusz lehangolt lant-
ja / és hamu havaz a lapra”, míg a jövő társadalomkritikai 
felhangokkal idéződik meg a Próba címűben: „agyát napon-
ta mosatja / a vályúba gyöngyöt is szór // ha azt kapja majd 
parancsba / és verset nem olvas nem ír / ha már az agyhalál 
se hír”. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy Pusztai Zol-
tán szonettjei a belső és külső valóságok konfrontációját nem 
mindig oldják fel esztétikailag releváns formában. Egy-egy 
kevésbé sikerült szójáték a szöveget a poétikai olvasat helyett 
a politikai-ideologikus diskurzusnak szolgáltatja ki, mint pél-
dául a Képlet című versben: „póker arccal rabló(m)ultit / se 
játszva”.

Az utóbbi időben a kortárs magyar költészetben újra 
nagyobb teret nyertek a hagyományos verselési módok, 
kötött formák, így például a szonett is. Korábban úgy tűnt, 
a kortárs líra uralkodó nyelvi regisztere a ritmizálatlan élő-
beszéd, meghatározó formája pedig – ezzel szoros össze-
függésben – a szabad vers. Tendenciáról, vagy rosszabb 
esetben – ahogy erre a bevezetésben idézett Babits-kritika 
is utal – irodalmi divatról beszélhetünk csupán, s akár je-
lentős költői életművekből hozhatnánk ellenpéldákat a tra-
dicionális poétikák állandó jelenlétére. Pusztai Zoltán Kör-
folyosó című kötete, amellett, hogy műfajpoétikai szinten 
és szövegszerűen is megidézi a magyar és világirodalom-
nak azt a vonulatát, amelyhez költészete ezer szállal kötő-
dik (József Attilán át Pilinszkytől Petriig), maga is képes 
hozzátenni ahhoz a kortárs líratörekvéshez, melynek célja, 
hogy – (a kicsit talán ironikus) Petrit idézve – „MŰ-sorok 
legyenek most műsoron”.

(Hazánk Kiadó, 2014)
Szénási Zoltán
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telező gesztusa mind a posztmodernnek, mind az emléke-
zéssel kapcsolatos narrációnak ez a módszer, egy idő után 
elfárad, kiüresedik. Ezt a veszélyt látom Mohai verseinek 
olvasásakor, a sematizmus csapdáját úgy tűnik, ennél kicsit 
ügyesebben kerüli el az alkotó prózája. Bár az önismétlés 
vállaltan és deklaráltan immanens stílusjeggyé tett eleme 
e szépírásnak, a súlyos témák játékba hozásakor nem mű-
ködik mindig olyan hatásfokkal, ahogy a szöveg szándéka 
szerint elvárná saját magától, és ahogy egyes erősebb mo-
mentumok felvillanása után az olvasó is remélné. 

Mert Mohai prózája, különösen a közép-európai kisvilá-
gokból kimetszett tájak leírásában igenis tartogat fi gyelem-
re érdemes pillanatokat, a monarchikus, posztmonarchikus 
irodalomban való iskolázottsága észlelhetően meggyőző je-
leneteket, „kivágatokat” is felmutat, ám az összkép egészét 
tekintve számomra mégis még mindig ígéret marad. 

Nem a műfaji alregiszterrel, az esszéregénnyel (novel-
lafüzérrel?), az esszéisztikus és artisztikus glosszáriummal 
van tehát baj, a választott forma nagyon is alkalmas a térség, 
az egyéni és a közösségi sors kifejezésére. A jól kidolgozott 
és kifejezetten poétikus életképeket azonban még mindig túl 
gyorsan követik a túlpoentírozott patetizmussal vagy éppen 
puritán egyszerűséggel elővezetett konklúziók, amelyek a 
banalitás határán táncolva vagy éppen azt átlépve hatnak 
gyengébben és keltik a félbe maradtság érzetét. 

Az új könyv már címében is Kosztolányi-allúziókat kelt, 
ahogy a 2012-es Szeptember végén áhítat, a kommentárra 
nem szoruló reminiszcenciákat idéző című verseskönyv is. 
A legújabb prózakötet a korai Kosztolányi-líra (A húgomat 
a bánat eljegyezte [első megjelenésekor Húgom] 1909) vi-
lágát nemcsak paratextusaiban alludálja. Kosztolányi halál-
motívumai, úgy tűnik, az életművel nemcsak professzio-
nális olvasóként foglalkozó Mohait, hanem annak szépírói 
szubjektumát is erősen magukhoz láncolják. A családja 
pusztulástörténeteivel legfrissebb munkájában is tagadha-
tatlan szenvedéllyel foglalkozó író a szülőföld elhagyása, a 
felnőtté válás és a hazatérés pozícióiból lát rá gyerekkori 
nagykanizsai kisvilágára. 

A szöveg felütése (Kanizsához láncolva) ezt a lokális 
kötődést, a valóban a klasszikus modernség legfontosabb 
hagyományai közé tartozó, a helyek és a halál összekapcso-
lódásának tapasztalatát summázó, Kosztolányi Szabadka-
vízióit is felidéző világot helyezi a glóbusz középpontjába. 
A narrátor bátyjának halálát elmesélve a családtagok hal-
doklás-történeteire rápillantva ezt az egy pontban rögzített, 
színpadiként is működtethető mikrovilágot, a kanizsai Hi-
degházat, a ravatalozót teszi origójává.

A könyv kezdő szituációja mindenesetre erős: az elmú-
lásra emlékeztető fényképek és a labirintustematika nagy 
meglepetést ugyan nem okoz, ám a fétissé tett és a haldok-
lást bevonzó fényképnézés-gesztusa éppenséggel elemel-
kedni látszik az eltűnés alaptapasztalatának közhelyességé-
től. A tévedésből mást elvivő halál gótikus rémregényekből 
és horrorfi lmekből ismert cselekvéssora fi noman egyesül a 
kabbalista hagyomány égből kiáltó isteni hangjával: „Az-
zal a sejtéssel élem hátralévő éveimet, hogy azon a napon, 
amikor meghalt, tévedésből az enyém helyett az Ő nevét 
kiáltották az Égből.” (8.) A szakrális dimenziók részletes 
osztályozásának poétikája a múltba és a halálba tartó uta-
zás végeredményét, ahogy a titkok megfejtését illetően sem 
hagy kétséget afelől, hogy a játszma vesztésre áll: „Mert 
amikor a Hidegházról írok, a valóságot keresem a múltam-
ban, ám Istenen kívül ki lehetne a megmondhatója, hogy 
hová jutok majd végül?” (9.)

Mohai kedves képei, a lehulló túlérett gyümölcsök, a 
bomló kertek látványa legutóbb a Hová is lenne az út? (Prae.
hu, 2011) verseiben (A halál kertje, Hommage, A lehullott 
körték) kaptak szerepet, ám úgy tetszik, mindez a prózában 
sokkal működőképesebb, mint a lírikus elbeszélőnél: „Az 
egymáshoz hurkolódó kertek mélyén ezen az órán már nyir-
kos a levegő érintése, csak egy-egy lehulló gyümölcs öblös 
puffanása töri meg az egyhangúságot.” (19.)

Mohai V. Lajos könyvében az elmúlt évtizedek család-
történeti narratívájának minden fontos kelléke és szituációja 
felvonul. Az ötvenes évek „szűk levegője” újrateremtődé-

sének atmoszférájába a vidékről a másik, hasonlóan nyo-
masztó kisváros közegébe kerülő „előfelvételis” kiskatona 
tradicionális fejlődéstörténete simul bele, az otthonosság 
köreiből kiszakadás Bildungsroman-jaként görgetve tovább 
a szöveget. Az hommage-ok köreiből a Kosztolányi-remi-
niszcenciák mellett (Logodi utca, Vár, Krisztinaváros stb.) 
a Raymond Chandler-i univerzum jelenetei emelkednek ki, 
Imponáló, ahogy a budai utcákat járó voyeur egy pillanat 
alatt alakul át Philip Marlowe-vá: „Közben zsebbe süllyesz-
tett kézzel a cigarettásdoboz után nyúlt. Körmével a Philip 
Morris celofánját kezdte kapargatni.” (33.)

Az író legújabb prózájában mindenki a halál felé közele-
dik: a nagyapa utolsó lélegzetvételénél jelen lévő fi ú az egy-
mást követő családi temetések rituáléiban a mindenhonnan 
leselkedő elmúlással szembesül, azon pedig már igazán nem 
lehet meglepődni, hogy az önéletírói paktum gépezetét mű-
ködtető narrátor gyerekkori fulladásos rohama is a memento 
mori halmazában helyeződik el.

A könyv szerkezetét ezúttal is, ahogy korábban Az em-
lékezés melankóliájának köreit is, a ciklikusság, az önma-
ga farkába harapó kígyó alakja jellemezheti. A szövegben 
ugyan meg nem idézett, ám az imaginárius térből ki-kika-
csintó bénító tekintetű baziliszkusz természetesen a halál, 
amely a kanizsai ravatalozóban a hol gyászolóként, hol a 
gyász tárgyaként megjelenő családtagokat delejezi meg pil-
lantásával, miközben az emlékezés pszichológiájának tra-
dícióit tiszteletben tartva elsősorban a véletlenszerűségben 
tobzódik. 

Az alcímekben kijelölt intenciókkal, amelyek többek 
között a zsoltár és a variációk utasításait írják rá a szöveg-
re, nagy kockázatot nem vállal az önéletírói szubjektum. 
Lassan, magabiztosan haladunk a várható végkifejlet, az 
elmúlás megragadásának vágya felé, miközben tudjuk, a kö-
vetkeztetés a feladat lehetetlensége lesz, a végső megoldás 
kipergeti az igazság homokszemeit a tenyerünkből.

Mohai V. Lajos új kötete bátran ajánlható az alkotó szép-
írói produktumát már ismerőknek, ennél is erősebben hathat 
a szépprózai világát most felfedezőkre, számomra azonban 
még mindig az irodalomtudós Mohai szövegei a leginkább 
emlékezetesek.

(Prae.hu – Palimpszeszt Kiadó, 2014)
Kovács Krisztina

A kérdezés és a párbeszéd fontossága
(Elek Tibor: Irodalom és nemzeti közösség)

Elek Tibor tizedik kötetében negyven írás kerül az ol-
vasók elé. Az első szövegcsoportban alapozó, a legfőbb 
kérdések és problémák felvetését célzó tanulmányok, esz-
szék sorakoznak, a második kötetegység a kiemelt élet-
művekhez és alkotásokhoz kapcsolódó tanulmányoknak, 
kritikáknak ad teret (főszereplői Mészöly Miklós, Csoóri 
Sándor, Konrád György, Cs. Gyimesi Éva, Grendel Lajos, 
Füzi László, Tőzsér Árpád, Sütő András, Esterházy Péter, 
Markó Béla, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos, Koncz 
István, Vári Fábián László, Székely János, Gion Nándor), 
a harmadik ciklusba többnyire olyan alkalmi írások (szo-
boravató beszéd, laudáció, megnyitó, publicisztika stb.) 
kerültek, melyek megszólalási módját erősen befolyásolja 
a beszédhelyzet, ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a kötet 
többi írásához. Epilógusként pedig egy interjút olvashatunk 
(Xantus Boróka készítette a szerzővel), mely műfaji sajá-
tosságából adódóan más nézőpontból világít rá a könyvben 
exponált lényegi dilemmákra.

Az alcím kiemelése (válogatott és új esszék, 1984–2014) 
nem csak az írások időbeliségére irányítja a fi gyelmet, a 
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szövegek műfaji hovatartozását is hangsúlyossá teszi. Elek 
olvasóinak már korábban is feltűnhetett, hogy írásai gyakran 
az esszé felé mozdulnak el. Nincs ez másként ezúttal sem. 
Nyilvánvalóan nem lehet helytálló a kötet minden egyes 
darabja kapcsán esszészerűséget emlegetni (bizonyos tanul-
mányok, kritikák funkciójukból adódóan is tárgyszerűbbek, 
kevésbé személyesek), a kompozíció egésze mégis tükrözi 
a szerző vonzódását az esszéisztikus kifejezésmódhoz. Nem 
véletlen tehát, hogy a szövegek sora éppen az esszé létmód-
jának körülírásával indul. Az Elek által is citált elődökhöz, 
az esszé jeles művelőihez hasonlóan szerzőnk maga sem vál-
lalkozhat egyetlen érvényes, egzakt meghatározásra a műfaj 
célját és természetét illetően, hiszen az esszétől elválaszt-
hatatlan annak személyessége, illetve amorf jellege, köztes 
pozíciója. Éppen ezért az irodalmár inkább arra összponto-
sít, hogy az elmúlt évtizedekben mi hozta újra lendületbe az 
esszét, s itt elsősorban a rendszerváltás körüli társadalmi-
politikai-gazdasági változásokra, az ezredvégiség létélmé-
nyére kell gondolnunk, valamint a múlttal való szembenézés 
és az új perspektívák keresésének együttesen jelentkező igé-
nyére. Olvasatában „egész jelenkori esszéirodalmunk köz-
ponti problémája, függetlenül az írói magatartástól és alap-
állástól, a korszerű nemzeti azonosságtudat hiánya”. (15.) 
Az illúziótlan helyzettudat és reális önismeret, a magyarság 
és európaiság, a szellemi-kulturális és politikai integrációs 
törekvéseink, a szomszéd nemzetek és a kisebbségi magya-
rok, a nemzeti lét és az egyetemes korszakváltás, az értel-
miségi felelősség – kivétel nélkül azon kérdések között em-
líthetők, amelyekkel az esszéírónak (írástudónak) önmagát 
nem kímélve szembe kell néznie.

Ha továbbhaladunk a kötetben, előbb a magyar írók 
Közép-Európa-értelmezéséről olvashatunk, majd pedig az 
irodalmi siker, a népszerűség, elismertség, a kánonokba 
való bekerülés, és az azokból való kimaradás okait próbálja 
megkeresni a szerző. Ugyancsak a fontos szövegek között 
tarthatjuk számon azt az írást, mely a mai magyar dráma 
mostani helyzetével foglalkozik, cáfolva a válságáról hírt 
adó bizonyos kijelentéseket. Vannak persze jelek, amelyek 
azt mutatják, mintha ez a műnem kortárs irodalmunkban 
nem, vagy alig létezne, mivel „egy-egy színházi előadás 
alapjául szolgáló mű szövegéhez nem mindig könnyű hoz-
zájutni, a líra- és prózakötetekhez képest igen kis számban 
és ritkán jelennek meg drámakötetek, s az is igaz, hogy ezek 
recepciójáról (s feltehetően olvasóiról is) alig-alig beszélhe-
tünk”. (91.) Elek szerint azonban ennek ellenére nincs szó 
válságról, sőt éppen ellenkezőleg. Úgy tűnik, mintha fel-
virágzóban lenne a kortárs magyar drámairodalom, amely 
„gyorsabban és nagyobb intenzitással” képes reagálni „az 
új típusú élethelyzetekre, aktuális társadalmi jelenségekre, 
mint a másik két alapvető műnem”, hiszen „egyik fő csa-
pásiránya éppen a rendszerváltozás nyomán létrejött világ-
gal, az új típusú társadalmi helyzetekkel és jelenségekkel, 
emberi viszonyokkal való szembenézés”. (92.) És példaként 
sorolja Spiró, Kornis, Parti Nagy, Bereményi, Háy, Egressy, 
Tasnádi és mások színpadi műveit.

Másutt a közéleti líra újabb fejleményeit vonja be lá-
tókörébe. Kiindulópontja Radnóti Sándor és Bán Zoltán 
András Élet és Irodalomban közzétett, vitaindítónak szánt 
levélváltása, melyben a két irodalmár arról értekezik, hogy 
a magyar irodalomban nincs politikai költészet. Szerzőnk 
erre reagálva próbálja bizonyítani az ellenkezőjét, majd a 
kérdéskört továbbgondolva részletesen bemutatja, jellem-
zi azokat a verseket (ebben lényeges hivatkozási alapja az 
Édes hazám című 2012-es antológia, mely Bárány Tibor 
szerkesztésében látott napvilágot), az egyes értelmezői 
közösségek által preferált vagy mellőzött szövegeket egy-
aránt, amelyek a magyarsághoz, nemzethez, hazához való 
különböző kortárs lírai viszonyulásokat tükrözik. Ebben 
az összefüggésben, mint más megközelítéseiben is, fon-
tosnak tartja, hogy „ilyen szempontból vallatva a kortárs 
magyar lírát, érdemi válaszokra csak akkor lelhetünk, ha 
nem kiemelünk egyes alkotókat, alkotásokat, jelenségeket 
belőle, a magunk szája íze szerint, hanem az egészét, vagy 
legalábbis az élvonal egészét, teljességét vesszük számba. 
Ugyanis a különböző világnézetű és politikai értékeket 

valló költőink mindannyian a nemzeti közösség tagjai, a 
haza polgárai.” (148.)

Elek Tibor vizsgálódásainak homlokterében kezdettől 
fogva a határon túli magyar irodalom áll, ennek szentelte 
első önálló könyvét (Szabadságszerelem, 1994), s azóta 
is kiemelt fi gyelmet fordít a témára. Rögtön kiegészítésre 
szorul a megállapítás, hiszen az efféle felosztás, elhatárolás 
távol áll szerzőnk irodalomszemléletétől, „az egy magyar 
nemzet, egy magyar irodalom” elvétől. Bár maga is részt 
vett és előadást tartott a Határtalan irodalom címmel meg-
rendezett konferencián, ott is azt hangsúlyozta: „Továbbra is 
kérdés számomra (…), hogy a mai viszonyok között van-e 
értelme erdélyi (de bármely határon túli) irodalomról önál-
lóan, a magyar irodalom egészétől elkülönítetten beszélni, 
legalábbis nekünk, itt, Magyarországon. Sőt, állítom inkább 
határozottan, hogy nincs, és javaslom is, hogy ez legyen az 
utolsó ilyen típusú tanácskozás.” (111.) Továbbra is vannak 
persze olyanok, határainkon belül és kívül egyaránt, akik az 
erdélyi, a felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai irodalmak 
különállását nemcsak elfogadják, de azok egyediségét hang-
súlyozzák, ami könnyen belterjességhez vezethet.

Nyolc esztendeje jelent meg a szerző Darabokra szag-
gattatott magyar irodalom című esszéje, melyben a meg-
osztottságról, a különböző táborok szembenállásának akkor 
sem új jelenségéről gondolkodott. Szövegét átemelte mosta-
ni kötetébe, s láthatjuk, hogy okfejtései változatlanul aktuá-
lisak. Ma talán még inkább érzékelhető, hogy „a különböző 
oldali írástudók nem fi gyelnek egymásra, meg sem próbál-
ják megismerni a másik álláspontját, nemhogy megérteni 
annak a szempontjait”. (124.) Vagyis nemcsak a párbeszéd 
nem jöhet létre ilyen körülmények között, de még az „átkia-
bálás” is ritka. Irodalmunk jelenkori szétesettségében „talán 
már hiú ábránd lenne a nyelven és az alapvető kulturális ha-
gyományokon túl bármiféle egységről beszélni”, ám még-
is szükséges lenne, hogy valamiképpen egybe lássuk, ami 
összetartozik. „Én nem látok semmilyen okot – írja Elek 
–, mely indokolná a magyar irodalom bármely múlt- vagy 
jelenbeli értékének megtagadását, kitagadását (amire időn-
ként mind a határon innen, mind azon túl láthatók példák) 
az egy magyar irodalom fogalmából és a jövőbeli (plurális 
értékszemléleten alapuló) nemzeti irodalmi kánonból.” (88–
89.) S ezzel eljutottunk a szerző irodalomszemléletének, 
kritikusi attitűdjének alapvonásaihoz, melyek közül min-
denképpen a nyitottság, az értékek sokféleségének elfoga-
dása és tisztelete válik először szembetűnővé. Megnyilatko-
zásait a különböző kánonok felett átnéző gondolkodásmód 
határozza meg. Nem véletlenül szorgalmazta már korábban, 
hogy tegyük félre a kánonokat, s lássuk magukat a műveket, 
vizsgáljuk azok esztétikai értékeit, elsősorban az alapján 
fogalmazzuk meg kritikai észrevételeinket, nem pedig kül-
sődleges szempontokra hagyatkozva, esetleg az alkotó po-
litikai meggyőződésére fi gyelve. Ezzel együtt persze – ami 
talán így természetes – mostani könyve olvasása közben is 
jól kitapintható, mely alkotók, írói beszédmódok, kifejezés-
formák állnak közel hozzá, kik azok, akikről visszatérően 
és szívesen ír. Amikor azonban azt tűzi ki célul, hogy tá-
gabb folyamatokat láttasson esszéiben, tanulmányaiban és 
előadásaiban, láthatóan nagyon ügyel arra, hogy lehetőség 
szerint mindenféle szempontra kitérjen, s az „egyrészt” mel-
lé rendszerint a „másrészt” is odakerül.

Szóvá teszi például, és igazságtalannak tartja Alexa Ká-
roly Parti Nagy Lajos Kossuth-díja kapcsán tett kijelenté-
seit. „Nem nagyon értem azt sem, miért csodálkozik Alexa 
azon, hogy Parti Nagy rendre jelét adja annak, kikkel érez 
közösséget, hiszen a másik oldalon nem ugyanezt teszik so-
kan, például Alexa maga is? – írja. (86.) A Szépírók Társa-
sága által 2006-ban megrendezett, az előző negyedszázad 
magyar irodalmát áttekintő konferencia kapcsán, melynek 
maga is felkért hozzászólója volt, azt kifogásolja, hogy az 
előadók többsége lényegében megfeledkezett a határon túli 
magyar irodalomról, illetve jó néhány jelentős alkotóról. 
Szerinte „irodalomtörténeti helyzetfelmérésről lévén szó, 
egy tágasabb szemléletmód, a divatos trendekbe nem il-
leszkedő, de létező irányok, a hétköznapi diskurzusokban 
nem mindig szereplő irodalmi tények, értékek, akár egyéni 
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utak számbavételének” igényét kellett volna megfogalmaz-
ni. (75.) Meggyőződése szerint elvárható lenne, hogy az 
összegzésre vállalkozó irodalomtörténész „megpróbáljon 
a személyes preferenciáin, elfogultságain kívül is kerülni, 
hogy esetleg a »nem olvasandóval« is számoljon, sőt, akár 
beszéljen is róla”. (77.)

Szerzőnk gyakran tárgyal olyan életműveket és alkotáso-
kat is, amelyek kevésbé vagy szinte alig részei az irodalmi 
diskurzusnak. Nem hajlandó bizonyos elvárásokhoz, tren-
dekhez igazodva bizonyos törekvéseket, alkotókat negligál-
ni vagy éppen piedesztálra emelni. Meggyőződése szerint 
„nagy kár lenne, ha irodalomtörténet-írásunkban, irodalmi 
közgondolkodásunkban megfeledkeznénk (amire rendre 
történnek kísérletek) a magyar irodalom történetének azok-
ról a műveiről és életműveiről, melyek nem illeszkednek az 
egyesek által feltételezett fejlődési trendekbe”. (224.) Sütő 
András gazdag recepcióval rendelkező, ám mostanában ke-
vesebb fi gyelemben részesülő vallomásregényét (Anyám 
könnyű álmot ígér) elsősorban „a személyesség, a személyes 
érdekeltség irányából” olvassa újra, miközben nem mellőzi 
a mű közösségi, társadalmi vonatkozásait sem. (212.) Külön 
foglalkozik Koncz István életművével, mely Magyarorszá-
gon szinte ismeretlen, recepciójáról alig beszélhetünk. Elek 
maga is bevallja, hogy korábban számára is „olyan »ismert«  
ismeretlen költő volt, akit egy felsorolásban el tudtam volna 
helyezni, olvastam már tőle és róla ezt-azt, de valójában sem 
költészete természetét, sem értékeit nem ismertem, s ha nem 
kapok a szerkesztőtől egy szelíden erőszakos felkérést, talán 
nem is ismerem meg”. (260.) Hogy még két példát mond-
junk, bekerült a kötetbe az az emlékbeszéd, amely a Sinka 
István vésztői házánál és emléktáblájánál rendezett koszo-
rúzás alkalmával hangzott el, miként helyet kapott benne a 
Biharugrán, Szabó Pál felújított emlékházának átadásakor 
elmondott beszéd szerkesztett és rövidített változata is.

Nem maradnak ki a mostani összeállításból azok az al-
kotók sem (Székely János, Gion Nándor), akikről korábban 
monográfi át jelentetett meg Elek Tibor. Ezúttal két olyan 
tanulmányt olvashatunk, amelyek kitűnő, lényeglátó ösz-
szefoglalását adják a vizsgált életműveknek. Székely mun-
kásságának jelentőségét ekképpen összegzi: „A XX. század 
második felében jellegzetes közép-kelet-európai írósors ju-
tott osztályrészül Székely Jánosnak, de a műfaji tarkasága 
ellenére is egy tömbből faragott életműve túllép és túlmutat 
a regionális (és politikai) meghatározottságokon: legjobb 
művei minden személyes vallomásszerűségük ellenére ki-
fejezik a XX. század transzcendens fogódzóktól megfosz-
tott új emberi szituáltságát éppúgy, mint ahogy korának 
közösségi sorskérdéseit is egyetemes igénnyel fogalmazzák 
meg, a legáltalánosabb emberi léthelyzet szintjére emelve.” 
(281.) Ha pedig az elemző közelebb hajol Gion műveihez, s 
alaposabb vizsgálat alá veti azokat, egyértelművé válik szá-
mára, hogy a korábban rögzült, „irodalmi köztudatunkban 
leegyszerűsítetten élő Gion-kép alapvető és lényegi módosí-
tásokra szorul, másrészt az is, hogy Gion művei egyidejűleg 
különféle olvasásmódok, értelmezői rendszerek irányából 
felnyithatók, például a valóságreferenciára és történetköz-
pontúságra épülő, az epikai nyelv megismerő funkcióját 
előtérbe állító olvasat felől éppúgy, mint a metaforikus el-
járásokat, hangsúlyozott elbeszéltséget, önrefl exív szöveg-
strukturáltságot preferáló olvasat felől”. (283–284.)

A fentiekből is látható, hogy az írások sora pontosan 
kirajzolja a szerző látásmódját, de egyik esszéjében (Egy 
kritikus olvasó feljegyzéseiből) közvetlenül is megnyilatko-
zik kritikusi hitvallásáról. Munkáiban arra törekszik, hogy 
elemzéseit, értelmezéseit mindig világosan, (köz)érthetően, 
ugyanakkor szakszerűen, tudományos megalapozottsággal 
adja elő. Szándékai szerint nem egy szűk szakmai közeg-
hez, hanem szélesebb olvasóközönséghez szól, és megpró-
bál kapcsolatot teremteni az irodalmi mű és az olvasó között 
azáltal, hogy refl exiói felhívják a fi gyelmet bizonyos alko-
tásokra, és akár fogódzót adhatnak azok megértéséhez. Be-
szédmódja hátterében felismerhetők a modern és a posztmo-
dern irodalomelmélet különböző belátásai a formalizmustól 
a strukturalizmuson át a hermeneutikáig és a recepcióeszté-
tikáig. Tisztában van azzal, hogy meglehetősen eklektikus, 

mások számára talán összeegyeztethetetlen szemléletmódot 
alkalmaz, ezt mégis termékenyebbnek véli, mintha kizáró-
lag egyetlen irányzat elméleti apparátusát működtetné.

A mostani recenzió keretei nem teszik lehetővé, hogy 
tételesen felsoroljunk valamennyi kérdéskört, melyek Elek 
Tibort foglalkoztatják, de talán néhány, a szerző számá-
ra fontos ügy kiemelésével mégis sikerült körvonalazni a 
könyv problémavilágát. Olyan tartalmas, láthatóan tudato-
san összeállított kötet került ki az irodalomtörténész keze 
alól, mely összegzi pályája eddigi törekvéseit, s olyan 
kérdéseket vet fel, melyek ma is aktuálisak és fontosak, s 
érdemes eltöprengeni felettük. Véletlenül sem sugallja azt 
a szerző, hogy zsebében lenne a bölcsek köve, nem vár-
ja azt, hogy mindenben egyetértsünk vele. Gyakran maga 
is kérdez, néhol még a cím végére is kérdőjel kerül. Ez a 
kérdőjel „a bizonytalanságomat, a feltételes módot akarja 
kifejezni, valami olyasmit, mint a Bányai János által Ró-
nay György kapcsán újrafogalmazott »talán«”. (59.) Nyil-
ván vannak, akik sok mindenben nem értenek egyet vele, 
másképp gondolkodnak, másképp vélekednek a könyvben 
felvetett dilemmákról, s ebből következően vitájuk is lehet a 
szerzővel. Elek pontosan tudja ezt, és maga is szükségesnek 
tartja a párbeszédet és az értelmes vitát. Kétségkívül nem a 
könnyebb utat választja (talán kényelmesebb volna beállni 
valamelyik szekértáborba), hanem következetesen kitart sa-
ját értékrendje mellett, konokul halad tovább a maga által 
megszabott irányba. Körbetekintve azonban azt is láthatjuk, 
hogy kevesen gondolkodnak hozzá hasonlóan, és egyre ke-
vésbé valósul meg irodalmi és kulturális életünkben mindaz, 
amit Elek Tibor és rajta kívül néhányan fontosnak tartanak.

(Napkút Kiadó, 2014)
Ménesi Gábor

Teljesítmény és/vagy kaland?
(Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra. 

Válogatott tanulmányok)

Több szempontból is érdekes könyvet adott ki 2013-ban 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Ahogy a szerző Gintli 
Tibor az előszóban írta: „első tanulmánykötetüket többnyire 
fi atalon publikálják az irodalomtörténészek.” (11.) Ugyan-
akkor az Irodalmi kalandtúra című kiadvány 1990 és 2012 
között írt szövegeinek egyikén sem érződik olyan megké-
settség, vagy avultság, ami miatt magyarázkodni kellene. 
Éppen ellenkezőleg: Gintli tanulmányai rendkívül határozott 
hangon szólalnak meg, tárgyukat tekintve pedig nem egy 
esetben hiánypótló szövegekről van szó, mely köszönhető 
annak, hogy témául ritkábban vizsgált szerzőt vagy művet 
választ Gintli, illetve a tanulmányíró egyedi szempontjainak 
is. A kötet címe – azontúl, hogy kissé semmitmondó – majd-
hogynem félre is vezetheti a potenciális olvasót: ezeknek a 
tanulmányoknak az olvasása sokkal inkább jelent irodalmi 
teljesítménytúrát, mintsem inkább csak érdekességeket ígé-
rő, könnyed kalandozást.

Az említett bő két évtized, amely a legrégebbi és a leg-
újabb tanulmány megírásának időpontja között eltelt, lát-
szólag kellően sok ahhoz, hogy a szerző irodalomról való 
gondolkodásában bekövetkező szükségszerű változások is 
kiolvashatók legyenek a tanulmánykötet írásaiból. Mindez-
zel Gintli is számot vet, meglátása szerint „az olvasásmód 
átalakulása […] természetes folyamat, s gyakran tapasztal-
juk, hogy egy adott művet másként értelmezünk abban az 
esetben is, ha rövid idő telt el két olvasása között. Értelme-
zéseink ki vannak szolgáltatva az időnek, s tulajdonképpen 
addig azonosulunk velük, amíg az adott olvasás élménye 
tart, amíg befejezzük a szöveg írását.” (11.) Az Irodalmi 
kalandtúra azonban nem esik szét a benne foglalt tanulmá-
nyokra, a hat ciklusba rendezett huszonhárom szöveg egy-
séges kötetet alkot. A szerzőnek igaza van: „az eltérő szem-
pontok és közelítésmódok ellenére úgy vélem, mindegyik 
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tanulmányban jelen van egy olyan olvasói mentalitás és 
kutatói attitűd, amely kapcsolatot teremt közöttük”. (12.) 
A szövegek megírása közti több, mint húsz év támaszt-
ja azt az olvasói elvárást is, mely szerint „egy ilyen kö-
tetnek illik átfogó képet adni” (11.) szerzője addigi tu-
dományos tevékenységéről. Az Irodalmi kalandtúra a 
bemutatott témákat tekintve meglehetősen sokszínű. Az 
elsősorban Krúdy-kutatóként számon tartott Gintlit, a kö-
tet alapján úgy tűnik, egy téma helyett sokkal inkább jel-
lemez egy egyedi irodalomtörténészi gondolkodásmód, 
ami garantálja, hogy a szerző ugyanolyan relevanciával 
beszéljen például Pap Károlyról, mint Krúdy Gyuláról. 
Hiába a magyarországi irodalomtörténeti gondolkodás-
mód tematikus kategorizáló hajlama, Gintli Tibor ebből a 
szempontból kilóg a sorból: sem érdeklődése, sem szak-
mai kompetenciája nem záródik rá a neki kiosztott szerző 
életművének beható ismeretére.

Gintli szakszerű témakezelését azonban épp a Krúdy-élet-
művet vizsgáló szövegek elfogulatlansága (is) bizonyítja. 
Krúdyról azt mondja, művei „nagy dózisban történő fogyasz-
tása az olvasói érdeklődés érzékelhető lanyhulását idézi elő”. 
(156.) Noha Gintli számára is megkerülhetetlen témának 
bizonyul a már sokak által vizsgált és kézenfekvő kulináris 
elbeszélés Krúdy életművén belül, igyekszik új kérdések 
mentén is közelíteni az íróhoz. „Mit tehet a Krúdy-kutatás 
annak érdekében, hogy a szerző életművének meghatározó 
jelentősége minél szélesebb körben nyilvánvalóvá váljék?” 
(130.) Azt például, amit Gintli el is végzett az Egy anagram-
ma nyomában című tanulmányában, melyben egy korábban 
rendre kliséként és felszínes jellemzőként kezelt írói eszközt 
emelt kutatása középpontjába. „Az utóbbi évek Krúdy-recep-
ciójában gyakran megkérdőjeleződött a hangulat fogalmának 
alkalmassága e próza értelmezésére. Voltak, akik elméleti 
tisztázatlanságát kifogásolták, mások pusztán az egykorú kri-
tika kliséjének refl ektálatlan átvételét látták benne. Magam 
úgy vélem, hogy aligha mondhatunk le a hangulat fogalmáról 
Krúdy poétikájának interpretálásakor.” (153.)

Az Irodalmi kalandtúra szövegeit erős újraértelmezői 
szándék jellemzi. Több minden is következik ebből. Egy-
részt a tanulmányok párbeszédre törekvése. A szövegek 
alapján úgy tűnik, a szerző a korábbi eredményekkel, vagy 
irodalomtörténeti folyamatokkal való szembehelyezkedése 
révén alakítja ki saját irodalomtörténészi, szakírói pozí-
cióját. Ez a kiindulópontja minden tanulmánynak: Gintli 
világosan jelzi szándékait és azt az értelmezői nézőpontot, 
amelyből az adott tanulmányában mondottakat megfogal-
mazza. Egyik Adyról szóló szövegben a következő olvas-
ható: „Bár elfogadhatónak tartom azt az álláspontot, mely 
szerint néhány remekmű elegendő ahhoz, hogy szerzőjüket 
nagy lírikusként tartsuk számon, Ady verseinek esztétikai 
színvonal-ingadozása mégis feltűnő. […] Ady újraértelme-
zésének igénye természetszerűleg veti fel az életmű egyes 
korszakaira eső hangsúlyok kijelölésének, illetve áthelyezé-
sének kérdését.” (53–55.) Babits-tanulmányának elején pe-
dig így fogalmaz Gintli: „Nem tudok azonosulni azzal az ér-
telmezéssel sem, amely Babits első kötetének felszíne alatt 
látens ciklusszerkezetek érvényesülését feltételezi.” (68.) A 
saját pozíció kijelölésére még további példák is idézhetők 
lennének, a szerző egyik esetben sem hagyja jelöletlenül azt 
az irodalomtörténeti kontextust, amelyhez saját mondandó-
ját köti. Ez fontos és precíz eljárás Gintlitől, vannak azon-
ban esetek, amikor nehezen bomlik ki az a szempont, amely 
alapján vizsgálódik. Ez leginkább annak köszönhető, hogy 
látszólag apró részlete egy korábbi kutatásnak az, amelybe 
kapaszkodva igyekszik érvelését felépíteni, így a saját pozí-
ció kijelölése kezdetben inkább csak a vitázó kedv egyértel-
műsítésében érhető tetten. Ez persze abból is következhet, 
hogy (a kötet legvégén a szövegek eredeti megjelenésének 
helyeiből világosan látszik) a tanulmányok több esetben is 
tematikus összeállítások, vagy konferenciák számára íród-
tak, vagyis, bármennyire önként jelentkezik az irodalomtör-
ténész egy-egy ilyen rendezvényre, ezen szövegek esetében 
bizonyos szempontból kötelezően elvégzett kutatások-
ról van szó. Ez a legegyértelműbben talán a József Attila 
Eszmélet című művéről szóló tanulmánynál érezhető. „Az 

Eszmélet számozott szakaszainak kapcsolata, távolságuk 
és összefüggéseik bonyolult dinamikája régóta foglalkoz-
tatja a kutatást.” (92.) Gintli elsősorban Tverdota György 
elgondolásából kiindulva, az ő kutatásainak eredményeire 
támaszkodva ír a műről. Bár megfogalmazza a maga vé-
leményét a valóban sokszor elemzett kérdésről (tudniillik, 
hogy egységes versnek tekinthető-e József Attila alkotása, 
vagy különálló, számozott versekből összeállított nagyobb 
egységnek?), érvelése a saját válasza mellett, miszerint „az 
Eszmélet struktúráját a ciklus és az egyetlen vers szerkezete 
közötti átmenetnek” (98.) tekinti, nem meggyőző. A kötet-
címben megjelenő kaland az ilyen szövegek esetében érző-
dik hangsúlyosnak.

Az újraértelmezői szándéknak fontos hozadéka, hogy 
Gintli több esetben is ritkán tárgyalt jelenségekről beszél, 
legyen szó egy sokat elemzett életmű fontos, ám korábban 
nem kiemelt részletének felülvizsgálatáról, vagy egy eleve 
nem a kánon középpontjában tartott életmű kiemeléséről. 
Mindkét gesztus meglepő kiindulási pontnak bizonyulhat: 
Babits Mihály költészettörténeti jelentősége mellett érvel-
ni például látszólag felesleges vállalkozás. Gintli azonban 
rámutat, hogy „az utóbbi másfél-két évtized során a szé-
lesebb értelemben vett irodalmi köztudatban a Babits-líra 
jelentős leértékelődésének voltunk szemtanúi, s ezen a 
tényen az sem változtat, hogy a Babits-kutatás ebben az 
időszakban is jelentős eredményekkel gazdagította a szer-
ző recepcióját”. (82.) A Pap Károlyról szóló tanulmányt 
pedig joggal kezdi így a szerző: „Pap Károly évtizede-
kig a méltatlanul elfeledett írók közé tartozott”. (184.) Az 
idézett részekben is szereplő irodalomtörténeti idő jelzé-
se a minden tanulmány végén megtalálható évszámhoz 
viszonyítva értelmezhető. Rögtön az első tanulmányban 
azonban lábjegyzetben is jelzi a szerző, hogy a szöveg 
megírása óta elvégzett irodalomtörténeti kutatásokat nem 
dolgozta bele a most kiadott írásba, meghagyva azt úgy, 
ahogy korábban megírta. „Ady Endre költészetéről az 
utóbbi időben szinte általánosnak mondható elfordulás 
tapasztalható.” A nyitómondathoz toldott lábjegyzet pe-
dig a következő: „A tanulmány 1994-ben jelent meg, így 
ez a megállapítás természetesen a 1980-as évek második 
felének és a 90-es évek elejének recepciótörténetére vo-
natkozik. A később némiképp megélénkülő Ady-kutatásra 
ekkor még kevés jel utalt.” (15.) A kötetben egy másik 
ilyen jelzés Gintli Móricz-tanulmányában olvasható, mely 
szerint „Szilágyi Zsófi a idén megjelent Móricz-monográ-
fi ája új helyzetet teremtett a recepcióban, jelen tanulmány 
azonban keletkezésének idejéből adódóan a majd egy évti-
zeddel korábbi szituációra refl ektál […].” (159.) Ebben az 
esetben azonban a lábjegyzetben szereplő „idén” helyett 
érdemesebb lett volna ugyancsak évszámmal (2013.) je-
lezni Szilágyi monográfi ájának megjelenési évét. Szintén 
továbbgondolható szövegnek bizonyul a Gintli-tanulmány 
megírásának ideje óta megjelent forrásoknak köszönhető-
en a Radnóti költészetének „klasszicizálódását” vizsgáló, 
melyben a szerző Gyarmati Fanni 2014-ben önálló kötet-
ben is megjelent naplójának csak a Ferencz Győző által 
jegyzett Radnóti-monográfi ában fellelhető részeire tud 
hivatkozni.

Az az írói és szerkesztői döntés, hogy az egykor meg-
írt szövegeket átírás nélkül adták most közre, azt is ered-
ményezte, hogy az Irodalmi kalandtúra bizonyos helyeken 
önismétlő. Az, hogy az Ady költészete iránti érdeklődés a 
korábbi irodalomtörténeti korok kultusza miatt (is) meg-
csappant, két tanulmány elején is olvasható a 15., illetve 
az 52. oldalon. A Kötetkompozíciós elvek Babits első két 
kötetében és A Babits-líra viszonya a modernséghez című 
két tanulmány ugyancsak összevonhatónak tűnik. Szintén 
a szerkesztés hiányára mutat, hogy a szövegek nagyon sok 
esetben nem hivatkozott, így általános utalásokat tartalmaz-
nak. Két példa az egyik Babits-tanulmányból: „Gyakran ol-
vashattunk olyan tanulmányokat, melyek Babits esztétikai 
konzervativizmusát, elméleti előfeltevéseinek tarthatatlan 
voltát taglalták.” (82.) „Találkoztunk olyan értelmezéssel 
is, amely olyan jelentős Babits-verset igyekezett rajtakap-
ni a bölcseleti következetlenségen, mint A lírikus epilógja.” 
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(82.) Hogy pontosan ki(k)nek melyik tanulmányára, vagy 
értelmezésére utal a szerző, nem derül ki.

Gintli Irodalmi kalandtúra című tanulmánykötete a szö-
vegek megírásában ölel át nagy időt, de a közölt írások té-
máját tekintve kevéssé. A kiválasztott nyugatos klasszikus 
szerzők életműveinek közelebbi, ritka szempontú vizsgálata 
mellett Závada Pál az egyetlen még élő szerző,  az ő A fény-
képész utókora című kötete kapcsán az irodalomtörténész 
a realizmus és a posztmodern narratív megoldások kapcso-
latát vizsgálja. Ahogy írja: „a realizmushoz történő vissza-
nyúlás nem fogható fel automatikusan anakronisztikus je-
lenségként” (197.) A kötetet záró rövid, határozottan kritikai 
hangvételű tanulmány a Szegedy-Maszák Mihály által fő-
szerkesztett A magyar irodalom történetei című vállalkozást 
elemzi. Az ebben a szövegben található irodalomtörténészi-
kritikai szempontok azért is izgalmasak, mert maga Gintli is 
szerkesztett irodalomtörténetet.

A közölt tanulmányok hangvétele és a vizsgálatok szem-
pontjai is egyaránt a szerzői sokrétűség felé mutatnak: a 
vitakészség, az elfogulatlan kritikai hozzáállás és az apró 
részletek jelentőségének kiemelése eltérő arányban, de 
mind jellemzik Gintli Tibor most kiadott irodalomtörténészi 
munkáját.

(Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2013)
Szarvas Melinda

A kiábrándíthatatlan emberszeretet 
költészete

(Szénási Zoltán: Vasadi Péter)

Örvendetes eseményként kell üdvözölnünk Szénási Zol-
tán Vasadi Péterről írt kismonográfi ájának megjelenését. A 
kötet több szempontból is hiánypótlónak tekinthető. Egy-
részt összegyűjti és rendszerezi a Vasadi-recepció eddig 
elszórtan heverő kritikáit, tanulmányait, másrészt ezekkel 
együttgondolkodva megpróbál formát adni a szerteágazó, 
igencsak terjedelmes életműnek. Abból a szempontból is 
fontos Szénási Zoltán vállalkozása, hogy Vasadi Péter mind-
máig formálódásban lévő életműve olyan múltban gyökere-
zik, melyben a pályatársak alkotótevékenysége már lezárult, 
s ebben a lezárultságban klasszicizálódott. Az életmű törté-
nelmi-poétikai tapasztalatainak gazdagsága ebben az érte-
lemben páratlan, s joggal vetette fel az összegzés és a szin-
tézis szükségességét. Vasadi Péter munkásságának szinkron 
és diakron metszetben is megképződő jelentőségére a szer-
ző is felhívja a fi gyelmet könyve előszavában. „Nem lezárt 
életműről kell tehát számot adnom, viszont olyanról, amely 
mára feltétlenül megérett a mélyebb számvetésre. Nemcsak 
az életmű irodalomtörténeti értéke miatt mondhatjuk ezt, 
hanem azért is, mert az utóbbi évtizedben az emberi létezés 
transzcendens távlataira nyitott irodalmat alkotó fi atal köl-
tők és írók (Jász Attila, Végh Attila, Györffy Ákos, Halmai 
Tamás) részéről is fokozott érdeklődés mutatkozik Vasadi 
Péter írásművészete iránt.” (11.) 

Az idézetben Szénási az irodalmi hagyománytörténet 
egy olyan szegmensét tételezi, mely jól elkülöníthető be-
széd- és látásmóddal bír, s poétikai tudatossága az „emberi 
létezés transzcendens távlataira” irányul. Véleménye szerint 
ez a (talán) Babits-csal induló s Pilinszkyvel klasszifi kálódó 
poétika a harmadik évezred magyar költészetében is mű-
ködő, teremtő formákat és gyakorlatokat képes felmutatni. 
Vasadi Péter költészetét ismerve nem lehet megkérdőjelezni 
ezt a pozicionálást.

Valóban, az életmű a magyar irodalomnak abba a fontos 
hagyományába illeszkedik bele, melynek centrumában egy 
a teremtett világot antropomorfi záló humanisztikus pers-
pektíva áll.

A világban az ember teremtményi mivoltában nem ön-
magáért van, önmagasága mindig csak viszonyított, és egy 
olyan horizontra kitett lét, melyet a transzcendens, az isteni 
kontextualizál.  Ebben a költészeti hagyományban a vers az 
én világ- és létértelmezésének feladatát vállalja el, azzal a 
meggyőződéssel, hogy az élményszerűség, a személyesség 
egy poétizált-retorizált térben újraszerkeszthető és közvetít-
hető. E belátásnak az a poétikai következménye, hogy Vasadi 
költészetében az énreprezentáció két alapforma köré rende-
ződik. Az egyik a József Attila-i élet- és léthelyzet modell-
szerű, újratematizáló értelmezéséből fakad. Ezen ars poetica 
szerint a költői lét a világ felől folyamatos fenyegetettségben 
tapasztalja meg önmagát, s a világ valójában az áldozat–bű-
nös viszonylatrendszerében formálódó eseménytér. E ki-
indulásból fakad az is, hogy Vasadi költészetének az egyik 
legdominánsabb beszélői szólama a részvét és szolidaritás 
együttszenvedésben formálódó modalitása. Ebben az ösz-
szefüggésben Szénási joggal idézi Johann Baptist Metzet, 
a memoria passionis teológiájának kidolgozóját. „A bibliai 
hagyományokban megjelenik az egyetemes felelősség egy 
sajátos formája. E felelősség univerzalizmusa mindamellett 
elsődlegesen nem a bűn és a kudarc egyetemességére, hanem 
a világban megvalósuló szenvedés univerzalizmusára van te-
kintettel. Jézus elsődlegesen nem a másik bűnét, hanem a má-
sik szenvedését tekintette. Jézus szemében a bűn elsősorban a 
másik szenvedésében való részesedés elutasítását jelentette.” 
(125.) Vasadi versei a külvilágra elsősorban mint társadalmi 
rendszerre tekintenek, mint az igazság és igazságtalanság, 
szegénység és gazdagság stb. helyére.

A másik énreprezentáció alapvetően teológiai-etikai alapo-
zású. A beszéd artikulációja itt – mint ahogy ezt már korábbi 
elemzések kimutatták – egy Pilinszky-, René Char-féle hori-
zonton helyezhető el. A Vasadi-életmű természetesen auto-
nóm korpuszként artikulálja magát ebben a hagyományban, 
egyfelől azzal a belátásával, hogy egy integrált személyi-
ség/személyesség közvetlen kifejezésének és másban való 
megjelenítésének ideális modellje a posztmodernitás hori-
zontján már nem működtethető. Ennek a tapasztalatnak a 
poétikai következménye Vasadi Péter számára a magyar 
irodalmi modernségben szintén nagy hagyománnyal bíró 
személytelen személyesség által közvetítetté, anonimmá tett 
beszédhelyzet megteremtése. A stilizált én ebben a szerke-
zetben az én közvetlen megjelenítéséről való lemondással 
éppen a beszéd humán aspektusának megőrzését biztosítja, 
és lehetővé teszi az élmény, a meggyőződés személyességé-
nek az „arc elvesztése” utáni megőrzését. 

A Vasadi-vers ilyetén betájolása természetesen szű-
kösnek bizonyulhat, hiszen a versek, kötetek keletkezési 
ideje közt ötven évnyi különbség van. Nagylátószögben 
mégis meghatározó e költészet konstanciája s szándékolt 
organicitása. Szénási Zoltán nagy érzékenységgel követi az 
életmű belső mozgásait, modulációit, ám ő is megállapítja, 
hogy „ha Vasadi Péter mára több mint fél évszázados alko-
tói életművét egy szóval szeretnénk jellemezni, akkor alig-
hanem az egységes lenne a legtalálóbb jelző. Lényegében 
a kezdetektől fogva ugyanaz, a művek tematikus és poétikai 
szintjén is megragadható keresztény világszemlélet jellem-
zi a Vasadi-korpuszt.” (111.) Amikor a szerző a nyolcvanas 
és kilencvenes évek költészete között az elmozdulást keresi 
és igyekszik felmutatni, akkor rögtön láttatja azt is, hogy 
a belső mozgások valójában egy változatlan erőtér puszta 
súlypont-átrendeződései. „A hetvenes–nyolcvanas években 
a kései induláskor már kész saját költői hang fi nom, de jól 
érzékelhető áthangolódását regisztrálhatjuk. Vasadi lírájá-
ban az apokaliptikus víziók dominanciáját az eszkatologikus 
látomásosság veszi át.” (74.) 

Szénási Zoltán helyesen ismeri fel a poétikai stabilitás-
nak azt a legfontosabb összetevőjét, ami a költői nyelvvel 
szembeni szerzői felfogásban gyökerezik. Vasadi költésze-
te a logosz apophantikos szakrális beszédhagyományába 
ágyazódik. Ez a beszédhagyomány a szó és a tett azonos-
ságát tételezi, s egyfelől vallja a logosz valóságteremtő 
küldetését, másfelől hisz a szó olyan közvetítő potenciájá-
ban, amely energiáját a kinyilatkoztatás logoszából nyeri. A 
kismonográfi a szerzője Margócsy István találó kifejezését 
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idézi e nyelvfelfogás megragadására, mely szerint Vasadi 
költészetfelfogását kezdettől a „szubsztanciálisként elkép-
zelt szó-fogalom” jellemezte. Szénási termékeny analógiát 
fedez fel Vasadi költészetében világszemlélet és nyelv kö-
zött: „Teremtő és teremtett létező ontológiai azonossága és 
különbsége egyszerre fejeződik ki abban a nyelv- és létszem-
léletben, mely az isteni Logoszt és az emberi beszédet állít-
ja egymással párhuzamba.” (94.) E felfogás nyilvánvalóan 
eltekint a fi lozófi ában „nyelvi fordulat”-ként aposztrofált 
modern nyelvelméleti belátásoktól, attól a nyelvinterpretá-
ciótól, mely a nyelvet jelölők primátusa felől gondolja el, s 
a nyelvhasználatot a jelölők játéktereként láttatja. E tekin-
tetben, láthatólag, Szénási Zoltán kismonográfi ájának egyik 
fő célkitűzése, hogy Vasadi Péter költészetét mint abszolút 
modern költészetet tudja felmutatni, kiszabadítva azt abból 
a pejoratív felhangú aposztrofálásból, mely az életművet a 
„hagyományos költészet” formulájába kényszeríti. A szerző 
többször rögzíti, hogy bár Vasadi költészete nem illeszkedik 
a kortárs magyar líra alakulástörténetének fő vonulatához, 
mindvégig megőrizte frissességét és jelenszerűségét. Külön-
állása szándékolt elkülönböződés és ragaszkodás a szellem 
kritikai pozícióihoz. „Vasadi saját korához fordul, amikor a 
posztmodern kritikáját is megfogalmazza: ‚Műszikrát szór 
egy isten, / bederridáztak itten.’ (Azértis) ‚éjének nekiront 
a poszt- / modern-poszt ujjongás.’ (szilveszter)…Látni kell 
azonban, hogy Vasadi Péter nem a posztmodernitás alapve-
tő kondícióit célozza, annak pusztán modoros külsőségeire 
vonatkozik… Vasadi korszerűtlensége akár premodern je-
lenség is lehetne, azonban versbeszédében, még ha az isteni 
Logoszra is irányul, nem az egyedül érvényes narratíva igé-
nye szólal meg.” (110.) 

Szénási értekező nyelvében és vizsgálódásában ki-
tüntetett szerepet kapnak a konkrét szövegelemzések. A 
szerző jó érzékkel választja ki azokat a szövegeket, me-
lyek paradigmatikusan mutatják be az elméleti felismeré-
seket. Még a „mikroelemzések” is fi nom érzékenységről 
tesznek tanúbizonyságot, s biztosítják annak a csapdának 
az elkerülését, melyben a tárgyalt szövegek valamiféle 
esztétikai ideológia járma alatt az elmélet applikációivá 
válnak. Amikor a Vasadi-vers transzcendenciára irányult-
ságáról beszél a szerző, akkor világosan látja, hogy a 
poétika szintjén milyen dinamizmusok teremtődnek meg 
ebből kifolyólag. A szerző hangsúlyozza azoknak a kettős 
szerkezeteknek a szerepét, melyek a Vasadi-vers fi ktív vi-
lágát alakították. Kiemeli, hogy a versek egyik legszem-
betűnőbb nyelvi-retorikai sajátossága az, hogy egyszerre 
hoz működésbe centrifugális és centripetális kompozíciós 
erőket, ily módon dinamikussá téve a versbeszéd mono-
logizáló struktúráját. A centrifugális mozgást az a Vasadi-
versekben mindig jelen levő „versmag” (szó, szintagma, 
mondat) működteti, mely magához rendeli és rendezi a 
köréje épülő, hozzá közelebb és távolabb álló szöveg-
mozzanatokat. A poétikai elrendezés ezáltal a versben 
megszerkesztett létbeli elrendezettséget tükrözteti: Va-
sadi versei „középre zárnak”, s igyekeznek a szövegté-
ren belül tartani energiájukat, éppen e visszafogottsággal 
hitelesítve önmagukat. Az előbbiekkel éppen ellenté-
tes irányba hat az a nyelvi sajátosság, mely alapvetően 
mellérendelő szerkezetekben a szöveg újrafogalmazásait 
végzi el, elsősorban nem a jelentésgyarapítás szándéká-
val, hanem a retorikai gesztus fontosságának hangsúlyo-
zásával. A lazán mellérendelt, elkülönülő kijelentések 
kifelé mutatnak a versből, ahogy egyre jobban távolítják 
(egyre asszociatívabban érvényesítik) jelentésüket a vers 
középpontjától. Ebben a  kifelé tartó mozgásban a versen, 
az emberen túli lét igyekszik megjelenni, hangot kapni, 
ám ez a lét olyan referens, amellyel szemben maga a köl-
tői szó tehetetlen, s pusztán egyfajta irányultságot képes 
megjeleníteni.

„Van valami. Minden, ami van,
valami. Csak az a minden,
aki nincs, az valaki.”

(Négy para-koan)

Nagyon sok Vasadi-versben a nyelvi szerkesztettség két-
irányú logikája teremti meg a versek materiális terét, s eb-
ben a szerkezetben bontakozik ki a költői szemlélet etikai-
intellektuális irányultsága.

A könyv Vasadi költészetét vizsgáló fejezetei a krono-
logikus kibontakozás mentén vizsgálják az életmű össze-
tettségét, alakulástörténetét. Az irodalomtörténeti orien-
táltságú fejezetek (Allegória, szimbólum és látomás Vasadi 
Péter korai költészetében, Intellektualitás és moralitás a 
nyolcvanas évek lírájában, Külső és belső élmények a ki-
lencvenes évek Vasadi-lírájában, Vasadi Péter költészete 
az ezredforduló után) egy-egy évtized költői termésének 
metszeteit mutatják fel. A poétikai vizsgálódások minden 
fejezetben egy olyan kettősségbe rendeződnek, melyben az 
immanens vizsgálódás, a szövegelemzés és az adott idő-
szak irodalmi környezetének vizsgálata együtt rajzolja fel 
azt a teljes képet, melyben a szerző szerint a költői sajátos-
ságok megképződnek. Így például az első fejezet gazdag 
szövegpéldákon keresztül vizsgálja allegória, szimbólum 
és látomásosság egymást szorosan meghatározó poétikai 
képletét a hetvenes évek költészetében (a pályakezdés pe-
riódusában). A fejezet ugyanakkor, a korabeli recepciót 
alaposan áttekintve, s nem tagadva a Pilinszky-hatás egy-
értelmű jelenlétét, igyekszik Vasadi költészetét leválaszta-
ni Pilinszky poétikájáról, s egy szuverén kezdeményezés 
alakuló formációjaként bemutatni.  „Tagadhatatlan, hogy 
Vasadi korai költészetében Pilinszky lírájának hatása 
szembetűnő. A második világháború élménye, a holocaust 
tapasztalata mindkét életműben hasonló módon, teológiai 
és teopoétikai konszekvenciákat is magában foglalva me-
tafi zikai szinten refl ektálódik.” (31.)  „Legalább ennyire 
nyilvánvalóak a két költői életmű közötti különbségek is. 
Habár a megszólítás retorikai alakzata mindkét költészet 
nyelv- és szubjektumszemléletének fontos eleme, Vasa-
dinál még kevésbé meghatározható a megszólított kiléte, 
mint Pilinszkynél.” (32.) Ez a kettős fi gyelmet működtető 
elemző módszer pontosan követi az életmű autonómmá 
formálódásának poétikai eseménytörténetét, s azzal, hogy 
mindvégig felveszi az értelmező textusba a korabeli recep-
ció megállapításait, belátásait, képes benntartani Vasadi 
költészetét a maga belső dinamizmusában. 

A lírai életmű vizsgálata mellett egy-egy fejezet foglal-
kozik Vasadi esszéinek természetrajzával (Nyelv és valóság 
Vasadi Péter esszéiben) és szépprózájának világával (Vasadi 
Péter szépprózája) is. Az esszéíró Vasadira a költőéhez ha-
sonló termékenység jellemző. 1978 és 2014 között tizenhá-
rom esszékönyve jelent meg. Az életmű három prózakötettel 
egészül ki (1991, 1995, 2004). Az esszé- és prózaszövegek 
vizsgálata során Szénási arra az alapvető belátásra jut, hogy 
ezek a szövegek szoros rokonságot mutatnak a lírikus Vasadi 
világával. „Az értekező próza és a költői életmű olvasásának 
lényegi tapasztalata, hogy bizonyos specifi kus műfaji jegyek 
más műfajú szövegekben is előfordulhatnak. Így találunk 
szépprózai elemeket az esszékben, illetve az értekezésekre 
jellemző argumentatív beszédmódot a lírai alkotásokban. 
Meghatározó tendencia a próza lírizálódása.” (111.)

Az olvasói tapasztalat megerősíti a szerző megállapítá-
sát. Ha bárhol beleolvasunk Vasadi prózájába, hamar fel-
ismerszik a határozott, össze nem keverhető Vasadi-hang 
pontossága és kidolgozottsága. 

A kismonográfi a záró fejezete egy az Új Forrás című 
folyóiratban már közölt interjú szövege. (2013/1, 4, 8) Az 
interjúban a szerző, Szénási Zoltán és Finta Gábor beszél-
get Vasadi Péterrel. A fejezet valójában a hiányzó életrajz 
helyén szerepel, és szerencsésen kerüli el a biográfi ai leírá-
sok adatoló unalmának veszélyét. A beszélgetés során jól 
kirajzolódik Vasadi Péter szellemi-költői fejlődéstörténete, 
de legalább ennyire fontos az, hogy képet kapunk egy olyan 
ember gondolkodásáról, akinek létszemlélete a XX. század 
poklának örvényében formálódott egy mély hitben gyöke-
rező, klasszikus humanista szemléletté. „Az életem során 
megtapasztaltam rettenetesen brutális dolgokat is. Például, 
amikor éreztem, hogy engem vett célba egy vadászrepü-
lő. Láttam, hogy nekem tart, hogy milyen géppuskája van. 
Hurricane típusú angol gép. Én kint álltam egy sebesültek-
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Határátlépések és határtapasztalatok
(Szómaesztétika és az élet mûvészete – 
Válogatás Richard Shusterman írásaiból, 
válogatta és fordította Krémer Sándor)

 

Richard Shusterman a kortárs pragmatista fi lozófi a egyik 
legizgalmasabb és legmegosztóbb személyisége. Az USA-
ban született, Jeruzsálemben tanult, Oxfordban doktorált és 
jelenleg a fl oridai Atlantic Universityn tanító fi lozófus az el-
múlt években az egész világot beutazta, hogy megismertesse 
azt az elméletet, mely fi lozófi ai gondolkodását és mindennapi 
életét egyaránt meghatározza. A szómaesztétikáról van szó, 
melynek koncepciója teljes mértékben Shusterman nevéhez 
kapcsolható. Az elnevezés ismerős lehet a magyar olvasók 
számára is, különösen, ha találkoztak a szerző 1992-es Prag-
matista esztétika című munkájával, melynek magyar fordítá-
sa 2003-ban látott napvilágot. 2014-ben Shusterman Magyar-
országra is ellátogatott, a fi lozófi ájának szentelt konferencia 
és egy új kötet bemutatása alkalmából. 

A Szómaesztétika és az élet művészete – Krémer Sán-
dor fordításában – válogatás Richard Shusterman koráb-
ban megjelent írásaiból. Az első három fejezet a Thinking 
through the Body. Essays in Somaesthetics (2012), a ne-
gyedik pedig a Practicing Philosophy. Pragmatism and 
the Philosophical Life (1997) című könyvből szárma-
zik. Shusterman úgy véli, hogy könyveinek fejezetei 
rekontextualizálhatók, ezért nem bánja, ha a különböző or-
szágokban más-más szerkesztésben jelennek meg az írásai. 
Sokoldalú gondolkodó, aki egy komoly analitikus fi lozófi ai 
képzés után fordult a pragmatizmus és a kortárs művészet 
fi lozófi ai problémái felé. Filozófi ai eszmélésére Richard 
Rorty személyes példamutatása és a pragmatizmus iránti el-
köteleződése volt a legnagyobb hatással. A kortárs esztétika 
problémafelvetései Arthur C. Danto írásain keresztül érin-
tették meg. Danto mutatta meg számára, hogy komoly fi lo-
zófi ai elmélet keretében is vizsgálható a kortárs művészet. 
Az esztétika társadalmi-politikai vonatkozásaira már Pierre 
Bourdieu irányította rá a fi gyelmét, aki még analitikus fi lo-
zófusként ismerte meg és hívta Párizsba Shustermant, aki 
előtt Párizs segítségével nyíltak meg a szimbolikus euró-
pai ajtók. A kortárs analitikus esztétika keretei egy idő után 
már túl szűknek bizonyultak számára, különösen a Danto 
által felállítottak, mert Dantónál „a művészet és a valóság 
közti különbségtétel abszolút”. (70.) Shusterman maga is 
érzékelte, hogy a Pragmatista esztétika hip-hopról szóló 
fejezete már nem az analitikus fi lozofálás keretei között 
mozgott. Átlépett egy határt, megváltozott a megítélése. 
Egyre tisztábban látta, hogy a művészet és a valóság, vala-
mint a fi lozófi a és a fi lozófi ai elméletet megteremtő egyén 
személyisége nem szétválasztható. Shusterman hiszi, hogy 
a személyes hangot, a személyes identitás kérdéseit, az 
életrajzi dimenziót nem lenne szabad kizárni a fi lozófi ából. 
Filozófi ája így egy személyes útkeresés is, „életformaként 
felfogott önvizsgálat”. (114.) A teljes embert, testet és lel-
ket lekötő életfeladat. E gondolat gyökerei egyértelműen az 
ókorba vezetnek, mikor a fi lozófi át életmódként kezelték. 
Shusterman célja a fi lozófi a „intézményesített bezártságá-
nak”  felszámolása. Úgy véli, hogy „a tanítás, az olvasás 
és a szövegek írásának tisztán egyetemi” gyakorlása nem 

szolgálja teljes mértékben az egyént. (74.) E gondolatai Pi-
erre Hadot véleményével is rokoníthatók, ám Shusterman 
továbbmegy. Amellett érvel, hogy a „testet, mivel lényegi 
és értékes része emberi mivoltunknak, a humán tanulmá-
nyok és a tapasztalati tanulás kulcsfontosságú elemeként 
kellene felismerni és elfogadni”. (24.) Shusterman érzi, 
hogy ez a vélemény tradicionálisan szemben áll a humán 
tudományokkal kapcsolatos felfogással. Ő mégis „esszen-
ciális dimenzió”-ként kezeli a testet, mely minden emberi 
teljesítmény eléréséhez alapvető és nélkülözhetetlen. 

Shusterman elméletének lényege, hogy önmagunk tö-
kéletesítéséhez, műveléséhez, szellemi jóllétünkhöz elen-
gedhetetlen a testtel való foglalkozás, a fi zikai dimenzió 
fi gyelembevétele. Úgy látja, hogy az egész emberi létet 
összefogó és harmóniában tartó gondolathoz interdiszcipli-
náris területen kell tevékenykedni, s erre ő kísérletet is tett, 
az ún. szómaesztétika kidolgozásával. A szómaesztétika 
létjogosultságát azzal indokolja, hogy „diszciplináris kap-
csolatai túlmutatnak a humán tudományokon, és a biológiai, 
a kognitív és az egészségügyi tudományokig terjednek”, 
melyek értékes szövetségesei lehetnek a humán tudomá-
nyoknak. Shusterman felfogásában a test az érzéki-eszté-
tikai élvezet (aiszthészisz) és a kreatív önformálás helye. 
(25.) Úgy vélem, hogy ennyire összetett rendszerben való 
gondolkodás a fi lozófi án belül kizárólag az ókori bölcsele-
tet jellemezte, s ennek a hátterét Michel Foucault és Martha 
Nussbaum kutatásai óta sokkal jobban ismerhetjük. A 21. 
században azonban fi lozófustól nem ismert ilyen – a tel-
jes emberi létet magában foglaló – koncepció. Shusterman 
azzal, hogy átlépi a fi lozófi a tradicionális, európai gondol-
kodásban meggyökeresedett határait, magára vonja azokat 
a kritikákat, melyek a fi lozófi a popularizálására irányuló 
törekvések ellenzői. Shusterman célja azonban nem a ki-
üresítés és a magamutogató népszerűsítés, hanem a gazda-
gítás. Egy fi lozófi ai gondolatkör többszempontú megkö-
zelítésének elfogadtatása, a testre vonatkozó gondolkodás 
beemelése a többnyire a szellem jelentőségének kizáróla-
gosságát hirdető eszmék közé. Ez a keleti fi lozófi a számá-
ra természetes irányvonal nehezen találja meg a helyét az 
európai terepen, az Egyesült Államokban azonban nyitot-
tabb befogadóközönségre talál. Talán éppen a pragmatista 
tradíció miatt, s főleg azért, mert Shusterman egyik legfőbb 
gondolati támasza John Dewey. 

Shusterman szerint látnunk kell, hogy testi képessége-
ink determinálják etikai kötelességeinket és törekvéseinket: 
„Ha bénák vagyunk, akkor nem kötelességünk a vízbe ug-
rani és menteni egy fuldokló gyereket. […] Az etikai kóde-
xek merő absztrakciók, amíg életet nem lehelünk beléjük 
a testi diszpozíciók és cselekvések által.” (31.) Shusterman 
úgy gondolja, nem elég, ha a testet csak eszköznek tekint-
jük. Rousseau és Emerson a test eszközjellegére vonatkozó 
megjegyzéseit említi és hozzáteszi: „sajnálatos módon a hu-
manista kultúrában az eszközszerűség gondolata általában 
erőteljesen őrzi az alsóbbrendűség másodlagos jelentését”. 
(37.) Shusterman a szomatikus tudatosság gondos műve-
lésének körébe sorolja azt a példát, melynek Wittgenstein 
a főszereplője. Wittgenstein véleménye az volt, hogy a jó 
fi lozófi ai gondolkodáshoz nélkülözhetetlen a lassúság, a 
hidegvér, a zavartalan nyugalom állapota. A Wittgenstein 
által preferált lassú, kitartó olvasáshoz szükséges nyuga-
lomhoz a légzésünkre fókuszáló tudatosság segíthet hozzá. 
(39.) Mindent egybevetve azt látjuk, hogy a test mint esz-
köz a szómaesztétika számára sem negligálható nézőpont. 
Shusterman az eszköz használatán szeretne javítani és soha 
nem kezeli alacsonyabbrendűként a testet. A humán tudomá-
nyok megközelítése a test felől című fejezetben Shusterman 
felvázolja a szómaesztétika három ágát. Az analitikus 
szómaesztétika a leginkább teoretikus ága a projektnek, 
megmagyarázza a szomatikus érzékelés és magatartás ter-
mészetét. Behatóan foglalkozik a szomatikus tapasztalat 
módjaival és az azt strukturáló kontextusokkal, a társada-
lomtudományok szemszögéből. Ide sorolhatók például a test 
és testtudat társadalmi hatalom általi formálódásainak elmé-
letei (Bourdieu, Foucault). A pragmatista szómaesztétika 
foglalja magába azokat a konkrét módszereket, melyek 

kel teli pajta előtt levegőzni. Ott és akkor történt valami na-
gyon érdekes legbelül. Miután megjelent a gép, én úgy lát-
tam, hogy engem célba vesz, bevágódott egy fagyott tóba, és 
szétrobbant. Akkor döbbentem rá, hogy a pilóta már halott 
volt, ezért nem lőtt. Ezek kegyetlen dolgok, ezeket ki kell áll-
ni, de lehet, hogy éppen ez az oka, hogy kiábrándíthatatlan 
emberszeretet van bennem.”

(Balassi Kiadó, 2014)
Komálovics Zoltán
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testünk használatának tökéletesítésére irányulnak. Ez a ke-
ret rendkívül tág, ide tartoznak a különböző étrendek, jóga, 
masszázs és olyan testtudatjavító mozgásterápiás mód-
szerek, mint az Alexander-technika vagy a Feldenkrais-
módszer. Shusterman határáthágásának egyik legprovo-
kálóbb megnyilvánulása az volt a teoretikusok szemében, 
mikor a Feldenkrais-módszer szomatikus oktatójává vált. 
(Dewey életrajzának ismerői tudhatják, hogy az Alexander-
technika már a 19. század végén is ismert volt, és szerves 
részét képezte Dewey mindennapjainak.) A reprezentáci-
ós szómaesztétika a test külső megjelenésével foglalkozik 
(pl. kozmetika), míg a tapasztalati jellegű szómaesztétika 
– például a jóga – a test belső megélésének esztétikai di-
menzióira koncentrál. E két irányzat között nagy az átfedés: 
„a reprezentáció és a tapasztalat, a külső és a belső között 
alapvető komplementaritás áll fenn. Kinézetünk befolyásol-
ja az érzéseinket, és vice versa” – írja. (48.) A pragmatikus 
szómaesztétikán belül harmadikként elkülöníthető kategó-
riaként tekint Shusterman a performatív szómaesztétikára, 
mely összefogja az erő és az egészség kialakítására fókuszá-
ló diszciplínákat és gyakorlatokat. Pl. atlétika, harcművésze-
tek stb. Ez a kategória nem különíthető el teljes mértékben 
a reprezentációs és a tapasztalati jellegű szómaesztétikától. 
Az analitikus és a pragmatista szómaesztétika mellett még 
egy harmadik irányzattal is találkozunk a kötetben, a prakti-
kus vagy gyakorlati szómaesztétikával, mely a test művelé-
sének konkrét tevékenységeit fedi le. 

Ha megpróbáljuk összegezni a szerző határátlépéseit, 
számos területet említhetünk. Bevonja a fi lozófi ába a testet, 
s ha már így tesz, nem hagyhatja fi gyelmen kívül a szexua-
litás kérdését. Míg Dewey soha nem írt erotikáról, Foucault 
elméletének központi témája. A test teoretizálása miatt Fou-
cault rendkívül fontos előd Shusterman számára is. Talán 
éppen ennek köszönhető, hogy Az ázsiai ars erotica és a 
szexuális esztétika kérdése című fejezetben részletekbe me-
nően tárgyalja és bírálja Foucault kínai erotikus művészet-
tel kapcsolatos megjegyzéseit. A fejezet elején Shusterman 
felidézi Gerrit van Honthorst Az állhatatos fi lozófus című 
festményét, melyen a zavart tudós „szembenézni sem haj-
landó” a szépség vonzerejével, amely egy fedetlen keblű 
nő személyében csábítgatja. Szerzőnk véleménye szerint a 
képen látható jelenet „megszemélyesíti a fi lozófi a tudatos 
és aggályos vakságát az erotikus tapasztalatok esztétikájával 
szemben”. (82.) Shusterman szerint a fi lozófi a erotikus mű-
vészetekkel szembeni ellenséges viszonyának hagyományai 
egészen Szókratészig vezethetők vissza. Az én Platón-olva-
satomban Szókratész véleménye nem ennyire egyértelmű. 
Úgy gondolom, hogy a Lakoma nem állítja szembe az eszté-
tikai és a szexuális tapasztalatot. Ott a szellemi erotikus ki-
sugárzásáról van szó. Szókratész a Lakomában szándékosan 
szembenéz Alkibiádész szépségével. Shusterman „vádja” 
tehát, ezen a ponton, vitatható. Fontos szétválasztani a nők 
és a férfi ak iránti szerelmet, mivel a férfi ak iránti szerelem 
Platónnál nemesebb, erőteljesebb és természetesebb, mint a 
nők iránti. Kizárólag a férfi ak iránti szerelemben kapcsoló-
dik össze a tudásra vágyakozás és a testre vágyakozás. A lel-
kükben terhesek felelőssége, hogy a nevelés által olyan esz-
méket ültessenek el az ifjakban, melyek a halhatatlanság felé 
vezetik a nevelőt. A Lakoma résztvevői közti erotikus izzás 
tagadhatatlan. Az égi Erósz felfelé csalogató ereje nemesíti 
meg a férfi kapcsolatokat, melyeknél kiiktathatatlan az első 
lépés, a test megismerése, hogy aztán a képzeletbeli létrán 
fel lehessen kapaszkodni. A szép szemlélése tehát Platónnál 
nem érdek nélküli. A földi szépség felidézi a szemlélőben a 
születése előtti időt, mikor a lelke az istenek körül bolyong-
va megláthatta az abszolút szépet. Akinek a lelke nem jutott 
ilyen magaslatokig, az a születése után nem lesz képes fel-
ismerni az égire emlékeztető szépet. De akinek a lelke sokat 
látott, annak muszáj is szépségek közelébe férkőzni, hogy 
megélhesse azt a felemelő érzést, amit az égi Erósz/szépség/
szerelem csábítása jelent. Mikor Platón a szerelem ellen szól 
– mely részre Shusterman hivatkozik –, az a nőkhöz fűződő 
viszonyra vonatkozik, mely teljesen más Platón előtt, mint a 
férfi ak iránti szerelem. A mai fi lozófi ai diskurzusnak jobban 
fi gyelembe kellene vennie Foucault véleményét, aki nyíltan 

rámutatott a „fi úszeretés” lényegi vonásaira a görög kultúrá-
ban. Shusterman azonban ebben a fejezetben nem a görög, 
hanem az ázsiai kultúra Foucault általi elemzésére irányítja 
rá a fi gyelmünket. Úgy látja, hogy Foucault számos szem-
pontból félreértelmezte van Gulik Sexual Life in Ancient 
China című könyvének szövegeit, ezért tanulmánya egy ré-
szét ezen állítás bizonyításának szenteli. Shusterman szerint 
az ars erotica kínai szövegeit nem szabad úgy jellemezni, 
mintha szembenállnának a szexualitás orvosi megközelíté-
sével, mert alapvetően a szexuális energiákkal való gazdál-
kodásról szólnak: „Foucault tehát téved, amikor a gyönyört 
emeli ki a kínai erotikus művészet legfontosabb vonatko-
zásaként, mivel az egészségügyi kérdések egyértelműen 
megelőzik azt” – írja. (96.) Az ars erotica esztétika jellege 
sokkal szemléletesebben mutatható be az indiai szexuali-
táselméletek által, melyek szerint a művészeti képzés alap-
vető az erotikus művészet tökéletes elsajátításához – állítja 
Shusterman, s így már érthetővé válik, hogy az antik görög 
fi lozófi ai írásokból kinyerhető információk az eroticának 
egy teljesen más dimenzióját fedik fel, ezért nem is állítha-
tók párhuzamba az indiai vagy kínai szexualitáselméletek 
gyakorlati megközelítésével. Platón „erotikus férfi ”-ja spi-
rituális magaslatokba vágyik, míg az indiai erotikus elmélet 
sokkal praktikusabb tudást biztosít. Ebből a megfontolásból 
sokkal hasznosabb, „példaszerű forrást és felbecsülhetetlen 
ösztönzést jelentenek” a szómaesztétika számára. (111.) 
Foucault mellett Shusterman Ronald de Sousa elméletét is 
nagyító alá veszi. Sousa találta ki a „szerelem színháza” fo-
galmat, „teátrális ceremóniák”-ként közelíti meg a szexuális 
együttléteket. Shusterman éppen azt kifogásolja Sousa ér-
velésében, hogy mivel a teatralitást emeli ki, azokat a régi 
fi lozófi ai dogmákat tükrözi, melyek szembeállítják a való-
ságot a művészet világával. Shusterman éppen azt akarja bi-
zonyítani, s már Pragmatista esztétika című művében is ezt 
tette, hogy a művészet és az esztétika komoly szereppel bír 
a valós élet folyamataiban: „Önmagunknak mint szexuális 
alanynak a megformálása saját személyiségünk körültekin-
tő kialakításának fontos része, ‚az egzisztencia esztétikája’ 
szempontjából” – írja. (90.) 

A kötet egésze azt sugallja, hogy túl kell lépnünk azo-
kon a vélekedéseken, melyek szerint ami személyes, az fi -
lozófi ai tabu. Azt állítja, hogy „egy olyan könyv, amely 
csak mások életkérdéseit vizsgálná, hiányos volna, talán 
még tisztességtelen is.” A fi lozófust úgy tekinti, „mint 
[…] a nemi és az etnikai hovatartozás által meghatározott 
individuumot” (113–114.), így saját fi lozófi ája szempont-
jából sem lehet közömbös zsidó származásával szemben. 
Shusterman fi atal, lázadó kamaszként került ki Izraelbe. 
Jeruzsálemben tanult, ahol azt tapasztalta, hogy az egye-
tem fi lozófi atanszéke teljesen elzárkózott a vallásos gon-
dolkodástól. A nyitott, liberális, demokratikus hagyomány 
mellett azonban érzékelte a nagyon erős vallásos hagyo-
mány jelenlétét is, mellyel szekuláris zsidóként nehezen 
tudott megbékélni. Közel húsz évig élt Izraelben, három 
gyermeke is ott született. Az izraeli kultúra európai és me-
diterrán jellege olyannyira meghatározta az életét, hogy 
mikor visszatért Amerikába, az ottani kultúra idegen volt 
számára. Angolul beszélt, Amerikában élt, de a ‚kulturális 
Bildung’-ja európai maradt és csak az amerikai fi lozófi án 
keresztül értette meg az amerikaiakat. A kötet legkorábbi 
tanulmánya, a Jövőre Jeruzsálemben? A zsidó identitás és 
a visszatérés mítosza megpróbál javaslatokat tenni arra a 
kérdésre, hogy „a visszatérés mítoszát miként kellene újra-
interpretálni a posztmodernitás jóval rugalmasabb szelle-
mében” (116.). Shusterman – saját bevallása szerint – azért 
ment Izraelbe, mert az a hatvanas, hetvenes években az 
„értelmes zsidó létezés útját” kínálta „a vallásosság kény-
szere nélkül”. (115.) A tanulmány írásakor már látta, hogy 
az ígéret illuzórikus volt, és az Izraelbe történő bevándor-
lás nem lehet egyszerű megoldás a szekuláris zsidók szá-
mára. Körbejárja a kérdést, hogy vajon Izrael szert tehet-e 
egyáltalán egy olyan szekuláris kultúrára, mely független 
a zsidó tradíciótól, sőt az idegen kultúráktól is. A válasza 
egyértelmű. Nem látja értelmét, hogy feltételezzünk vala-
mi autentikus izraeli lényeget, „mely a golához [diaszpó-
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rabeli közösség] képest autonóm módon létezik”. (130.) 
Az amerikai kultúra áthatja az izraelit, ahogy az izraeli 
is jelen van számos formában az amerikai hétköznapok-
ban. A kizárólagosság és a megváltoztathatatlanság ellen 
szól e fejezet, melyből kitűnik, hogy az egyént a zsidó-
sághoz fűző vérségi köteléke pusztán esetleges, mely 
egy választás révén, például az alija, vagyis a visszatérés 
révén realizálódhat. Rajtunk múlik, hogy mit teszünk az 
esetlegességeinkkel. Shusterman kiáll az esetlegesség és 
„a narratív képlékenység posztmodern igenlése” mellett: 
„Ha a személyiség esetleges, nincs más választásunk, mint 
esetlegességekre építeni életünket, miközben felismerjük, 
hogy különböző fokú esetlegességek léteznek, és közü-
lük néhány meglehetősen markáns határokat szab önnar-

ratívánk képlékenységének. A sikeres élet titka, hogy ne 
meneküljünk esetlegességeink elől, hanem öntsük azokat 
olyan formába, olyan történetbe, amit sajátunkként tudunk 
elfogadni.” (135.) 

Shusterman a kötet utolsó tanulmányával felvállalta, 
hogy személyes identitásának kérdései egy tágabb kontex-
tusba kerüljenek, ám ha jól fi gyelünk, láthatjuk, hogy min-
den írása egy irányba mutat: az élet művészetének embert 
próbáló projektje, az önteremtés fi lozófi ája felé, amelynek 
sikeressége nagy részben szómaesztétikai tudatosságunk 
élességétől és érzékenységétől függ. 

 (JATEPress, Szeged, 2014)
Horváth Nóra
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Önálló kötete: A harmadik (versek, 2014).

Kovács Krisztina 1976-ban született Békéscsabán. A Szegedi 
Tudományegyetem magyar–történelem–régészet szakán 

végzett. Jelenleg Szegeden él, a Magyar Irodalmi Tanszék 
munkatársa. Kutatási területe: térelméleti szempontok a 30-as 
évek prózájában.

Ladányi István 1963-ban született a vajdasági Adorjánon. 
Irodalomtörténész, szerkesztő, a veszprémi Pannon Egyetem 
oktatója. 1989-től 1991-ig az újvidéki Új Symposion 
szerkesztője, a veszprémi Ex Symposion alapítóinak 
egyike. Legutóbbi könyve: Eresszai észrevételek (esszék, 
tanulmányok, 2013).

Ménesi Gábor 1977-ben született Hódmezővásárhelyen. 
Interjúkat, kritikákat publikál különböző irodalmi és 
kulturális folyóiratokban. Összeállításában megjelent kötetek: 
Századvégi történetek. Tanulmányok Sándor Iván műveiről 
(2000); Sándor Iván: Mikoriak a golyónyomok? Beszélgetések 
(2005).

M. Kácsor Zoltán 1978-ban született Budapesten. Költő, 
muzeológus. A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum munkatársa. Kötetei: Az ármányos Bobcat 
(gyerekkönyv, 2014); Az óvodakerülő úthenger (gyerekkönyv, 
2014).

Petrányi Ilona 1943-ban született Budapesten. Irodalom-
történész, muzeológus. Nyugdíjba vonulásáig a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Kézirattárában dolgozott. Fő kutatási területe a 20. 
század első felének magyar irodalma. A Fekete Sas Kiadó 
által megjelentetett Füst Milán életmű-sorozatban öt kötetet 
rendezett sajtó alá és részt vett  Naplója és Levelezése sajtó 
alá rendezésében is. Dokumentum-regényt állított össze Füst 
Milán rejtélyes múzsája címmel (1995).

Pusztai Zoltán 1955-ben született Mosonmagyaróváron. 
Költő. Győrött él. Legutóbb megjelent kötete: Körfolyosó 
(szonettek könyve, 2014).

Somorjai Réka 1994-ben született Budapesten. Az ELTE 
pszichológia szakos hallgatója és színművészetet tanul a Pesti 
Magyar Színiakadémia diákjaként.

Szarvas Melinda 1988-ban született Győrben. Kritikus. A 
győri Apor Vilmos Iskolaközpontban érettségizett, majd az 
ELTE magyar szakán diplomázott. Kritikákat és tanulmányokat 
2010-től publikál. Főbb kutatási területe a vajdasági magyar 
irodalom.

Székács Vera 1937-ben született Budapesten. Költő, 
műfordító. Többek között Gabriel García Márquez könyveinek 
fordítója.

Szénási Zoltán 1975-ben született. Irodalomtörténész, az 
MTA ITI Modern Magyar Irodalmi Osztályának munkatársa. 
Az Új Forrás és az Irodalomismeret c. folyóirat szerkesztője. 
Tatabányán él. Legutóbb megjelent kötetei: Vasadi Péter 
(monográfia, 2014); Közös múltunk. Sipos Lajossal beszélget 
Finta Gábor és Szénási Zoltán (2014).

Szentirmai Mária 1953-ban született Komáromban. Költő. 
Győrött él. Önálló kötete: Kavicsba zárt múlt (versek, 2001).
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él. Költő.
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